


Biuletyn Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego numer VII (2017) styczeń–czerwiec

2

Spis treści

Wojciech Jankowiak
Słowo wstępu                                                                                                                                                                                                     3

Jowita Maćkowiak
Zintegrowane planowanie i zarządzanie przestrzenią Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego                                      4

Przemysław Ciesiółka, Bartłomiej Kołsut, Robert Kudłak
Programowanie rewitalizacji w miastach województwa wielkopolskiego w latach 1999-2015                                          9

Mateusz Barełkowski, Krzysztof Borkowicz
Proces rewitalizacji w ramach perspektywy finansowej 2014-2020                                                                                              15

Wojciech Dziemianowicz, Klaudia Peszat
Dostępność oraz uwarunkowania rozwoju i wykorzystywania terenów inwestycyjnych  
w województwie wielkopolskim – wnioski z przeprowadzonych badań                                                                                     18

Zespół badawczy pod kierownictwem dr. Krzysztofa Bondyry 
Polityka równości szans i zasada partnerstwa w dokumentach strategicznych samorządu lokalnego  
województwa wielkopolskiego                                                                                                                                                                  23

ISSN: 2391-5749

Wydawca:
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Polityki Regionalnej
Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne
al  Niepodległości 34, 61-714 Poznań
www wrot umww pl
e-mail: wrot@umww pl

Zespół redakcyjny:
Mieczysław Borówka, Krzysztof Borkowicz,  
Agata Jakubowicz, Beata Hofman, Sylwia Górniak

Przygotowanie do druku:
AGENT PR
ul  Krowoderska 58/18, 31-158 Kraków
tel  12 631 32 50
e-mail: biuro@agentpr pl

Okładka: 
Plac Powstańców Wielkopolskich w Rakoniewicach
fot  Przemysław Ciesiółka

Druk: 
AGENT PR

Recenzje naukowe:

Artykuł pn  „Programowanie rewitalizacji w miastach województwa wielkopolskiego w latach 1999-2015” stanowi stresz-
czenie recenzowanej monografii pt  „Diagnoza rewitalizacji miast województwa wielkopolskiego”; ISBN: 978-83-64765-10-0;  
recenzent – prof  dr hab  Tadeusz Stryjakiewicz (Uniwersytet im  Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Artykuł pn  „Dostępność oraz uwarunkowania rozwoju i wykorzystywania terenów inwestycyjnych w województwie wiel-
kopolskim – wnioski z przeprowadzonych badań” stanowi streszczenie recenzowanej monografii pt  „Dostępność oraz uwa-
runkowania rozwoju i wykorzystywania terenów inwestycyjnych w województwie wielkopolskim”; ISBN: 978-83-64765-14-8; 
recenzent – prof  dr hab  Jacek Szlachta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)



Biuletyn Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego numer VII (2017) styczeń–czerwiec

3

Szanowni Państwo
Oddajemy w Państwa ręce kolejny, siódmy już numer Biu-
letynu Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Te-
rytorialnego  Publikujemy w nim wyniki kilku ciekawszych 
analiz zarówno własnych, jak i zamawianych  Dotyczą one 
różnej tematyki, lecz tym razem klamrą spinającą w całość 
nasze zainteresowania badawcze jest terytorium woje-
wództwa, jako ważny aspekt jego rozwoju 

Kluczowym elementem tego wydania jest informacja 
o zintegrowanym planowaniu i zarządzaniu przestrzenią 
Poznańskiego Obszaru Metropolitarnego  Jak Państwo za-
uważą, dokument ten to nie tylko plan zagospodarowania 
przestrzennego określonego terenu, obszaru funkcjonal-
nego, ale przede wszystkim kompleksowy, zintegrowany 
plan rozwoju „serca” Wielkopolski  Jego zakres to nie tylko 
planowanie przestrzenne, ale także wiele aspektów roz-
wojowych tego obszaru o charakterze regionalnym czy 
sektorowym  Jeśli z drugiej strony spojrzymy na strategię 
rozwoju województwa z 2012 roku, to zauważymy, że z ko-
lei w tym dokumencie, w porównaniu z poprzednimi edy-
cjami, pojawiło się wiele akcentów przestrzennych, takich 
jak np  cele adresowane do określonych typów obszarów  
Należy tu dodać, że także w realizowanym obecnie Wiel-
kopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 
2014-2020 przestrzenne adresowanie wsparcia jest bardzo 
ważnym aspektem wdrożeniowym  Wszystko to dowodzi, 
że planowanie regionalne i przestrzenne w swym zakresie 
i przedmiotowości są coraz bardziej zbieżne  Coraz więk-
szego znaczenia nabiera podejście terytorialne i planowa-
nie zintegrowane  Nie można wykluczyć, że w przyszłości 
będą powstawać zintegrowane dokumenty rozwojowe 
dla regionów  Takie zintegrowane planowanie może być 
źródłem istotnej wartości dodanej 

Jednym z kluczowych problemów rozwojowych Wiel-
kopolski jest nieodpowiedni stan przestrzeni w wielu 
częściach województwa, uwarunkowany przede wszyst-
kim problemami społecznymi czy niedoborem infrastruk-
turalnym, skutkujące brakiem właściwych funkcji, bądź 
rozwojem funkcji niewłaściwych  Dotyczy to szczególnie 
wybranych dzielnic miast oraz niektórych obszarów wiej-
skich w regionie  Dla przeciwdziałania tym kryzysowym 
zjawiskom wiele samorządów lokalnych opracowuje i reali-
zuje od lat plany i programy rewitalizacji odnoszące się do 
konkretnych problemów na wyznaczonych obszarach  Tej 
tematyce poświęcona jest druga część Biuletynu będąca 
skrótem ekspertyzy o programowaniu rewitalizacji w mia-
stach województwa wielkopolskiego w latach 1999-2015  
Przygotowanie niniejszej analizy zbiegło się w czasie z roz-
poczęciem realizacji przez Urząd Marszałkowski projektu 

finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Po-
moc Techniczna, wspierającego aktualizację lub przygoto-
wanie od nowa dokumentów rewitalizacyjnych  Wsparcie 
w tym zakresie w ramach dwóch ogłoszonych konkursów 
otrzymało 121 gmin  Za kluczowy uznać należy tu fakt, iż 
opracowywane w ramach projektu dokumenty, po pozy-
tywnej ocenie ich zgodności z ministerialnymi wytycznymi, 
będą podstawą do ubiegania się o środki WRPO 2014+ na 
realizację konkretnych projektów rewitalizacyjnych  Więcej 
informacji na temat opracowywanych aktualnie w Wielko-
polsce programów rewitalizacji oraz tworzonego regional-
nego systemu monitorowania rewitalizacji znajdą Państwo 
w artykule uzupełniającym 

Przestrzeni województwa dotyczy także trzecia część 
Biuletynu poświęcona terenom inwestycyjnym, będąca 
skrótem szerszego opracowania na ten temat, poświęco-
nego uwarunkowaniom rozwoju i wykorzystania terenów 
inwestycyjnych w Wielkopolsce  To bardzo ważna analiza 
możliwości inwestycyjnych rodzimych gmin  Dotyczy ona 
nie tylko identyfikacji inwestycji czy lokalizacji poszczegól-
nych terenów, ale także dokonuje przeglądu instrumen-
tów stworzonych na rzecz przyciągania inwestycji oraz 
działań samorządów w tym zakresie 

Ostatnia część tylko pozornie nie ma charakteru prze-
strzennego  Dotyczy bowiem uwzględniania deklarowa-
nych bądź stosowanych zasad partnerstwa i równości 
szans w poszczególnych dokumentach strategicznych 
opracowywanych przez różne samorządy terytorialne 
w Wielkopolsce  Jeśli jednak założymy, że rozwój regionu 
to między innymi suma potencjałów i działań lokalnych, to 
okaże się, iż partnerstwo dla takiego rozwoju jest kluczo-
we, a w szczególności łączenie potencjałów z aktywnością 
lokalną dla każdego miejsca w przestrzeni województwa 

Jestem przekonany, że kolejny Biuletyn WROT to zbiór 
interesujących informacji pogłębiających wiedzę o Wiel-
kopolsce, tak jak w przypadku poprzednich jego edycji, 
możliwych do wykorzystania przy planowaniu realizacji 
polityk publicznych, zarówno na poziomie regionalnym, 
jak i lokalnym  Zainspirowanych tematyką zachęcam do 
zapoznania z pełnymi wersjami raportów z części prze-
prowadzonych analiz, dostępnymi na stronie internetowej 
www wrot umww pl w zakładce „Baza wiedzy WROT” 

Wojciech Jankowiak

Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego
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Jowita Maćkowiak
Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu

Zintegrowane planowanie i zarządzanie przestrzenią 
Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego

Wstęp
Poznański Obszar Metropolitalny (POM) to najdyna-
miczniej rozwijająca się część Wielkopolski, kumulująca 
większość potencjału demograficznego i gospodarcze-
go regionu  Obok roli lidera życia społecznego i ekono-
micznego regionu wyróżniają go także cenne zasoby 
przyrodnicze i unikalne w skali kraju wartości historyczne 
związane z początkami Państwa Polskiego  Zachodzące 
na przestrzeni wielu lat intensywne procesy urbanizacji 
potwierdzają atrakcyjność i wyjątkowość tej części regio-
nu  Jednocześnie dynamiczny rozwój przestrzenny często 
stoi w kolizji z funkcjami ochronnymi  Cel szybkiego zysku 
i transferu kapitału nie sprzyja tworzeniu funkcjonalnych 
i efektywnych struktur przestrzennych, tym samym wyso-
kiej jakości przestrzeni zamieszkania, pracy i usług  

Mapa 1. Zakres przestrzenny POM

Rozwój metropolii i wykształcanie się obszarów metro-
politalnych to procesy, które trudno poddają się sterowa-
niu i kontrolowaniu  Aby możliwe było wykorzystanie im-
pulsów wzrostu obszarów metropolitalnych w otoczeniu, 
wymagane są wielokierunkowe działania i decyzje w róż-
nej skali przestrzennej i na różnych szczeblach zarządza-
nia (Gaczek 2015)1  Dla trwałego i skutecznego rozwoju 

1 Gaczek M W  2015  Warunki rozwoju Poznańskiego Obszaru Me-
tropolitalnego, (w:) Wybrane aspekty kształtowania obszarów me-

przestrzennego obszaru metropolitalnego, wskazana jest 
więc realizacja planu zagospodarowania przestrzennego  
Określi on ramy zarządzania przestrzenią obszaru, integru-
jąc jednocześnie różnych aktorów odpowiedzialnych bez-
pośrednio bądź pośrednio za sprawne funkcjonowanie 
obszaru metropolitalnego 

Przepisy prawa
Ustawa o związkach metropolitalnych, która wprost dedy-
kowana była metropoliom (Dz  U  z 2015 r  poz  1890 z dnia 
9 października 2015 r ), utraciła moc, a nowy akt prawny 
obowiązuje jedynie dla województwa śląskiego  Oznacza 
to, że w przypadku Wielkopolski regulacje prawne, jedy-
nie pośrednio odnoszące się do metropolii, znajdują się 
w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz  U  z 2016 r  poz  778 ze zm )  Na podstawie art  39 
ust  6 ww  ustawy organy samorządu województwa spo-
rządzają plan zagospodarowania przestrzennego miej-
skiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego 
jako część planu zagospodarowania przestrzennego wo-
jewództwa  Poznań ze względu na pełnioną istotną rolę 
w systemie osadniczym kraju oraz znaczenie społeczno- 
-gospodarcze w procesach rozwojowych kraju zyskał, 
zgodnie z Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania 
Kraju, status ośrodka metropolitalnego 

Trzeba więc przyjąć proste założenie, że obszar funk-
cjonalny w przypadku Poznania jest tożsamy z pojęciem 
obszaru metropolitalnego 

Skutki prawne 
Zgodnie z przepisami prawa Plan zagospodarowania prze-
strzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka 
wojewódzkiego, nie będzie odpowiednikiem studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy, w innej skali i w szerszych granicach  Plan ten 
nie wskaże też docelowego przeznaczenia terenów, ani 
nie określi dokładnych lokalizacji poszczególnych form 
zagospodarowania terenu, uwzględniając w tym aspekcie 
kompetencje samorządów lokalnych  

Dokument ten, będąc częścią Planu zagospodarowania 
przestrzennego województwa wielkopolskiego, jest bowiem 
zapisem polityki przestrzennej samorządu województwa dla 

tropolitalnych, Biuletyn zeszyt 259, Polska Akademia Nauk Komitet 
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa 
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centralnej części regionu  Nie jest aktem prawa miejscowe-
go i nie narusza uprawnień samorządów gminnych w zakre-
sie miejscowego planowania przestrzennego  Jest on aktem 
kierownictwa wewnętrznego, wiążącym organy i jednostki 
organizacyjne samorządu województwa w ramach ich kom-
petencji  Plan nie stanowi podstawy prawnej dla decyzji 
administracyjnych ustalających lokalizację jednostkowych 
inwestycji  Jednakże w celu koordynacji krajowej, regional-
nej i lokalnej polityki przestrzennej, ustalenia Planu miejskie-
go obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego wraz 
z ustaleniami Planu zagospodarowania przestrzennego wo-
jewództwa muszą być uwzględnione w studiach uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin 
i odpowiednio – w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego  

Wieloletnie doświadczenia pokazują jednak, że siła 
odziaływania planowania regionalnego na planowanie lo-
kalne jest ograniczona i w praktyce często sprowadza się do 
uwzględniania inwestycji celu publicznego o znaczeniu po-
nadlokalnym  Stąd też obawa, że Plan zagospodarowania 
przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego może 
nie wypełnić w 100% zadania związanego z tworzeniem 
podstaw dla koordynacji działań samorządów administracji 
lokalnej, które w ramach swoich kompetencji i zadań, mają 
bezpośredni wpływ na ustalanie i realizację własnej polityki 
przestrzennej  Idealnym rozwiązaniem byłaby koordynacja 
nie tylko w relacji region-gmina, ale także w relacji poziomej 
(międzygminnej) poprzez konstruowanie spójnych strategii 
i planów rozwoju przestrzennego i gospodarczego  

W obecnej sytuacji należy założyć więc, że skuteczne 
planowanie na poziomie metropolitalnym będzie możliwe 
tylko wówczas, gdy samorządy lokalne i samorząd regional-
ny będą ze sobą współdziałać w sposób harmonijny, pomi-
mo mało precyzyjnych regulacji prawnych (Mikuła 2015)2 

Projekt Planu POM
Jedną z podstaw do uzyskania efektu synergii jest opraco-
wany Plan zagospodarowania przestrzennego miejskiego 
obszaru funkcjonalnego Poznania zwany w dalszej części 
Planem zagospodarowania przestrzennego Poznańskiego 
Obszaru Metropolitalnego (PZPPOM)  

Wobec zmieniających się uwarunkowań politycznych, 
gospodarczych, społecznych i prawnych przyjęto w Planie, 
że dynamiczny rozwój obszaru metropolitalnego z dużym 
prawdopodobieństwem zależeć będzie od kluczowych 
czynników kształtujących jego rozwój funkcjonalno-prze-
strzenny  Mają one charakter stymulant i destymulant roz-
woju, a część z nich jest charakterystyczna dla procesów 
rozwoju metropolii, niezależnie od szerokości geograficz-
nej  Wymienić tutaj można chociażby zjawiska migracji, 
procesy suburbanizacji, ograniczony dostęp do zasobów 
wody czy nadmierne zanieczyszczenie hałasem  Jednym 

2 Mikuła Ł  2015  Planowanie metropolitalne w świetle aktual-
nych uwarunkowań prawnych, (w:) Rozwój Regionalny i Polityka 
Regionalna 29: 109-118, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej 
i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im  Adama Mickiewicza 
w Poznaniu 

z wielu atutów obszaru metropolitalnego jest wysoka pozy-
cja Poznania w krajowym systemie osadniczym, co będzie 
w przyszłości determinować rozwój przestrzenny obszaru 
i wzmacniać jego znaczenie i konkurencyjność w skali kraju 
i Europy  Głównym potencjałem przemysłowym, logistycz-
nym a także usługowym będzie, korzystając z sąsiedztwa 
wielkiego miasta i wykorzystując efekt skali, rdzeń obsza-
ru metropolitalnego – czyli powiat poznański  Ważna dla 
zrównoważonego rozwoju Poznańskiego Obszaru Metro-
politalnego jest jego prawidłowo ukształtowana sieć osad-
nicza, która pozwoli na zintegrowanie sieciowe, funkcjo-
nalne i przestrzenne Poznania z pozostałymi jednostkami 
osadniczymi, a w szczególności z miastami powiatowymi 
oraz ośrodkami bezpośrednio sąsiadującymi z Poznaniem, 
co w efekcie przekładać się będzie na integrację wewnętrz-
ną i spójność terytorialną obszaru metropolitalnego  Na 
wzmocnienie powiązań wewnętrznych i zewnętrznych 
obszaru wpływa także dostępność komunikacyjna i inter- 
operacyjność transportowa, tworząc warunki dla poprawy 
obsługi obszaru metropolitalnego oraz dyfuzji rozwoju, 
przewagi konkurencyjnej i atrakcyjności inwestycyjnej  

Za główne czynniki kształtujące rozwój POM należy tak-
że uznać tereny otwarte, które będą obszarem równoważe-
nia procesów rozwoju gospodarczego z potrzebą ochrony 
rolniczej przestrzeni produkcyjnej, a także obiekty i obsza-
ry o najwyższych wartościach kulturowych, które mogą 
stanowić potencjał dla kreowania tożsamości i wzrostu 
atrakcyjności obszaru metropolitalnego oraz walory tury-
styczne, które będą wzmacniały integrację i rozpoznawal-
ność obszaru 

W projekcie Planu za kluczowe uznano wdrożenie 
proaktywnych form prowadzenia polityki przestrzennej  
Przyjmując wykorzystanie wyżej wymienionych czynni-
ków rozwoju, a także wyzwań polityki rozwoju regionu, 
sformułowano wizję jego zagospodarowania przestrzen-
nego  Założenia przestrzennej organizacji wdrażania wizji 
Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego, zarówno w zna-
czeniu morfologicznym, jak i funkcjonalnym, przedstawio-
no za pomocą MODELU ROZWOJU PRZESTRZENNEGO OB-
SZARU METROPOLITALNEGO  

Ryc. 1. Model rozwoju przestrzennego Poznańskiego Obszaru 
Metropolitalnego
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Za optymalną formę opisu organizacji przestrzeni POM 
uznano ujęcie oparte na założeniach terytorialnego sys-
temu społecznego (Chojnicki 1999)3  Przyjęto, że model 
będzie miał charakter monocentrycznego układu kon-
stelacyjnego, opartego na teorii ośrodków centralnych 
Christallera  W jego skład wchodzi metropolia jako miasto 
centralne, miasta powiatowe, będące satelitami metropo-
lii oraz podstawowe jednostki osadnicze równomiernie 
wypełniające sieć lokalnych miast i wsi  Tak zdefiniowane 
elementy systemu zawierają się w strefach:
1  procesów metropolizacji,
2  procesów suburbanizacji miast – satelitów,
3  równoważenia rozwoju 

Trzy strefy, których geneza wynika z procesu wyznacza-
nia granic POM i znajduje swoje silne uzasadnienie w ba-
daniach procesów rozwoju osadnictwa i zagadnień spo-
łeczno-gospodarczych, wzbogacona jest o czwartą strefę 
– zielonego pierścienia, która tworzy bufor między strefą 
procesów metropolizacji (rdzeniem obszaru metropolital-
nego), a strefą równoważenia rozwoju (strefa zewnętrzna 
obszaru metropolitalnego)  

Poznański Obszar Metropolitalny jest obszarem, w któ-
rym zjawisko przekształcania środowiska przyrodniczego 
zachodzi w sposób dynamiczny  Chaotyczny rozwój róż-
nych form zabudowy na obszarach podmiejskich powodu-
je utratę obszarów o wysokich walorach przyrodniczo-kraj- 
obrazowych oraz cennych terenów rolniczych  Dlatego 
też w modelu rozwoju uwzględniono zielone pierścienie, 
które z jednej strony stanowić mają tzw  „zielone płuca”, 
z drugiej stanowić będą rozpoznawalną przestrzennie 
granicę rozwoju urbanizacji i mogą się przyczynić do 
ograniczenia zachodzącego procesu suburbanizacji  

Relacjami funkcjonalnymi, konstytuującymi obszar me-
tropolitalny są powiązania sieciowe między Poznaniem 
a metropoliami – Warszawą, Łodzią, Pomorską (Gdańsk, 
Gdynia, Sopot), Szczecinem, Berlinem, Wrocławiem, Aglo-
meracją Górnośląską oraz Bydgoszczą i Toruniem, a tak-
że powiązania sieciowe pomiędzy Kaliszem i Ostrowem 
Wielkopolskim oraz miastami subregionalnymi a miastem 
metropolitalnym, miastami satelitami i miastem metropo-
litalnym oraz między miastami satelitarnymi  Budują one 
rzeczywiste powiązania (drogowe, kolejowe czy infrastruk-
turalne) oraz powiązania o charakterze społecznym (migra-
cje, rynki usług, przestrzenie kultury) czy gospodarczym 
(kooperacje, koncentracje)  Tak kształtowane relacje między 
elementami układu systemowego POM zapewniać będą 
nie tylko ścisłą integrację wewnętrzną, ale również spójność 
terytorialną z pozostałymi subregionami Wielkopolski  Gra-
nice obszaru metropolitalnego muszą, ze względów opera-
cyjnych, opierać się na granicach podziału terytorialnego  
Procesy rozwoju obszaru metropolitalnego, jako wyjątkowy 
rodzaj procesów rozwoju społeczno-gospodarczego, w rze-
czywistości nie uwzględniają, jako barier, granic admini-
stracyjnych  Granice POM, choć opierające się na granicach 
gmin, mają w rzeczywistości charakter granic rozmytych  

3 Chojnicki Z  1999  Podstawy metodologiczne i teoretyczne geo-
grafii, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań  

Poziom ich otwartości jest wprost proporcjonalny do zna-
czenia miasta metropolitalnego w strukturze kraju i Europy 

Procesy przestrzenne, społeczne i gospodarcze, cha-
rakterystyczne dla dynamicznie rozwijających się obsza-
rów metropolitalnych tworzą strefy, gdzie zachodzi silne 
zjawisko dyfuzji rozwoju społeczno-gospodarczego mia-
sta centralnego, gdzie następuje odejście od dychoto-
micznego podziału jednostek osadniczych na rzecz kon-
tinuum miejsko-wiejskiego (Chojnicki, Czyż 1989)4, oraz 
dyfuzji rozwoju miast – satelitów  Dzięki temu wzmacniany 
jest potencjał inwestycyjny wzdłuż głównych dróg POM, 
gdzie występują obszary koncentracji rozwoju  Proces dy-
fuzji musi być wzmacniany poprzez działania planistyczne 
i pozaplanistyczne, właściwe władzy samorządowej i cen-
tralnej  Od nich zależeć będzie nie tylko zrównoważony 
rozwój całego obszaru metropolitalnego, ale i budowanie 
wysokiej pozycji całego regionu na tle kraju i Europy 

Wdrożenie tak sformułowanego modelu rozwoju, który 
de facto ma znaczenie praktyczne, a nie tylko teoretyczne, 
gdyż wprowadza uporządkowane relacje między obiektami 
terytorialnego systemu społecznego, będzie możliwe po-
przez realizację wskazanych w projekcie Planu celów poli-
tyki przestrzennej:
I   ROZWÓJ FUNKCJI METROPOLITALNYCH
II   KSZTAŁTOWANIE ZIELONEGO PIERŚCIENIA METRO-

POLII
III   KSZTAŁTOWANIE SPÓJNEGO SYSTEMU PRZYRODNI-

CZEGO
IV   ROZWÓJ EFEKTYWNEGO SYSTEMU KOMUNIKACYJ-

NEGO
V   ROZWÓJ ZINTEGROWANEGO SYSTEMU TRANSPORTU 

ZBIOROWEGO
VI   ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
VII   ROZWÓJ EFEKTYWNYCH STRUKTUR OSADNICZYCH

Pamiętając, że Plan POM, jako dokument określający 
politykę przestrzenną centralnej części województwa musi 
być komplementarny i spójny ze strategią rozwoju woje-
wództwa wielkopolskiego, wskazano jakie cele strategiczne 
strategii są realizowane poprzez cele polityki przestrzennej  
Dzięki temu uzyskano pełną integrację dokumentu strate-
gicznego i planistycznego na poziomie regionalnym  

Jednocześnie dla skutecznej implementacji poszcze-
gólnych celów zarówno na poziomie regionalnym, jak i lo-
kalnym, zdefiniowano dla nich zasady zagospodarowania 
oraz działania  Pozwoli to na skuteczne wdrażanie polityki 
przestrzennej POM  

Wskazano także grupę działań pozaplanistycznych, któ-
re nie mają wymiaru przestrzennego, ale pozostają kom-
plementarne względem przyjętych ustaleń planistycznych  
Wykraczając poza ramy ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym, spełniają przyjęty w projekcie 
Planu proaktywny model polityki przestrzennej POM  
Przykładowo, skorelowanie rozkładów jazdy przewoźników 

4 Chojnicki Z  Czyż  T  1989  Charakterystyka małych miast regio-
nu poznańskiego a koncepcja kontinuum miejsko-wiejskiego, (w:) 
Współczesne przemiany regionalnych systemów osadniczych w Pol-
sce, Korcelli P , Gawryszewski A  (red ), Prace Geograficzne IG PAN, 
nr 152, Wrocław-Łódź 
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kolejowych i autobusowych (podmiejskich) w punktach prze-
siadkowych, przy uwzględnieniu godzin porannego i popo-
łudniowego szczytu komunikacyjnego oraz dojazdów week-
endowych związanych z zaocznym systemem kształcenia 
wyższego jest działaniem niezwykle istotnym dla realizacji 
celu rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowe-
go, choć nie ma wymiaru przestrzennego  

Szczególny akcent w formułowaniu celów polityki prze-
strzennej Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego poło-
żono na te elementy zagospodarowania przestrzennego, 
które wpłyną na konkurencyjność POM, przy jednocze-
snym zachowaniu zrównoważonych struktur przestrzen-
nych  Dotyczy to w szczególny sposób rozwoju funkcji 
o charakterze metropolitalnym, które stymulują rozwój 
nowoczesnych form gospodarki oraz wzrostu dostępności 
komunikacyjnej obszaru  Wskazuje się więc tereny predys-
ponowane dla rozwoju funkcji metropolitalnych: decyzyj-
nej, wiedzy, kultury, biznesu, transportu, turystyki i sportu 

Na kształtowanie przestrzeni obszaru metropolitalne-
go znaczący wpływ ma wyznaczenie zielonego pierścienia 
metropolii  Jego głównym celem jest ograniczenie presji 
urbanizacyjnej na tereny podmiejskie i zapobieganie roz-
praszaniu zabudowy oraz łączeniu się sąsiadujących jed-
nostek osadniczych  Temu celowi towarzyszy funkcja spo-
łeczna, zapewnianiająca dostępność terenów wypoczynku 
w bliskim sąsiedztwie miejsca zamieszkania, zachowa-
nie odpowiedniej wielkości i jakości terenów otwartych, 
ochronę krajobrazu oraz funkcja środowiskowa, której 
głównym zadaniem jest ochrona terenów biologicznie 
czynnych, terenów o wysokiej przydatności dla gospodar-
ki rolnej oraz wzmocnienie powiązań terenów aktywnych 
biologicznie  W projekcie Planu precyzyjnie wyznaczono 
granice zielonego pierścienia tak, aby możliwe było jego 
pełne wdrożenie na poziomie lokalnym 

Dla zapewnienia ciągłości i stabilności ekologicznej 
obszaru metropolitalnego ważne jest kształtowanie spój-
nego systemu przyrodniczego  System ten uwzględnia po-
wiązania przestrzenne z siecią ekologiczną miasta Pozna-
nia i zewnętrzne, z systemem powiązań przyrodniczych 
Wielkopolski i kraju  

Sprawne funkcjonowanie obszaru metropolitalnego 
wymaga efektywnych układów komunikacyjnych  Przyję-
to, że rozwój komunikacji w POM będzie się opierał o mo-
del pierścieniowo-pasmowy, w którym drogi kołowe oraz 
linie kolejowe o układzie pasmowym zapewnią dostęp-
ność Poznania w relacjach zewnętrznych i wewnętrznych, 
a drogi kołowe o układzie pierścieniowym oraz obwodni-
ce kolejowe Poznania będą pełniły funkcję rozprowadza-
nia ruchu w centrum oraz na terenach podmiejskich  

Rozwój Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego opie-
ra się na założeniu preferencji systemów transportowych 
bazujących na środkach transportu zbiorowego  Zakłada 
się budowę modelu zintegrowanego transportu zbioro-
wego opartego o kolej metropolitalną co w perspektywie 
przełoży się na wysoką jakość życia w metropolii i obszarze 
metropolitalnym  Niezbędne jest też zapewnienie bezpie-
czeństwa publicznego, które przejawiać się będzie w wie-
lu aspektach  Począwszy od ochrony i zrównoważonego 

wykorzystania zasobów wody, poprzez bezpieczeństwo 
energetyczne, aż po zachowanie podstawowych wymo-
gów bezpieczeństwa w przestrzeniach publicznych, jak 
również takie kształtowanie zagospodarowania terenów, 
które uwzględni ryzyko wystąpienia zagrożeń naturalnych 
czy antropogenicznych  

Uwzględniając wszystkie wskazane cele polityki prze-
strzennej należy pamiętać, że kluczowe dla rozwoju POM 
jest dążenie do racjonalnego wykorzystania przestrzeni, 
które znajdzie wyraz w oszczędnym gospodarowaniu istnie- 
jącymi zasobami, tworzeniu struktur wielofunkcyjnych oraz 
łączeniu funkcji wzajemnie wzmacniających swoją rolę i uni-
kanie współwystępowania funkcji konfliktogennych  Nie-
zbędne jest, wobec aktualnych prognoz demograficznych 
i gospodarczych, skuteczne ograniczanie przeznaczania 
nowych obszarów pod rozwój osadnictwa, intensyfikowa-
nie obszarów już zainwestowanych oraz rewitalizowanie 
obszarów zdegradowanych, tak aby inwestycje infrastruk-
turalne związane z tą formą urbanizacji ograniczały nad-
mierny wzrost obciążeń budżetów miast i gmin 

Plan określający politykę przestrzenną samorządu woje-
wództwa nie jest, jak wspomniano wcześniej, aktem prawa 
miejscowego, co oznacza, że ustawodawca nie dał samo-
rządowi regionalnemu kompetencji do ustalania przezna-
czenia terenu i zasad jego zagospodarowania  Zatem Plan 
POM, jako plan regionalny, obok obowiązku ustawowego 
dotyczącego zadań rządowych i ponadlokalnych celów 
publicznych, wskazuje 3 kategorie obszarów, które, choć 
nie są w sensie prawnym ustaleniami Planu, to pozwalają 
na uporządkowanie i skorelowanie elementów wpływają-
cych na zagospodarowanie przestrzenne gmin w sposób 
spójny przestrzennie i zrównoważony  Te 3 kategorie to:
1   obszary predyspozycji dla rozwoju, które powinny zo-

stać wykorzystane w kreowaniu polityki przestrzennej 
gmin,

2   obszary ograniczeń dla rozwoju, które powinny być 
uwzględnione przy tworzeniu efektywnych struktur 
osadniczych  Ich uwzględnienie w polityce przestrzen-
nej gmin pozwoli na zmniejszenie ponoszonych przez 
gminy kosztów inwestycji,

3   obszary wyłączone z rozwoju, których akceptacja 
i uwzględnienie będą kluczowe dla planowania prze-
strzennego gmin 
Wiele wskazań polityki przestrzennej, posiada swoje 

umocowanie prawne w przepisach odrębnych i częścio-
wo są one uwzględniane w planowaniu przestrzennym na 
poziomie lokalnym  Przewaga prezentowanego w planie 
POM podejścia polega na ponadlokalnym i precyzyjnym 
ujęciu tych elementów wraz z oceną ich znaczenia i siły 
oddziaływania dla rozwoju struktur osadniczych 

Dla skutecznego zarządzania przestrzenią obszaru me-
tropolitalnego istotna jest możliwość oceny realizacji przy-
jętych w Planie celów polityki przestrzennej  W związku 
z powyższym proponuje się w dokumencie listę wskaźni-
ków, które będą stanowić podstawę do prowadzenia mo-
nitoringu poszczególnych celów polityki przestrzennej  
Monitoring będzie narzędziem ewaluacji realizacji poli-
tyki  Tworzona na jego potrzeby baza danych umożliwi 
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obserwację zmian w zagospodarowaniu przestrzennym 
obszaru metropolitalnego  Dane i wyniki analiz pozwolą na 
ocenę realizacji celów, konfrontację z założonym modelem 
rozwoju POM i ewentualne rekomendacje do zmiany Planu  

Prowadzenie bieżącego monitoringu jest niezwykle 
istotne, gdyż zachodzące w obszarze metropolitalnym 
procesy społeczne, gospodarcze i przestrzenne są dyna-
miczne, a plan zagospodarowania dla takiego obszaru po-
winien je przewidywać i stać się narzędziem skutecznego 
i odpowiedniego ich kształtowania  

Efektywna polityka przestrzenna na obszarze me-
tropolitalnym wymaga stałej współpracy z jednostkami 
samorządu lokalnego  Od wielu lat samorząd wojewódz-
twa prowadzi dialog z gminami dotyczący kształtowania 
granic obszaru metropolitalnego i zagospodarowania 
przestrzennego, mając na uwadze fakt, że to samorządy 
lokalne, rozumiejąc konieczność kooperacji w zakresie 
integracji i koordynacji polityk lokalnych, będą odpowie-
dzialne za wdrażanie polityki przestrzennej dla centralnej 
części województwa  

Mapa 2. Rozwój efektywnych struktur osadniczych  
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Programowanie rewitalizacji w miastach województwa 
wielkopolskiego w latach 1999-2015

Wprowadzenie1

Rewitalizacja jest działaniem dotyczącym obszarów po-
grążonych w kryzysie, które nie stały się obiektem zainte-
resowania sił rynkowych  Z tego względu konieczna jest 
interwencja publiczna, która zatrzyma proces degradacji 
przestrzennej i społeczno-gospodarczej  Proces rewitali-
zacji, aby mógł być skutecznym narzędziem interwencji 
publicznej, wymaga odpowiedniego zaprogramowania ze 
strony władz lokalnych  Warunkiem powodzenia procesu 
rewitalizacji jest zatem stworzenie planu działań, w którym 
w usystematyzowany sposób określona zostanie wizja od-
nowy, możliwa do osiągnięcia w określonej perspektywie 
czasowej  Szczególne znaczenie ma tutaj długofalowość 
podejmowanych działań oraz pewnego rodzaju cierpli-
wość w oczekiwaniu na efekty rewitalizacji 

W Polsce do końca lat 90  XX wieku w niewielkim 
stopniu korzystano z doświadczeń europejskich w zakre-
sie rewitalizacji  Działo się tak pomimo obserwowanych 
problemów społeczno-gospodarczych i przestrzennych  
Przyśpieszenie procesu rewitalizacji w Polsce nastąpiło 
wraz z wejściem do Unii Europejskiej  Od 2004 roku uru-
chomione zostały znaczne środki finansowe w ramach 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Re-
gionalnego (ZPORR) na lata 2004-2006 przeznaczone na 
rewitalizację obszarów miejskich, poprzemysłowych i po-
wojskowych  W kolejnym okresie programowania na lata 
2007-2013 w większości województw jeszcze podniesiono 
znaczenie odnowy obszarów zdegradowanych, zaliczając 
ją do jednego z głównych celów rozwoju miast, co do-
datkowo zwiększyło poziom finansowania przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych  Pojawiła się także możliwość ubiegania 
się o zwrotne środki na rewitalizację w ramach Inicjatywy 
JESSICA  Rewitalizacja stała się ważnym elementem pro-
gramowania rozwoju miast i spowodowała szereg zmian 
w zakresie organizacji i działania samorządów lokalnych 
w Polsce 

Celem niniejszego artykułu jest synteza doświadczeń 
miast województwa wielkopolskiego w zakresie progra-
mowania rewitalizacji w latach 1999-2015  Wykorzystując 

1 Niniejszy artykuł powstał na bazie raportu opracowanego pod 
redakcją Ciesiółki P  i Kudłaka R  w 2015 roku pt  Diagnoza rewitaliza-
cji miast województwa wielkopolskiego, który został przygotowany 
na zlecenie Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Teryto-
rialnego w Poznaniu 

informacje pochodzące z analizy dokumentów strategicz-
nych wprost lub pośrednio dotyczących rewitalizacji oraz 
badania ankietowego przeprowadzonego we wszystkich 
miastach województwa wielkopolskiego (ryc  1) w artyku-
le przedstawiono stan programów rewitalizacji oraz przy-
czyny ich przygotowywania, zidentyfikowano podmioty 
odpowiedzialne za opracowanie programów oraz ich 
monitoring, formy partycypacji społecznej, a także pro-
blemy towarzyszące sporządzaniu i realizacji programów  
Następnie dokonano rozpoznania monitoringu realizacji 
ustaleń dokumentów strategicznych dotyczących rewi-
talizacji miast województwa wielkopolskiego  W dalszej 
kolejności przedstawione zostały przyczyny, dla których 
część miast zrezygnowała z przygotowania programów 
rewitalizacji, a także zweryfikowano próby działań rewita-
lizacyjnych podejmowanych w tych ośrodkach  W ostat-
niej części przedstawiono liczbę, typ i wartość dotychczas 
zrealizowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

Ryc. 1. Miasta województwa wielkopolskiego objęte badaniem 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych 
(2013) 
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Podstawowe informacje o programach 
rewitalizacji w województwie wielkopolskim
Wczesne próby działań w zakresie odnowy obszarów zde-
gradowanych podejmowane w latach 90  XX wieku w nie-
wielkim stopniu dotyczyły miast województwa wielko-
polskiego  Wskazuje się jedynie na cząstkowe projekty na 
terenach poprzemysłowych w Gnieźnie i Poznaniu  Być 
może jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest fakt, że 
do momentu wejścia do Unii Europejskiej w Wielkopolsce 
nie obowiązywał żaden program rewitalizacji  Sytuacja ta 
zmieniła się diametralnie po 2004 roku  W latach 2004-2015  
w 49 miastach województwa wielkopolskiego zostało spo-
rządzonych łącznie 75 programów rewitalizacji (ryc  2 i 3)  
W tej liczbie obowiązujących jeszcze w 2016 roku było 37  
Dokumenty opracowano we wszystkich miastach na 
prawach powiatu (Poznań, Konin, Kalisz, Leszno), a także 
w zdecydowanej większości miast powiatowych (88,9%)  
Spośród tej grupy jedynie Koło, Nowy Tomyśl i Złotów 
nigdy nie posiadały dokumentów dotyczących odnowy 
obszarów zdegradowanych  Programy rewitalizacji dużo 
mniejszą popularnością cieszyły się wśród pozostałych 
miast  Na ich sporządzenie zdecydowały się władze zale-
dwie 21 ośrodków, co stanowiło 26,2% wszystkich miast 
tej grupy 
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Ryc. 2. Liczba sporządzonych programów rewitalizacji w miastach 
województwa wielkopolskiego w latach 1999-2015 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie programów rewitalizacji 
i badania ankietowego 

Głównym powodem sporządzenia programu rewitali-
zacji wskazywanym przez włodarzy miast województwa 
wielkopolskiego była możliwość dofinansowania projek-
tów funduszami unijnymi (91,7% odpowiedzi)  Co więcej, 
w 22% przypadków było to jedyne uzasadnienie podjęcia 
decyzji o stworzeniu dokumentu  Rzadziej wskazywano 
na problemy społeczne (65% odpowiedzi), przestrzen-
ne (64% odpowiedzi) i gospodarcze (51% odpowiedzi)  
W niektórych przypadkach programowanie rewitalizacji 
było efektem presji społecznej, próbą wyrównywania dys-
proporcji w rozwoju różnych części miast lub obecnością 
w granicach miast dużych obszarów poprzemysłowych 
lub powojskowych, które wymagały podjęcia działań słu-
żących odnowie  

Połowa programów rewitalizacji została sporządzo-
na przez prywatne firmy, specjalizujące się w tworzeniu 
opracowań strategicznych z zakresu rozwoju miast i gmin  
Pracownicy urzędów miast i gmin byli natomiast autora-
mi 43% opracowań  W dwóch przypadkach władze lokal-
ne zadeklarowały, że program był tworzony razem przez 
urząd i prywatną firmę  Pozostałe trzy dokumenty zostały 
stworzone przez organizacje pozarządowe  

Przy tworzeniu programów rewitalizacji korzystano 
z wielu metod konsultacji społecznych  Należy jednocze-
śnie zaznaczyć, że nie było w tym względzie szczegółowych 
wytycznych unijnych, które narzucałyby określone formy 
partycypacji mieszkańców i innych interesariuszy  Naj-
częściej stosowane były spotkania konsultacyjne (76,4%)  
Często wykorzystywano także możliwość zgłaszania uwag 
pocztą tradycyjną lub elektroniczną (56,9%), a także bada-
nia ankietowe przeprowadzane wśród mieszkańców miast 
(47,2%)  Rzadziej przeprowadzano wywiady bezpośred-
nie (16,7%) oraz sondaże internetowe (4,2%)  Co ciekawe, 
więcej metod konsultacji społecznych wykorzystywano 
w sytuacji, gdy program rewitalizacji był sporządzany przez 
prywatną firmę niż przez pracowników urzędu miejskiego  

W badaniu ankietowym zapytano także włodarzy miast 
o największe bariery, z którymi borykały się samorządy przy 
tworzeniu programów rewitalizacji  Za największą barierę 
uznano problemy finansowe związane z brakiem odpo-
wiednich środków na sporządzenie dokumentu  Wymienio-
no je w ponad 33% przypadków  Nieco rzadziej odnoto-
wywano brak akceptacji społecznej dla proponowanych 

Ryc. 3. Status programów rewitalizacji w miastach województwa 
wielkopolskiego 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie programów rewitalizacji 
i badania ankietowego 
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działań, a niekiedy wręcz sprzeciw mieszkańców wobec 
planów uchwalenia programu rewitalizacji (28% odpo-
wiedzi)  W przypadku 14% sporządzonych programów 
wskazywano na problemy organizacyjne, wyrażające się 
brakiem wykształconej kadry urzędniczej dla prowadzenia 
działań rewitalizacyjnych, a niekiedy również zbyt dużym 
obłożeniem urzędników pracą, które ograniczało możli-
wość poświęcenia odpowiedniej uwagi sporządzanemu 
dokumentowi strategicznemu  Wskazywano także na kło-
poty przy delimitacji obszarów rewitalizacji związane z bra-
kiem szczegółowych danych statystycznych  Wśród innych 
problemów, wspominana była przede wszystkim niechęć 
przedsiębiorców, a niekiedy również organizacji pozarzą-
dowych do włączenia się w proces tworzenia programu re-
witalizacji  W niektórych przypadkach trudnością przy for-
mułowaniu celów rewitalizacji było pokonanie problemów 
przestrzenno-środowiskowych, takich jak zanieczyszczenie 
terenu, wielkość obszarów zdegradowanych oraz rozdrob-
nienie własności gruntów 

Monitoring realizacji programów rewitalizacji
Ważnym elementem programowania rewitalizacji jest 
stworzenie systemu monitoringu i ewaluacji  Obserwacja 
postępów w realizacji programów rewitalizacji wzmacnia 
poczucie odpowiedzialności i partnerstwa wśród podmio-
tów zaangażowanych w działania rewitalizacyjne, a ponad-
to pozwala lepiej zrozumieć podejmowane działania przez 
społeczność lokalną  Podmiotem odpowiedzialnym za mo-
nitorowanie procesu rewitalizacji powinny być samorządy 
lokalne  Zdegradowane tereny poprzemysłowe, pokolejo-
we i powojskowe mogą być dodatkowo przedmiotem za-
interesowania ze strony samorządów regionalnych  Warto 
zaznaczyć, że w przypadku wykorzystania funduszy Unii 
Europejskiej, władze lokalne są zobowiązane do monito-
rowania efektów i rezultatów zrealizowanych projektów 
rewitalizacyjnych poprzez pomiar osiągnięcia założonych 
uprzednio wartości wskaźników  W związku z tym w więk-
szości programów rewitalizacji zamieszczany jest opis sys-
temu monitoringu realizacji założonych celów  W praktyce 
jednak niewiele miast decydowało się na obserwację po-
stępów realizacji programu rewitalizacji (ryc  4) 

Badanie ankietowe wykazało, że w grupie 49 miast 
województwa wielkopolskiego, które posiadają program 
rewitalizacji, monitoring jego postanowień prowadzony 
jest zaledwie w 21 z nich  Najczęściej monitoring działań 
rewitalizacyjnych prowadziły miasta na prawach powiatu 
(połowa przypadków), nieco rzadziej miasta powiatowe 
i pozostałe miasta (tab  1)  Zaledwie w trzech przypadkach 
zadeklarowano przekazywanie wyników prowadzonego 
monitoringu społeczności lokalnej  Instytucją zdecydowa-
nie najczęściej wykonującą monitoring jest urząd miasta  
Taką odpowiedź zadeklarowano we wszystkich miastach 
województwa wielkopolskiego  Niekiedy zadanie to po-
wierzono także prywatnej firmie (2 miasta) lub jednost-
ce naukowej (1 miasto)  W większości badanych miast 
monitoring wykonywany jest raz na 3-5 lat  Najczęściej 
wykorzystywaną metodą jest obserwacja wskaźników 

społeczno-gospodarczych (74% odpowiedzi) oraz inwen-
taryzacja terenowa (63% odpowiedzi)  Zaledwie w trzech 
miastach wykonywano badania opinii mieszkańców  Inny-
mi metodami monitoringu była analiza opisowa zrealizo-
wanych działań, w tym także pozyskiwanie informacji od 
beneficjentów prywatnych i jednostek miejskich o postę-
pach w realizacji projektów 

Do ciekawych wniosków prowadzi analiza obserwo-
wanych przez urzędy miast wyników przeprowadzane-
go monitoringu  Okazuje się, że działania rewitalizacyj-
ne przekładają się przede wszystkim na zmiany w sferze 

Ryc. 4. Monitoring realizacji postanowień programów rewitalizacji 
w miastach województwa wielkopolskiego 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego 

Tab. 1. Liczba miast województwa wielkopolskiego wykonujących 
monitoring realizacji programu rewitalizacji 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego 

Grupa miast
Liczba miast 

w grupie
Udział miast 

w grupie

Miasta na prawach powiatu 

w tym posiadające aktualny 
program rewitalizacji

2 50,0%

1 33,3%

Miasta powiatowe

w tym posiadające aktualny 
program rewitalizacji

10 41,7%

9 56,2%

Pozostałe miasta

w tym posiadające aktualny 
program rewitalizacji

9 42,9%

7 43,7%

Ogółem

w tym posiadające aktualny 
program rewitalizacji

21 42,9%

17 48,6%
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przestrzennej, tj  na poprawę infrastruktury technicznej 
(62,5% odpowiedzi), poprawę dostępności komunikacyj-
nej i polepszenie stanu obiektów zabytkowych (po 56,3% 
odpowiedzi)  W dalszej kolejności wymieniana była popra-
wa stanu środowiska przyrodniczego (37,3% odpowiedzi), 
zmniejszenie poziomu wykluczenia społecznego (37,3% 
odpowiedzi) i spadek bezrobocia (25,0% odpowiedzi)  
W żadnym mieście nie wskazano, że podejmowane do-
tychczas działania naprawcze doprowadziły do spadku 
przestępczości oraz, co szczególnie może zaskakiwać, do 
zahamowania odpływu ludności  Wśród innych efektów 
procesu rewitalizacji wspominane były: poprawa struktury 
funkcjonalnej miasta i jakości przestrzeni miejskiej, wzrost 
jakości życia mieszkańców oraz wzrost liczby podmiotów 
gospodarczych na obszarach zdegradowanych 

Działania rewitalizacyjne w miastach  
bez programu rewitalizacji
W ramach przeprowadzonych badań, analizą objęto także 
miasta, w których dotychczas nie sporządzono programu 
rewitalizacji  Głównym powodem, dla którego część miast 
województwa wielkopolskiego nie sporządziła tych do-
kumentów były problemy finansowe  Takiej odpowiedzi 
udzielono w 66% przypadków  Kolejnym ważnym argu-
mentem były braki kadrowe (46% odpowiedzi)  W urzędach 
miast i gmin nie zatrudniano osób przygotowanych do 
prowadzenia działań rewitalizacyjnych, a pracujący urzęd-
nicy byli obciążeni innymi zadaniami  W 42% przypadków 
wskazano, że w mieście nie ma obszarów problemowych, 
w związku z czym działania rewitalizacyjne nie są koniecz-
ne  Takiej odpowiedzi udzieliły władze większości miast 
do 2 tys  mieszkańców  Wynikać to może z powszechnego 
przekonania, że programy rewitalizacji przeznaczone są 
dla większych miast, w których skala patologii społecznych 
i degradacja przestrzeni osiąga większe rozmiary  W 32% 
miast wskazano na brak woli politycznej  W ośrodkach 
tych uznano, że ważniejsze są inne sfery rozwoju niż dzia-
łania naprawcze na obszarach problemowych  Na niechęci 
mieszkańców oparto decyzję o rezygnacji ze sporządzenia 
programu rewitalizacji w 24% przypadków  Wśród innych 

powodów wskazywano na niewielkie szanse na pozyska-
nie środków ze źródeł zewnętrznych (ryc  5)  

Pomimo powyższych zastrzeżeń w 24 miastach wo-
jewództwa wielkopolskiego podejmowane są działania 
rewitalizacyjne, których podstawą jest inny dokument 
strategiczny (ryc  6)  Rolę programu rewitalizacji pełni 
najczęściej strategia rozwoju społeczno-gospodarczego 
(46% przypadków) i studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego (42% przypadków)  
W trzech miastach wskazano na obydwa dokumenty  
Wśród innych opracowań należy wspomnieć o progra-
mie ochrony zabytków, wieloletnim planie inwestycyjnym 
i planie odnowy miejscowości  

Działania rewitalizacyjne w miastach, które nie posia-
dają programu rewitalizacji, są w zdecydowanie mniej-
szym stopniu usystematyzowane  Z tej grupy zaledwie 
w 14 ośrodkach władze lokalne były w stanie wskazać, gdzie 
dokładnie działania rewitalizacyjne są prowadzone  Duże 
wątpliwości budzą także metody, za pomocą których doko-
nano delimitacji obszarów problemowych  Najczęściej była 
to odgórna decyzja pracowników urzędu miejskiego, która 
nie była konsultowana z mieszkańcami  Wybór uzasadniano 
przy tym zabytkowym charakterem zabudowy, centralnym 
położeniem obszaru lub jego dużym znaczeniem społecz-
nym  Tylko w kilku przypadkach wskazano, że podstawą 
delimitacji były także konsultacje społeczne lub wnioski 
mieszkańców  W związku z tym najczęstszymi problemami, 
którymi charakteryzowały się obszary rewitalizacji, były nie 
patologie społeczne, a degradacja obiektów zabytkowych, 
degradacja infrastruktury czy też pogarszanie się stanu 

0% 10%

inne powody

niechęć mieszkańców

brak woli politycznej

braki kadrowe

problemy finansowe

brak obszarów problemowych

20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

25,0%
23,7%

75,0%
75,0%

45,8%
45,8%

33,3%
42,4%

37,5%
32,2%

16,7%
15,3%

wszystkie miasta bez programu rewitalizacji
miasta bez programu rewitalizacji prowadzące działania rewitalizacyjne

Ryc. 5. Powody, dla których miasta województwa wielkopolskiego nie 
opracowały programu rewitalizacji 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego 

Ryc. 6. Miasta województwa wielkopolskiego, w których prowadzone 
były działania rewitalizacyjne pomimo braku programu rewitalizacji 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego 
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Ryc. 7. Liczba projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych lub będących 
w trakcie realizacji w miastach województwa wielkopolskiego 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego 

Ryc. 8. Wartość projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych lub 
będących w trakcie realizacji w miastach województwa wielkopolskiego 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego 

środowiska przyrodniczego  Dopiero na czwartym miejscu 
wymieniono wysokie bezrobocie, a na szóstym – wyklucze-
nie społeczne  Działania rewitalizacyjne w tych miastach 
były zatem silnie utożsamiane ze sferą przestrzenną 

Projekty rewitalizacyjne
W trakcie analizy dokumentów strategicznych zidentyfi-
kowano 1374 zaplanowane projekty rewitalizacyjne  Spo-
śród nich w momencie przeprowadzenia badania 507 było 
zrealizowanych lub w trakcie realizacji  Przedsięwzięcia re-
witalizacyjne zaplanowało (głównie w programach rewi-
talizacji) 58 ze 111 miast województwa (52%), a 52 (47%) 
zrealizowały lub są w trakcie realizacji przynajmniej jed-
nego z nich (ryc  7)  Wśród nich najaktywniejsze okazały 
się: Poznań (153 projekty), Piła (76), Śrem (27), Kostrzyn 
(24) i Wolsztyn (23)  Tak duża liczba projektów w Poznaniu 
wynika ze znacznej liczby zrealizowanych przedsięwzięć 
społecznych  W większości województw głównym ośrod-
kiem działań rewitalizacyjnych są miasta będące siedziba-
mi władz regionalnych  W miastach tych przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne są też najbardziej widoczne  Z kolei duża 
liczba projektów w Pile wynika ze znacznej powierzchni 
terenów powojskowych, którym nadano nowe funkcje 
w ramach realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

W świetle zgromadzonych informacji można powie-
dzieć, że łączna wartość zrealizowanych projektów rewi-
talizacyjnych w województwie wielkopolskim wyniosła 
około 2 mld zł  Trzeba jednak dodać, że dla ok  40% pro-
jektów (głównie prywatnych) nie udało się ustalić wartości  

finansowej – podana kwota powinna być zatem kwotą 
orientacyjną  Na kwotę 2 mld zł składa się 375 różnego typu 
przedsięwzięć (ryc  8), przy czym 5% najbardziej kosztow-
nych stanowi blisko 60% całej sumy  Wśród nich są wyłącznie 
przedsięwzięcia infrastrukturalne, techniczno-budowlane, 
zrealizowane przede wszystkim w dwóch miastach woje-
wództwa – Poznaniu i Pile (na liście 10 najbardziej kosztow-
nych projektów jest 7 przedsięwzięć z Poznania i 3 z Piły)  

Zidentyfikowane projekty zostały podzielone na trzy 
główne kategorie: infrastrukturalne (w sumie ok  80% 
wszystkich zrealizowanych przedsięwzięć), społeczne (ok  
19%) i gospodarcze (ok  1%)  Do projektów infrastruktural-
nych zaliczono przedsięwzięcia inwestycyjne polegające 
na budowie nowej lub rozbudowie, modernizacji, napra-
wie istniejącej infrastruktury, tj  obiektów niezbędnych do 
sprawnego funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki  
Wśród tego rodzaju przedsięwzięć wyróżniono projek-
ty dotyczące infrastruktury: społecznej (27% projektów), 
transportowej (13%), rekreacyjnej (12%), gospodarczej 
(9%), mieszkaniowej (8%), środowiskowej (7%), przestrze-
ni publicznej (4%)  Z kolei za projekty społeczne uznano 
te przedsięwzięcia, których celem było wspieranie roz-
woju kapitału ludzkiego i społecznego oraz zmniejszenie 
poziomu wykluczenia społecznego, realizowane poprzez 
różnego rodzaju interakcje międzyludzkie (warsztaty, 
szkolenia, terapie i in ), niebędące projektami infrastruk-
turalnymi  Wreszcie, na projekty gospodarcze złożyły się 
te przedsięwzięcia „miękkie” zmierzające do rozwoju lo-
kalnej gospodarki, niebędące projektami infrastruktural-
nymi i społecznymi  
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Podsumowanie
Mając na uwadze uchwaloną w październiku 2015 roku 
ustawę o rewitalizacji oraz coraz większe środki finansowe 
przeznaczne na programowanie działań w zakresie odnowy, 
ważna wydaje się identyfikacja oraz synteza dotychczaso-
wych doświadczeń miast, które podejmują wysiłki o charak-
terze rewitalizacyjnym  Niniejszy artykuł prezentuje materiał 
empiryczny zebrany we wszystkich miastach województwa 
wielkopolskiego  Przeprowadzone badania skłaniają do wy-
snucia następujących obserwacji i wniosków: 
1   Rewitalizacja była dotychczas dość powszechnym ele-

mentem planowania strategicznego w miastach woje-
wództwa wielkopolskiego  Uwzględniona ona została 
w polityce rozwoju 73 miast  Z tej liczby w 49 ośrodkach 
ich podstawą były programy rewitalizacji, w 11 strategie 
rozwoju społeczno-gospodarczego, w 10 studia uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego, a w 5 – inne dokumenty strategiczne  

2   Działania prowadzone w oparciu o programy rewitali-
zacji były dużo efektywniej zorganizowane niż w sytu-
acji, gdy ich podstawą był inny dokument strategiczny  
Programy rewitalizacji cechował również wyższy po-
ziom uspołecznienia w porównaniu z innymi doku-
mentami  Zdecydowanie częściej przeprowadzany był 
także monitoring postępów realizacji programu  

3   We wszystkich miastach wiodącym problemem w za-
kresie programowania działań rewitalizacyjnych, za-
równo na etapie sporządzania dokumentów, jak i ich 
realizacji, był niedobór środków finansowych  Często 
wspominanymi problemami były także braki kadrowe 
oraz niechęć mieszkańców i przedsiębiorców do dzia-
łań naprawczych, a niekiedy również brak woli poli-
tycznej  

4   Zdecydowanie najważniejszym powodem, dla które-
go w miastach sporządzono program rewitalizacji była 
możliwość pozyskania środków z Unii Europejskiej  Ta-
kie wnioski płyną z odpowiedzi włodarzy miast wyra-
żonych w ankietach, a także z terminów sporządzania 
programów rewitalizacji, które pokrywały się w du-
żym stopniu z publikacją wytycznych w zakresie pro-
gramowania rewitalizacji w perspektywie finansowej 
2004-2006 i 2007-2013  

5   Inicjatorem działań rewitalizacyjnych w miastach był 
samorząd terytorialny  Duże problemy stwarzało jed-
nak wyodrębnienie jednostki organizacyjnej w urzę-
dzie, która będzie odpowiadała za działania rewitaliza-
cyjne  Często zadanie to było powierzane wydziałom 
w kompetencjach których jest pozyskiwanie funduszy 

zewnętrznych  W większości przypadków programy re-
witalizacji były sporządzane przez firmy prywatne 

6   W toku sporządzania programów rewitalizacji wyko-
rzystywano bogaty zakres narzędzi partycypacji spo-
łecznej, wśród których najczęściej przeprowadzano 
spotkania konsultacyjne  Inne wykorzystywane meto-
dy to możliwość zgłaszania uwag pocztą tradycyjną lub 
elektroniczną, a także badania ankietowe przeprowa-
dzane wśród mieszkańców miast  Otwartym natomiast 
pozostaje pytanie, na ile partycypacja miała charakter 
rytualny, a na ile faktycznie przełożyła się na programo-
wanie rewitalizacji 

7   Monitoring realizacji działań rewitalizacyjnych jest 
rzadki  Wykonywało go mniej niż połowa urzędów 
miast  Efekty monitoringu wskazują natomiast przede 
wszystkim na zmiany zachodzące w sferze przestrzen-
nej obszarów rewitalizowanych  Poprawie uległ stan 
infrastruktury technicznej i obiektów zabytkowych, 
a także zwększyła się dostępność komunikacyjna rewi-
talizowanych obszarów  W żadnym mieście natomiast 
nie zaobserwowano spadku przestępczości, w niewie-
lu nastąpił spadek bezrobocia  Rewitalizacja rzutuje za-
tem głównie na rozwiązywanie problemów, do których 
nie jest w pierwszej kolejności adresowana 

8   Ogromna większość zrealizowanych działań rewitali-
zacyjnych dotyczyła przedsięwzięć infrastrukturalnych 
(techniczno-budowlanych)  Jest to efekt przekonania, 
że projekty infrastrukturalne są na tym etapie rozwoju 
miast kluczowe i niezbędne, bardziej oczekiwane przez 
mieszkańców, a tym samym korzystniejsze z politycz-
nego punktu widzenia  Są też łatwiejsze w realizacji niż 
projekty społeczne, które wymagają „wyjścia do ludzi” 
i stworzenia platformy stałych kontaktów i relacji mię-
dzy władzą, a społecznością lokalną  Z tego powodu 
trudno jest mówić, by dotychczasowe działania rewi-
talizacyjne realizowały kluczowy postulat rewitalizacji, 
tj  kompleksową integrację działań infrastrukturalnych, 
społecznych i gospodarczych na danym terenie  Poza 
poznańską Śródką, w żadnym z miast nie podjęto nawet 
prób takich kompleksowych, zintegrowanych działań 

Przeprowadzone badania pokazują, że w latach 1999-2015  
nie było uniwersalnego schematu programowania rewita-
lizacji w województwie wielkopolskim  Miasta korzystały 
z wytycznych Unii Europejskiej, w wielu przypadkach jed-
nak uczyły się na własnych błędach  O tym, które z dotych-
czasowych podejść było najlepsze, przekonać się będzie 
można zapewne w perspektywie kilkunastoletniej, w któ-
rej należy oceniać efekty działań rewitalizacyjnych 
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Mateusz Barełkowski, Krzysztof Borkowicz
Zespół ds. rewitalizacji 
Departament Polityki Regionalnej,  
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Proces rewitalizacji w ramach perspektywy finansowej 
2014-2020

Uwarunkowania „nowej” rewitalizacji 
w Wielkopolsce
Przygotowane pod koniec 2015 roku na zlecenie Wielko-
polskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego 
opracowanie pn  „Diagnoza rewitalizacji miast wojewódz-
twa wielkopolskiego” (pod redakcją dr  inż  Przemysława 
Ciesiółki oraz dr  Roberta Kudłaka), którego streszczenie 
stanowił poprzedni artykuł niniejszego Biuletynu, w krót-
kim czasie stało się bardzo ważnym źródłem informacji 
o stanie rewitalizacji w regionie w okresie od reformy sa-
morządowej 1999 roku aż po koniec 2015 roku  Pozwo-
liło ono w szczególności na uporządkowanie wiedzy nt  
rewitalizacji jako procesu, na zidentyfikowanie i ocenę 
dotychczasowego podejścia poszczególnych samorzą-
dów lokalnych z Wielkopolski (i nie tylko) do problemów 
rewitalizacyjnych z uwypukleniem poszczególnych ele-
mentów programowania i wdrażania rewitalizacji (w tym 
realizacji projektów rewitalizacyjnych), ale również na 
szczegółowe zdiagnozowanie dalszych potrzeb rewitali-
zacyjnych w regionie 

Realizowane prace nad ekspertyzą zbiegły się w czasie 
z kształtowaniem na szczeblu centralnym polityki rewi-
talizacyjnej na kolejną perspektywę finansowania z UE  
Jej głównymi elementami było przyjęcie przez Minister-
stwo Rozwoju 3 lipca 2015 roku Wytycznych w zakresie 
rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 
oraz uchwalenie Ustawy o rewitalizacji z 9 października 
2015 roku  Co więcej, w ślad za regulacjami prawnymi po-
szły działania związane z przeznaczeniem na wdrażanie 
rewitalizacji w Polsce konkretnych środków finansowych 
pochodzących z UE  W pierwszej kolejności wsparcie doty-
czyło tzw  modelowej rewitalizacji miast, w ramach której 
z poziomu ministerialnego dofinansowano opracowanie 
programów rewitalizacji (dalej jako PR) oraz zaplanowanie 
modelowych działań w jej zakresie w 20 miastach w całym 
kraju (z Wielkopolski wybrano Leszno i Konin)  Następnym 
krokiem było wsparcie przygotowania lub aktualizacji 
PR w pozostałych zainteresowanych gminach w ramach 
środków z Programu Operacyjnego Pomoc Technicz-
na 2014-2020 przekazanych na ten cel 15 wojewódz-
twom, którym Ministerstwo Rozwoju powierzyło zadanie 

przeprowadzenia konkursów i ostatecznego wsparcia na 
ustalonych z góry zasadach przygotowania PR (umowy na 
współpracę nie podpisano jedynie z województwem war-
mińsko-mazurskim) 

Przygotowanie programów rewitalizacji 
w ramach wsparcia z POPT
Zgodnie z zamierzeniami ministerialnymi w proces rewi-
talizacji zaangażowane zostały samorządy wojewódzkie  
W przypadku Wielkopolski w kwietniu 2016 roku Zarząd 
Województwa Wielkopolskiego powołał Zespół ds. re-
witalizacji, którego zadaniem stało się zorganizowanie 
sprawnego wsparcia samorządów gminnych z Wielkopol-
ski w zakresie przygotowania lub aktualizacji programów 
rewitalizacji, i to zarówno pod kątem merytorycznym 
(doradztwo i opiniowanie opracowywanych dokumen-
tów), jak i technicznym (organizacja konkursów i rozli-
czanie realizacji projektów dotyczących opracowania PR)  
Zgodnie z nadanymi kompetencjami Zespół do końca 
2016 roku przeprowadził 2 konkursy na wsparcie progra-
mów rewitalizacji, zaś w październiku tegoż roku opraco-
wał dokument mający charakter poradnika dla gmin wiel-
kopolskich opracowujących PR na swoich obszarach pn  
„Zasady programowania i wsparcia rewitalizacji w ramach 
WRPO 2014+”  

W ramach pierwszego konkursu do wsparcia na 
przygotowanie lub aktualizację PR wybrane zostały 
82 gminy (łączna wnioskowana kwota dofinansowania: 
5 212,0 tys  zł), zaś w ramach drugiego: 39 gmin (kwota 
dofinansowania: 1 692,1 tys  zł)  W chwili obecnej finalizo-
wane są prace związane z przygotowaniem programów 
w ramach pierwszego konkursu (opiniowanie zgodności 
przygotowanych przez gminy dokumentów oraz rozlicza-
nie projektów, które zgodnie z harmonogramem powin-
ny zakończyć się do końca lipca br )  W ramach drugiego 
konkursu nieprzekraczalny termin przyjęcia dokumentów 
i rozliczenia projektów na wsparcie ich przygotowania to 
październik br 
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Programy rewitalizacji a wsparcie projektów 
w ramach WRPO 2014+
Kluczowa w przypadku przygotowania wielu programów 
rewitalizacji jest możliwość zewnętrznego finansowania 
zapisanych w nich projektów rewitalizacyjnych  Zgodnie 
ze wspomnianym wcześniej opracowaniem pn  „Zasa-
dy programowania i wsparcia rewitalizacji w ramach 
WRPO 2014+” wszystkie PR, które przejdą pozytywnie 
weryfikację ze strony Zespołu ds  rewitalizacji pod wzglę-
dem zgodności z wytycznymi ministerialnymi (bez wzglę-
du na wybraną przez gminę ścieżkę prawną – Ustawę 
o rewitalizacji lub Ustawę o samorządzie gminnym) oraz 
potwierdzona zostanie zgodność ze strategią rozwoju 
województwa (dokonywana przez Departament Polityki 
Regionalnej UMWW) i z planem zagospodarowania prze-
strzennego województwa (dokonywana przez Wielkopol-
skie Biuro Planowania Przestrzennego), uzyskają prawo do 
umieszczenia w tzw  Wykazie programów rewitalizacji wo-
jewództwa wielkopolskiego  Dotyczyć to będzie zarówno 
programów wspartych ze środków POPT, finansowanych 
w ramach modelowej rewitalizacji miast, jak i innych źró-
deł, a także dokumentów przygotowywanych w oparciu 
o wewnętrzny (kadrowy) potencjał gminy  Wpisanie do 
Wykazu jest warunkiem koniecznym dla wsparcia projek-
tów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014+  Należy 
jednak pamiętać, że obecność w Wykazie nie jest gwaran-
towana raz na zawsze – obligatoryjne jest tu zapewnienie 
przez gminy spójności systemu monitorowania danego 

PR z systemem monitorowania rewitalizacji w Wielkopol-
sce, obejmujące raportowanie raz na pół roku o aktualnym 
stanie wdrażania PR 

Monitorowanie procesu rewitalizacji 
w Wielkopolsce
Zgodnie z przyjętą definicją rewitalizacja obszarów zde-
gradowanych jest procesem długotrwałym, o zdecydo-
wanie dłuższym horyzoncie czasowym niż obecna unijna 
perspektywa finansowa oraz niż programy rewitalizacji, 
które już są lub niedługo zostaną uchwalone  Ze względu 
na konieczność prowadzenia działań o charakterze kom-
pleksowym programy rewitalizacji muszą być dokumen-
tami elastycznymi  W związku z tym niezwykle istotny jest 
odpowiednio zaprojektowany system ich monitorowania 
na poziomie wyższym niż pojedyncze projekty, którego 
pewne ramy określone zostały we wspomnianych „Zasa-
dach…”  Obowiązkowym elementem każdego programu 
jest zaplanowanie, a następnie wdrożenie systemu moni-
torowania rewitalizacji  Bez wątpienia jest to jeden z klu-
czowych elementów, gdyż tylko dobrze zaprojektowany 
system pokaże efekty procesu rewitalizacji, i to zarówno 
te dobre, jak i złe, pozwalając przy tym na szybką reak-
cję w przypadku pojawienia się wszelkich komplikacji we 
wdrażaniu programów  Umożliwia tym samym wysokiej 
jakości zarządzanie oraz optymalne wykorzystanie środ-
ków finansowych, maksymalizując spodziewane wyniki  

Mając na uwadze powyższe, jak i potrzebę monito-
rowania rewitalizacji na poziomie regionalnym (m in  ze 
względu na powiązanie programów ze strategią rozwoju 
województwa, objętą bieżącym monitorowaniem), Insty-
tucja Zarządzająca WRPO 2014+ przygotowała dla gmin 
Formularz efektów monitorowania programów rewitali-
zacji, którego zadaniem jest informowanie o aktualnym 
stanie realizacji programów w regionie  Istotą formularza 
nie jest kontrola jednostek samorządu terytorialnego, ale 
ułatwienie gminom oceny prowadzonych działań i stwo-
rzenie możliwości przeprowadzenia w razie konieczno-
ści szybkich modyfikacji programów rewitalizacji, a przy 
okazji jednoczesne umożliwienie w zestandaryzowanej 
formie przekazywania pozyskanych danych na szczebel 
regionalny  System sprawozdawczości oparty jest na ściśle 
określonym zakresie prezentowanych informacji (w czę-
stotliwości półrocznej), który uzależniony jest od okresu 
sporządzania dokumentów  Sam formularz podzielony 
jest na dwie główne części – informacje na temat realizacji 
programu oraz diagnozowanie problemów  W pierwszej 
części wykazuje się wyniki monitorowania PR dotyczące 
czterech kluczowych płaszczyzn:
•  monitorowania podstawowych parametrów PR na eta-

pie przyjęcia programu oraz późniejszych jego aktuali-
zacji;

•  monitorowania stopnia realizacji celów określonych 
w PR (raz na 2 lata);

•  monitorowania skutków realizacji PR (raz na 2 lata) po-
przez analizę wartości wskaźników wykorzystywanych 

Ryc. 1. Gminy finansujące opracowanie programów rewitalizacji ze 
środków UE  
Źródło: Opracowanie własne  



Biuletyn Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego numer VII (2017) styczeń–czerwiec

17

na etapie delimitacji obszarów rewitalizacji – wskaźniki 
stanu kryzysowego;

•  bieżącego monitorowania poziomu wdrażania PR – aktu-
alizowana na bieżąco lista przyjętych w programie przed-
sięwzięć podstawowych i uzupełniających (co pół roku) 
Należy zwrócić uwagę na fakt, że nie każde zjawisko da 

się opisać za pomocą wskaźników, dlatego w drugiej czę-
ści formularza niezwykle ważną rolę pełni jakościowy opis 
zaistniałych problemów na etapie programowania oraz 
wdrażania  

Wspomniany powyżej formularz pełnić będzie funkcję 
uzupełniającą dla raportów/sprawozdań z realizacji pro-
gramów, przygotowywanych co 2 lata przez gminy  W od-
różnieniu jednak od formularza forma i zakres tego typu 
dokumentów uzależnione będą od potrzeb samej gminy 
(i zapisów w PR)  Przyjmuje się natomiast, iż powinny one 
zawierać m in  takie elementy jak: informacje na temat 
wskaźników stanu kryzysowego, postępu rzeczowego 

i finansowego projektów rewitalizacyjnych oraz stopnia 
realizacji celów określonych w PR 

Zgodnie z założeniami wszelkie informacje przekazane 
do Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ ze strony gmin 
(w formie formularzy i raportów/sprawozdań), czyli pod-
miotów odpowiedzialnych za bezpośrednie wdrażanie 
rewitalizacji, pozwolą przeprowadzić pogłębioną i usys-
tematyzowaną analizę procesu rewitalizacji w regionie  
Powinno to przełożyć się na przygotowanie najlepszych 
rozwiązań na kolejną perspektywę finansową oraz wnieść 
odpowiedni wkład merytoryczny w propozycje ze strony 
województwa wielkopolskiego w prawne rozwiązania na 
szczeblu krajowym 

Szczegółowe informacje nt  systemu monitorowania 
zostały zawarte w Zasadach programowania i wsparcia 
rewitalizacji w ramach WRPO 2014+ w rozdziale IX System 
monitorowania rewitalizacji oraz w załączniku nr 4 Formu-
larz efektów monitorowania programów rewitalizacji  

Ryc. 2. Formularz efektów monitorowania rewitalizacji – wzór początkowych stron  
Źródło: Opracowanie własne  
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Wojciech Dziemianowicz, Klaudia Peszat

Dostępność oraz uwarunkowania rozwoju i wykorzystywania 
terenów inwestycyjnych w województwie wielkopolskim  
– wnioski z przeprowadzonych badań

Cel badania1

Głównym celem przeprowadzonego badania było okre-
ślenie dostępności oraz uwarunkowań rozwoju i wykorzy-
stania terenów inwestycyjnych w województwie wielko-
polskim  

Stosując zróżnicowane metody badawcze2, analizą ob-
jęto następujące zagadnienia: 
•  ofertę terenów inwestycyjnych gmin (dostępne 

dla inwestorów grunty pod działalność gospodarczą 
o charakterze produkcyjnym przetwórczym i logistycz-
nym, w tym objęte specjalnymi strefami ekonomiczny-
mi, możliwości przygotowania nowych terenów);

•  potrzeby wsparcia rozwoju oferty inwestycyjnej 
w gminach województwa wielkopolskiego zarówno 
w zakresie tworzenia i uzbrajania terenów inwestycyj-
nych, jak i realizacji działań promocyjnych;

•  zachęty i preferencje finansowe stosowane przez 
władze lokalne (w tym polityka podatkowa);

•  działania informacyjno-promocyjne stosowane 
przez samorządy lokalne w celu wypromowania ofer-
ty inwestycyjnej (począwszy od „pasywnych” środków 
promocji, jak strona internetowa, po aktywne działania 

1 Artykuł powstał na podstawie realizowanego przez konsorcjum 
Geoprofit i Instytut Rozwoju Miast badania ewaluacyjnego pt : Do-
stępność oraz uwarunkowania rozwoju i wykorzystywania terenów in-
westycyjnych w województwie wielkopolskim – Raport końcowy, opra-
cowanego przez zespół autorski w składzie: A  A  Ambroziak, M  Dej, 
W  Dziemianowicz, W  Jarczewski, K  Wiedermann, J  Charkiewicz, 
M  Cybulska, P  Dembiński, A  Laskowska, W  Marchewa, A  Mucha, 
K  Oleszkin, K  Peszat, Ł  Sykała, A  Świgost  Badanie wykonano na 
zlecenie Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorial-
nego, działającego w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  
2 W badaniu wykorzystano następujące metody badawcze: an-
kieta typu CAWI przeprowadzona wśród 191 (w pierwszym etapie) 
i 182 (w drugim etapie) samorządów lokalnych województwa wiel-
kopolskiego; indywidualne wywiady pogłębione i telefoniczne prze-
prowadzone z 50 przedsiębiorcami, którzy zainwestowali na terenie 
województwa wielopolskiego w różnych typach stref aktywności go-
spodarczej (m in  SSE, SAG, parkach technologicznych, inkubatorach 
przedsiębiorczości oraz innych komunalnych terenach inwestycyj-
nych); indywidualne wywiady pogłębione z przedstawicielami 5 sa-
morządów lokalnych (Gostyń, Murowana Goślina, Nowe Skalmierzyce, 
Stare Miasto, Szamocin) położonych w różnych podregionach woje-
wództwa; analizy baz terenów inwestycyjnych (PAIiIZ, COI, SSE i in-
nych) oraz ofert zamieszczonych na stronach internetowych wszyst-
kich wielkopolskich gmin; analizy statystyczne; studia literatury 

i bezpośredni kontakt w inwestorem, np  podczas tar-
gów inwestycyjnych czy misji gospodarczych);

•  przygotowanie instytucjonalne gmin do obsługi 
inwestorów oraz współpracę przedsiębiorców z admi-
nistracją na różnych etapach procesu inwestycyjnego;

•  czynniki lokalizacji przedsiębiorstw w gminach wo-
jewództwa wielkopolskiego;

•  rozkład przestrzenny terenów inwestycyjnych, de-
terminant oraz mechanizmów ich rozwoju i dalszego 
wykorzystywania 
Warto podkreślić, że istnieje co najmniej kilka sposo-

bów definiowania pojęcia „tereny inwestycyjne”, które na-
bierają innego znaczenia, gdy rozpatrujemy różne rodzaje 
działalności gospodarczej, czy oceniamy stan ich zainwe-
stowania, czy też uwarunkowania prawne  Bez wątpienia 
rzetelne monitorowanie inwestycji na terenach inwesty-
cyjnych wymaga przyjęcia precyzyjnej definicji terminu 
„teren inwestycyjny”, ewentualnie zdefiniowania kilku ka-
tegorii „terenów inwestycyjnych” 

Przeprowadzone badania i analizy pozwoliły na wyciąg- 
nięcie szeregu wniosków dotyczących obecnego rozwoju 
terenów inwestycyjnych w gminach województwa wiel-
kopolskiego, aktywności samorządów lokalnych na rzecz 
przygotowywania i promowania oferty inwestycyjnej, 
a także innych istotnych czynników lokalizacji gospodar-
czej, które zostały zestawione z obecnymi trendami i poli-
tykami rozwojowymi 

Tendencje w napływie kapitału 
zagranicznego – wzrost konkurencji
Województwo wielkopolskie należy do ścisłej czołówki pol-
skich regionów charakteryzujących się wysoką atrakcyjno-
ścią inwestycyjną  Świadczą o tym np  statystyki dotyczące 
napływu kapitału zagranicznego, jak i liczby pracujących 
w przedsiębiorstwach z udziałem zagranicznym (Wykres 1 
i Wykres 2)  Zgodnie z tendencją krajową, w centrum za-
interesowania inwestorów zagranicznych w Wielkopolsce, 
znajduje się Poznański Obszar Metropolitalny, ale dużym 
napływem nowych inwestorów zewnętrznych cieszą się 
także Leszno, byłe stolice wojewódzkie oraz generalnie 
zachodnia część regionu (Mapa 1)  Ogólnie słabsza aktyw-
ność inwestorów zagranicznych występuje w pasie gmin 
ciągnącym się od północy województwa do jego wschod-
niej części, choć taka sytuacja występuje również w przy-
granicznych gminach południowych, a nawet zachodnich 
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Przegląd literatury oraz analizy danych i trendów, po-
zwalają sformułować wniosek, że konkurencja o kapitał 
inwestycyjny będzie zaostrzała się, zarówno w wymiarze 
państwa, regionów, jak i mniejszych jednostek teryto-
rialnych  Jednak kluczowe znaczenie dla pozyskiwania 
inwestorów przez województwo wielkopolskie będzie 
miała konkurencja wewnątrzkrajowa  Wynika to z faktu, iż 
wszystkie gminy i podmioty gospodarcze w Polsce podle-
gają tym samym uwarunkowaniom prawnym, a ponadto 
wszystkie województwa w Polsce starają się zachęcać in-
westorów do lokowania się na ich terenie 

Należy podkreślić, że preferencje inwestorów zagra-
nicznych lokujących swoją działalność w Polsce nie ulega-
ją zmianom  Nawet decyzje dużych inwestorów, przesą-
dzające de facto o lokalizacji pod ich dyktando określonej 
podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej nie zmieniają 
ogólnego obrazu lokalizacji firm zagranicznych w Polsce 
(wciąż preferują dobrze skomunikowane metropolie oraz 
generalnie Polskę Zachodnią)  Z tego punktu widzenia 
ważne jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w re-
gionie, która będzie tworzyć atrakcyjne zaplecze koope-
racyjne dla dużych firm poprzez politykę rozwoju struktur 
sieciowych (w tym samorządu gospodarczego) 

Oferta terenów inwestycyjnych
Próba pozyskania informacji na temat terenów inwestycyj-
nych objęła wszystkie gminy w województwie  Uzyskano 
wysoki stopień odpowiedzi sięgający 85% całej zbiorowo-
ści, choć należy podkreślić, że nie wszystkie gminy wypełni-
ły w całości ankiety  Na podstawie zebranych danych można 
stwierdzić, że ok  30% gmin województwa nie posiada te-
renów inwestycyjnych, a wśród tych, które posiadają, tylko 
8% jest uzbrojone (Wykres 3)  Rozkład przestrzenny ofero-
wanych inwestorom uzbrojonych terenów komunalnych 
nie wykazuje szczególnych zależności społeczno-gospo-
darczych  Różnice w stopniu i zakresie przygotowania tere-
nów inwestycyjnych wynikają z różnych przesłanek, jednak 
najszybciej uwagę inwestorów zwracają te tereny, które są 
możliwie w pełni wyposażone w infrastrukturę techniczną  
Konieczna jest zatem promocja idei stref inwestycyjnych 
i obszarów aktywności gospodarczej oraz wsparcie organi-
zacyjno-finansowe rozwoju przestrzeni tego typu 

 tak (tereny dostępne)

 nie (brak terenów)

 brak odpowiedzi

67%

32%

21%

71%

8%

 uzbrojone

 częściowo uzbrojone

 nieuzbrojone

Wykres 3. Dostępność terenów inwestycyjnych w gminach województwa 
wielkopolskiego (z lewej, n=165) oraz ogólny stopień ich uzbrojenia 
(z prawej, n=112)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety 

Mapa 1. Zmiana liczby spółek z udziałem zagranicznym zarejestrowanych 
w systemie Regon w latach 2008-2014 na 1000 mieszkańców
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Wykres 2. Pracujący w podmiotach z udziałem zagranicznym 
wg województw (wielkość koła: Polska = 100%; liczba pracujących w tys )
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (Działalność… 
2010, 2015) 

Wykres 1. Kapitał zagraniczny wg województw
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (Działalność… 
2010, 2015) 
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Stopień wykorzystania terenów 
inwestycyjnych
Znaczna część analizowanych terenów inwestycyjnych 
jest już zagospodarowana (Mapa 2), co znaczy, że samo-
rządy gminne Wielkopolski mają szerokie doświadczenie 

w kontaktach z inwestorami, zarówno krajowymi, jak 
i zagranicznymi  Ze względu na fakt, że wciąż wolnymi 
terenami dysponują podstrefy specjalnych stref ekono-
micznych w Wielkopolsce, można założyć, że inwestorzy 
powinni spoglądać na województwo, jako region licznych 
możliwości  W celu określenia rzeczywistego stopnia wy-
korzystania terenów inwestycyjnych w skali regionu oraz 
poszczególnych jego gmin czy powiatów procesem mo-
nitorowania powinny zostać objęte wszystkie tereny in-
westycyjne  Rozszerzony i skuteczny monitoring powinien 
być wprowadzony m in  ze względu na dość rozbudowane 
plany dalszego rozwoju terenów inwestycyjnych, jakie de-
klarują samorządy gminne (Mapa 3)  

Mocne i słabe strony terenów inwestycyjnych
Badanie potwierdziło, że dysponowanie przez gminę 
wolnymi terenami inwestycyjnymi nie jest czynnikiem 
wystarczającym, by przyciągnąć inwestorów  Wybór po-
tencjalnych terenów inwestycyjnych, dokonywany przez 
przedsiębiorców, poprzedzony jest licznymi analizami na 
poziomie krajowym, regionalnym i badaniem lokalnych 
uwarunkowań rozwoju  Województwo, chcąc wygrywać 
konkurencję, powinno wyjść poza schematy wszelkich 
rankingów atrakcyjności inwestycyjnej i zbudować bazę 
wiedzy o gminach opartą o wyniki badań jakościowych 
oraz informacje pochodzące z innych źródeł niż statystyka 
publiczna  Należy również wyciągnąć wnioski z doświad-
czeń władz lokalnych województwa, które wskazują klu-
czowe obszary zainteresowania ze strony potencjalnych 
inwestorów  Wciąż kluczowe jest wyposażenie infrastruk-
turalne działki, zapisy MPZP oraz dostępność komunika-
cyjna działki (Wykres 4) 

Na tle oczekiwań inwestorów oraz w kontekście polity-
ki wspierania inwestycji w regionie istotne są mocne i słabe 
strony terenów inwestycyjnych w gminach Wielkopolski 

Mapa 2. Stopień wykorzystania powierzchni terenów inwestycyjnych 
przygotowanych w latach 2010-2016
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety 

Mapa 3. Plany rozwoju terenów inwestycyjnych w gminach 
województwa wielkopolskiego w latach 2016-2023
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety 
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Wykres 4. Cechy gminy, o które w latach 2014-2016 najczęściej pytali 
inwestorzy (% gmin, n=119)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety 
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(Wykres 5 i Wykres 6)  Porównanie mocnych i słabych stron 
pozwala wyciągnąć następujące wnioski:
• lokalizacja terenu inwestycyjnego, zatem i gminy, jest 
częściej mocną stroną, niż słabością, co obrazuje oczywi-
sty fakt, że nie wszystkie gminy w województwie są tak 
samo atrakcyjne z punktu widzenia położenia, ale należy 
pamiętać, że problem lokalizacji dotyczy również położe-
nia terenu wewnątrz gminy;
• dostępność komunikacyjna jest następną cechą, która 
częściej występuje jako mocna strona, niż słabość – warto 
podkreślić, że jest to najczęściej wskazywana mocna stro-
na, co potwierdza ogólnie dobre skomunikowanie woje-
wództwa wielkopolskiego;

• uzbrojenie terenu rzadziej określane jest jako mocna 
strona, niż słaba i jest jednocześnie najczęściej wskazywa-
ną słabością, co w zestawieniu z oczekiwaniami inwesto-
rów uzasadnia deklarowane potrzeby inwestycyjne gmin 
(uzbrajanie terenów inwestycyjnych)  

Podejście strategiczne
Jakość, atrakcyjność i konkurencyjność terenów inwesty-
cyjnych gmin można, a nawet należy, osadzić w szerszym 
kontekście polityki rozwoju zarówno na poziomie krajo-
wym, regionalnym, jak i lokalnym  

Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 
2020 roku. Wielkopolska 2020 jest dokumentem, który 
rzetelnie wskazuje zarówno wymiar terytorialny polityki 
rozwoju województwa, jak i wychodzi naprzeciw wyzwa-
niom, które narzuca otoczenie regionu  Strategia nie deli-
mituje obszarów strategicznej interwencji, odwołując się 
do typów takich obszarów wymienionych w KSRR i KPZK, 
a także zakładając, że OSI będą wyznaczone w planie za-
gospodarowania przestrzennego województwa wielko-
polskiego  W procesie aktualizacji SRWW powinien być 
zdecydowanie silniej odzwierciedlony wymiar terytorial-
ny, bazując na bogatym dorobku WROT, a także na innych 
analizach i dokumentach strategicznych gmin 

Z kolei strategie lokalne są najczęściej ukierunkowane 
na „ogólną poprawę społeczno-gospodarczą” i dopiero od 
niedawna coraz odważniej zaczynamy mówić o specjaliza-
cji gmin, dając wyraźny sygnał również przedsiębiorcom  
Istotny wydaje się zatem przegląd strategii lokalnych (i re-
alizowanych polityk) pod kątem potencjałów rozwojo-
wych ocenianych z punktu widzenia polityki regionalnej 
oraz aspiracji lokalnych  Podejście strategiczne gmin do 
zagadnienia przyciągania kapitału inwestycyjnego jest sła-
bo rozpowszechnione i ma często charakter działań doraź-
nych, co przejawia się m in  sposobem organizacji obsługi 
inwestora  Ważne jest zatem promowanie dobrych prak-
tyk w zakresie relacji z przedsiębiorcami, obejmujących 
różne (najlepiej wszystkie etapy procesu inwestycyjnego) 
w ścisłej relacji z władzami lokalnymi, samorządem gospo-
darczym oraz instytucjami otoczenia biznesu  Samorządy 
gminne Wielkopolski mają szerokie doświadczenie w kon-
taktach z potencjalnymi inwestorami (Wykres 7), zarówno 
krajowymi, jak i zagranicznymi, a dalszy rozwój powinien 
odbywać się m in  poprzez wzmocnienie relacji Centrum 
Obsługi Inwestora – miasta i gminy 

Samorządy lokalne przykładają dużą wagę do kwestii 
posiadania własnych, wolnych terenów inwestycyjnych, 
ponieważ dzięki ich sprzedaży gmina osiągnie wpływy do 
budżetu, a rozwój firm będzie skutkował dalszymi pozy-
tywnymi efektami (w myśl zasady kumulatywnej przyczy-
nowości)  Wprawdzie większość samorządów deklaruje 
podejmowanie działań promocyjnych w celu przyciągania 
inwestorów zewnętrznych, to jednak działania te można 
w dużej mierze zaliczyć do „pasywnych”  Konieczne jest 
zatem systemowe zagwarantowanie podnoszenia spraw-
ności instytucjonalnej administracji lokalnej w zakresie 
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Wykres 5. Mocne strony terenów inwestycyjnych decydujące 
o zainteresowaniu inwestorów (w opinii samorządów gminnych) 
(% gmin, n=191)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety (pytanie 
otwarte) 
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pobudzania przedsiębiorczości, wychodzące poza przy-
gotowanie uzbrojonego terenu inwestycyjnego (szkole-
nia, forum wymiany doświadczeń, konkursy dla gmin)  Ze 
względu na wysoką atrakcyjność województwa i jego zna-
czenie w skali kraju, ważnym działaniem zwiększającym 
zainteresowanie inwestorów regionem, powinna być bu-
dowa zbioru informacji o terenach inwestycyjnych w gmi-
nach Wielkopolski i promowanie go w oparciu o możliwo-
ści, jakie stwarza Polska Agencja Inwestycji i Handlu 

Spojrzenie w przyszłość
Można z dużym prawdopodobieństwem założyć, że lokali-
zacja działalności gospodarczej wciąż będzie warunkowa-
na czynnikami, które należą już do kanonu teorii lokalizacji 
(dostęp do siły roboczej, koszty transportu, wielkość ryn-
ku)  Należy uwzględnić jednak postępujący proces coraz 
bardziej szczegółowego rozważania znaczenia poszcze-
gólnych czynników (np  obecnie liczba pracowników i ich 
kwalifikacje są tak samo ważne, jak zachowania społeczne 
i postawy pracowników) 

W dalszym ciągu w analizie czynników lokalizacji inwe-
storów muszą być uwzględniane czynniki miękkie, czyli ta-
kie, które pośrednio związane są z działalnością gospodar-
czą i jednocześnie są trudno kwantyfikowalne  Czynniki te 
mają mniejsze znaczenie w procesie decyzyjnym niż czyn-
niki twarde, ale często zdarza się, że w obliczu podobnych 
uwarunkowań ekonomicznych, przesądzają o inwestycji 

Władze lokalne powinny ocenić swoje możliwości bu-
dowy klimatu inwestycyjnego, pamiętając, że ważne są 
zarówno firmy zagraniczne, jak i ich lokalni przedsiębior-
cy, a przedsiębiorca jest najczęściej również mieszkańcem 

gminy  Fakt, że dla zdecydowanej większości firm lokal-
nych najważniejszym czynnikiem lokalizacji jest „miejsce 
zamieszkania właściciela”, nie powinien oznaczać, że gmi-
ny nie muszą troszczyć się o swoich lokalnych przedsię-
biorców  Jeśli tego nie będą robiły, firmy lokalne, jak i mło-
dzi ludzie chcący rozwijać swoją przedsiębiorczość, będą 
szukać innych gmin i regionów (fale relokacji nie są zwią-
zane wyłącznie z chęcią unikania kontroli skarbowych) 

Wciąż większość kluczowych czynników lokalizacji 
w danym terenie leży poza bezpośrednim i silnym wpły-
wem władz lokalnych (Wykres 8)  Optymistyczna jest po-
stawa niektórych samorządów, które starają się rozszerzać 
strefę swojego oddziaływania na np  wspieranie szkolnic-
twa zawodowego, nawet wyższego  Prawne wykluczenia 
nie oznaczają, że władze lokalne nie mogą nawiązywać 
współpracy lub budować koalicji na rzecz rozwiązywania 
problemów własnego środowiska lokalnego na wyższych 
szczeblach administracji (lobbing polityczny)  Tereny in-
westycyjne, a w szczególności infrastruktura techniczna 
i drogowa z nimi związana, są wciąż kluczowymi czynni-
kami lokalizacji inwestorów pozostającymi w gestii władz 
lokalnych  Nie powinno zatem dziwić decydentów krajo-
wych i regionalnych, że spotykają się z tak silną presją, by 
wspierać instrumenty rozwoju dróg i infrastruktury lokal-
nej – tym bardziej, że często służy ona nie tylko pojedyn-
czym inwestorom, ale całej społeczności gminy 

Wykres 8. Wpływ władz lokalnych na czynniki lokalizacji 
przedsiębiorstw – spojrzenie w przyszłość
Źródło: Opracowanie własne 
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Wykres 7. Gminy, które w latach 2014-2016 miały kontakt 
z inwestorem poszukującym terenu pod działalność produkcyjną lub 
usługową (% gmin, n=182)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety 
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Zespół badawczy pod kierownictwem dr. Krzysztofa Bondyry 

Polityka równości szans i zasada partnerstwa 
w dokumentach strategicznych samorządu lokalnego 
województwa wielkopolskiego 

Cele ekspertyzy wykonanej na zlecenie Wielkopolskiego 
Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w okresie 
lipiec-wrzesień 2015, pn  „Polityka równości szans i zasada 
partnerstwa w dokumentach strategicznych samorządu 
lokalnego województwa wielkopolskiego” obejmowały:
•  analizę powszechności stosowania zasad równości 

szans i partnerstwa w dokumentach strategicznych sa-
morządów lokalnych województwa wielkopolskiego;

•  przedstawienie propozycji monitorowania polityki 
równości szans i zasady partnerstwa w regionie 
Badanie opierało się na analizie danych zastanych w po-

staci dokumentów strategicznych JST (gmin i powiatów) 
z terenu województwa wielkopolskiego  Spośród wszyst-
kich 261 JST funkcjonujących w Wielkopolsce, aktualnie 
obowiązujące dokumenty strategiczne posiadały 174 samo-
rządy, w tym 146 gmin i 28 powiatów (stan na 30 06 2015 r )  
Narzędziem wykorzystanym do analizy danych zastanych 
był wykaz poszukiwanych słów (lub fraz) kluczy, który został 
wypracowany po przeprowadzeniu wieloetapowego pro-
cesu konceptualizacji  Przyjęto nastające słowa klucze:
• dla zasady równości szans:

· płeć;
· rasa lub pochodzenie etniczne;
· religia lub światopogląd;
· niepełnosprawność;

· wiek;
· orientacja seksualna;
· równość szans (w tym równe szanse);
· marginalizacja;
· dyskryminacja; 
· tolerancja;
· dostęp (w tym równy dostęp, bariery dostępu);
· segregacja;
· stereotypy;
· wykluczenie  

• dla zasady partnerstwa:
· partnerstwo, partnerzy;
· współpraca, współdziałanie, angażowanie, udział;
· dialog, debata;
· partycypacja;
· konsultacje;
· spotkania;
· reprezentacja;
· opiniowanie;
· kapitał społeczny 
Narzędziem wykorzystywanym przy przeszukiwaniu 

dokumentów strategicznych był program QDA Miner®, 
a dane ilościowe zapisywano w matrycy stworzonej w pro-
gramie Excel  Do zakodowania danych wykorzystano klucz 
kodowy przedstawiony w Tabeli 1  

Kod Znaczenie Opis

X Brak W wyniku wyszukiwania słów kluczowych nie stwierdzono występowania żadnego z nich 

A Dostrzeganie

W treści strategii znaleziono ogólne sformułowania dotyczące uwzględniania zasad równości szans i partnerstwa, 
np  odwołanie do aktów prawnych, przepisów, strategii, dyrektyw, agend unijnych, krajowych, regionalnych; 
w treści strategii pojawiają się dane nt  grup zagrożonych dyskryminacją/dyskryminowanych (np  kobiet, niepeł-
nosprawnych), kapitału społecznego (np  NGO, partnerów gospodarczych), ale nie są one analizowane, np  nie 
stwierdza się czy dane te wskazują na trudną, dyskryminującą, wymagającą działań sytuację określonej grupy/
zbiorowości lub zaangażowania podmiotów  

B Zgłębianie
W treści strategii pojawiają się dane i ich analiza, np  stwierdza się, że dane te wskazują na trudną, dyskrymi-
nującą, wymagającą działań sytuację określonej grupy/zbiorowości lub zaangażowania podmiotów/partnerów  
Pojawia się refleksja nad zdiagnozowaną sytuacją (w szczególności w kontekście lokalnej specyfiki) 

C Działanie

W treści strategii zamieszczono sformułowania wskazujące na realizowanie działań związanych z zasadą równo-
ści szans lub zasadą partnerstwa: np  pojawiają się cele operacyjne, wskazano kierunki działań, opisano realizo-
wane działania/programy i zadeklarowano ich kontynuację, wskazano na powołanie rzecznika, konsultanta, do-
radców, pełnomocnika ds  równości szans lub współpracy ze środowiskiem lokalnym, uruchomienie/kontynuację 
programu współpracy itp 

D Monitorowanie

W treści strategii zamieszczono wskaźniki związane z monitorowaniem wyrównywania szans grup społecznych, 
rozwojem kapitału społecznego, angażowaniem partnerów; gdy w treści strategii wskazuje się na uruchomienie/
korzystanie z systemu monitorowania i/lub zarządzania (np  cykliczne sprawozdania na podstawie wskaźników, 
przeprowadzenie badań, zlecanie ekspertyz, itp )  

Tabela 1. Klucz kodowy zastosowany w analizie danych 
Źródło: Opracowanie własne 
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Badanie pozwoliło na zliczenie, ile gmin i powiatów 
posiada w swoich dokumentach strategicznych zapisy 
uwzględniające zasadę równości szans oraz zasadę part-
nerstwa, w rozróżnieniu na cztery poziomy implementacji: 
„Dostrzeganie”, „Zgłębianie”, „Działanie” i „Monitorowanie”  

Zasada równości szans
Pierwszym ze słów kluczy analizowanych w obszarze rów-
ności szans była płeć  Występowanie pojęć odnoszących 
się do kwestii związanych z płcią, zatrudnianiem kobiet 
czy feminizacją stwierdzono łącznie w 143 dokumentach: 
23 powiatowych (p) i 120 gminnych (g)  W zdecydowanej 
większości zapisy te pojawiały się na poziomie „Dostrze-
gania” – wiązały się przede wszystkim z opisem struktu-
ry demograficznej lub też struktury rynku pracy według 
płci  Na drugim poziomie implementacji – „Zgłębiania” 
(27 g, 8 p) treści dotyczyły głównie dalszej interpretacji 
danych statystycznych, m in  w kontekście niekorzystnej 
sytuacji kobiet na lokalnym rynku pracy  Na trzecim pozio-
mie analizy („Działanie”) wskazywano planowane rodzaje 
interwencji na rzecz poprawy sytuacji kobiet (18 g, 3 p)  
Monitorowanie realizacji zakładanych działań założono 
jedynie w 2 dokumentach, gdzie posłużono się wskaźni-
kami dotyczącymi liczby bezrobotnych kobiet oraz liczby 
szkoleń aktywizujących dla kobiet  Tylko w jednej z pod-
danych analizie strategii zawarto odniesienie do kwestii 
płci na wszystkich czterech poziomach – ogólnego opisu, 

diagnozy problemu, propozycji działań i wskaźników po-
zwalających monitorować proces ich realizacji 

Zapisy odnoszące się do rasy i pochodzenia odnale-
ziono w dokumentach 26 JST (18 g, 8 p), w tym 18 (15 g, 
3 p) na poziomie „Dostrzeganie”  Najczęściej było to powo-
ływanie się na opracowania strategiczne wyższego rzędu, 
takie jak Strategia Polityki Społecznej na lata 2007-2013  
W kategorii „Zgłębianie” znalazło się jedno gminne opra-
cowanie strategiczne, dotyczące analizy szans rozwoju 
gminy pod względem turystycznym, w tym turystyki et-
nicznej będącej elementem turystyki kulturowej  Na trze-
cim poziomie implementacji znalazły się głównie zapisy 
dotyczące wskazywanych działań i celów rozwojowych 
stawianych przez lokalne władze samorządowe (1 g, 6 p)  
Wskaźniki pozwalające na monitorowanie założonych 
celów związanych z pochodzeniem pojawiły się w opra-
cowaniu 1 gminy  Niepokoić może brak kompleksowości 
zapisów na temat pochodzenia w treści opracowań strate-
gicznych, bowiem w przypadku tylko 1 gminy i 1 powiatu 
kwestia ta była poruszana na więcej niż jednym poziomie 
implementacji 
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Wykres 3. Liczba dokumentów strategicznych zawierających w treści 
frazy związane z wyznaniem, religią lub światopoglądem 
Źródło: Opracowanie własne 

Zagadnienie religii i światopoglądu w swoich do-
kumentach strategicznych uwzględniły władze 39 gmin 
i 10 powiatów  Na pierwszym poziomie – „Dostrzegania”  
– odwołania do kwestii religii i/lub światopoglądu 
uwzględniło 30 JST (25 g, 5 p) były to fragmenty, w któ-
rych przytoczono dane statystyczne, jak również zapisy, 
w których przedstawiano rys historyczny danej JST  Na 
drugim poziomie analizy („Zgłębianie”: 9 g, 4 p) była to 
m in  interpretacja danych historycznych, zapisy analizy 
SWOT czy opis działań realizowanych do tej pory na rzecz 
przedstawicieli różnych wyznań  Występowanie pojęć na 
poziomie działań (11 g, 2 p) dotyczyło inicjowania dialogu 
pomiędzy grupami reprezentującymi odmienne świato-
poglądy w zakresie rozwiązywania lokalnych problemów 
oraz budowy, renowacji lub zagospodarowania miejsc 
bądź obiektów związanych z kultem religijnym  Ostatni 
poziom implementacji („Monitorowanie”) występuje jedy-
nie w 2 dokumentach, jednak w żadnym nie stwierdzono 
występowania kwestii wyznania, religii lub światopoglądu 
na wszystkich czterech poziomach 
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Wykres 2. Liczba dokumentów strategicznych zawierających w treści 
frazy związane z pochodzeniem (narodowościowym, etnicznym oraz 
innego typu) 
Źródło: Opracowanie własne 
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Wykres 1. Liczba dokumentów strategicznych zawierających w treści 
frazy związane z płcią  
Źródło: Opracowanie własne 
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Wykres 4. Liczba dokumentów strategicznych zawierających w treści 
frazy związane z niepełnosprawnością  
Źródło: Opracowanie własne 

Problem niepełnosprawności w swoich strategiach 
poruszyło 151 JST (124 g, 27 p)  Na poziomie „Dostrze-
gania” (91 JST: 68 g, 23 p) był to głównie opis danych 
statystycznych czy przedstawienie zadań realizowanych 
przez lokalne instytucje pomocy społecznej  Na poziomie 
„Zgłębianie” (86 JST: 65 g, 21 p) przeważnie występowała 
diagnoza sytuacji osób niepełnosprawnych, głównie jako 
element analizy SWOT  Poziom „Działanie” (85 g, 22 p) to 
fragmenty opisujące zadania przewidziane do realiza-
cji w okresie obowiązywania danej strategii, najczęściej 
związane z likwidacją barier architektonicznych oraz ak-
tywizacją społeczną i zawodową tej grupy  „Monitoro-
wanie” wystąpiło w 51 strategiach (43 g, 8 p)  Najczęściej 
były to wskaźniki o charakterze liczbowym, monitorujące 
takie aspekty, jak liczba budynków użyteczności publicz-
nej dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych  
Wszystkie cztery poziomy implementacji w obszarze nie-
pełnosprawności zostały zdiagnozowane w 11 gminach 
i 7 powiatach 

Zapisy dotyczące wieku znajdują się w strategiach 
157 JST (129 g, 28 p), w tym na poziomie „Dostrzega-
nie” 97 g, 24 p (głównie dane statystyczne), na poziomie 
„Zgłębianie” (89 g, 22 p), a na poziomie „Działania” – 75 g, 
19 p (najczęściej był to opis działań podejmowanych na 
rzecz mieszkańców ze względu na ich wiek)  „Monitoring” 
przewidziano w dokumentach 29 JST (25 g, 4 p)  Łącznie 
wszystkie cztery poziomy uwzględniania zapisów zwią-
zanych z polityką równości szans ze względu na wiek za-
stosowano w przypadku 15 gmin i 3 powiatów  Wskazuje 

to na pogłębioną analizę problemów demograficznych 
związanych szczególnie ze starzeniem się społeczeństwa, 
a co za tym idzie na świadomość władz lokalnych dotyczą-
cą potrzeby bieżącego dopasowania prowadzonej polityki 
społecznej do sytuacji mieszkańców gmin i powiatów 

Kolejnym analizowanym obszarem tematycznym było 
wykluczenie, rozumiane w szerokim kontekście (wy-
kluczenie społeczne, ekonomiczne, polityczne, cyfrowe) 
jako konsekwencja dyskryminacji  Wykluczenie wystąpiło 
w 100 dokumentach (82 g, 18 p), w tym 32 g i 6 p na po-
ziomie „Dostrzeganie” (najczęściej w kontekście wyklu-
czenia społecznego i cyfrowego); 42 g i 13 p na poziomie 
„Zgłębiania” (wskazywano bezrobocie długotrwałe jako 
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Wykres 5. Liczba dokumentów strategicznych zawierających w treści 
frazy związane z kwestią wieku 
Źródło: Opracowanie własne 

Ryc. 1. Powiaty i gminy województwa wielkopolskiego wg poziomu 
implementacji w dokumentach strategicznych zasady równości szans 
w odniesieniu do pojęcia wykluczenie. 
Źródło: Opracowanie WROT  
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przyczynę wykluczenia); 57 g i 14 p na poziomie „Dzia-
łania” (głównie przeciwdziałaniu wykluczeniu społecz-
nemu)  Wskaźniki związane z monitorowaniem działań 
zawarło 12 g i 4 p  Zaledwie w 4 przypadkach fraza „wyklu-
czenie” wystąpiła na wszystkich poziomach analizy, co na-
leży uznać za przejaw dobrej praktyki w zakresie polityki 
wyrównywania szans 

W ramach zagadnienia równości szans wytypowano 
również kilka dodatkowych pojęć, które jednak wykazały 
się nielicznym występowaniem: dyskryminacja, margi-
nalizacja, stereotypy i tolerancja 

Frazę „równość szans” uwzględniono w 60 strate-
giach (51 g, 9 p) – najczęściej na poziomie „Dostrzeganie” 
(23 g, 3 p), rzadziej na poziomie „Zgłębianie” – 18 g, 5 p 

(sformułowania o charakterze teoretycznym i diagno-
stycznym)  Konkretne działania dotyczyły 19 g i 6 p (wpro-
wadzenie zasady równości szans w edukacji i instytucjach 
opieki nad małymi dziećmi – żłobki i przedszkola)  „Moni-
torowanie” wystąpiło w 2 gminach (wskaźniki dotyczyły 
liczby dzieci wspartych projektami wyrównującymi szanse 
edukacyjne oraz inwestycji wyrównujących szanse osób 
niepełnosprawnych w gminie) 

Fraza „równy dostęp” wystąpiła w strategiach 13 gmin 
i 3 powiatów  Na poziomie „Dostrzegania” (4 g, 1 p) powo-
ływano się na dokumenty wydane przez jednostki wyższe-
go szczebla  „Zgłębianie” (5 g) polegało na zastosowaniu 
zasady równego dostępu w edukacji  Konkretne działania 
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Wykres 7. Liczba dokumentów strategicznych zawierających w treści 
frazy związane z dyskryminacją 
Źródło: Opracowanie własne 
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Wykres 11. Liczba dokumentów strategicznych zawierających w treści 
frazę „równość szans” 
Źródło: Opracowanie własne 
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Wykres 8. Liczba dokumentów strategicznych zawierających w treści 
frazy związane z marginalizacją 
Źródło: Opracowanie własne 
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Wykres 9. Liczba dokumentów strategicznych zawierających w treści 
frazy związane z tolerancją 
Źródło: Opracowanie własne 
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Wykres 10. Liczba dokumentów strategicznych zawierających w treści 
frazy związane ze stereotypami 
Źródło: Opracowanie własne 
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Wykres 6. Liczba dokumentów strategicznych zawierających w treści 
frazy związane z wykluczeniem  
Źródło: Opracowanie własne 
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zaplanowały 4 gminy i 2 powiaty, w żadnej nie przewidzia-
no jednak ich monitorowania  

W ramach przeprowadzonej analizy treści nie zidenty-
fikowano występowania w strategiach rozwoju lokalnego 
JST województwa wielkopolskiego kwestii związanych 
z orientacją seksualną oraz segregacją 

Zasada partnerstwa 
Zapisy dotyczące partnerstwa na poziomie „Dostrzega-
nie” odnaleziono w strategiach 33 JST (24 g, 9 p) – doty-
czyły powoływania się na dokumenty wyższego rzędu  
Poziom „Zgłębianie” wystąpił w 65 dokumentach (52 g, 
13 p) – były to zapisy związane z systemem monitoringu, 
wdrażania i ewaluacji realizacji strategii z uwzględnieniem 
zasady partnerstwa  Działania wystąpiły w 47 strategiach 
(31 g, 16 p), gdzie wskazywano na konieczność utworze-
nia partnerstw m in  współpracy z trzecim sektorem, roz-
wojem inicjatyw obywatelskich, rozwojem turystyki i  kul-
tury czy aktywizacji na rynku pracy, a „Monitorowanie” 
w 19, w tym w 11 gminach i 8 powiatach  Implementacja 
zasady partnerstwa na wszystkich czterech poziomach 
wystąpiła w 5 gminach i 1 powiecie 

Zapisy dotyczące współpracy (współdziałania, anga-
żowania i udziału) na poziomie „Dostrzeganie” wystąpiły 
w strategiach 20 gmin i 7 powiatów, na poziomie „Zgłębia-
nie” – 125 g, 24 p, na poziomie „Działanie” 89 g i 21 p (cele 
operacyjne powiązane z współpracą najczęściej odnosiły 

Ryc. 2. Powiaty i gminy województwa wielkopolskiego wg poziomu 
implementacji w dokumentach strategicznych zasady równości szans 
w odniesieniu do frazy równość szans.
Źródło: Opracowanie WROT 
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Wykres 13. Liczba dokumentów strategicznych zawierających w treści 
frazy związane z partnerstwem  
Źródło: Opracowanie własne 
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Wykres 12. Liczba dokumentów strategicznych zawierających w treści 
frazę „równy dostęp” 
Źródło: Opracowanie własne 
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Wykres 14. Liczba dokumentów strategicznych zawierających w treści 
frazy związane z współpracą  
Źródło: Opracowanie własne 
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się do zwiększania aktywności społecznej i obywatelskiej 
oraz współdziałania z organizacjami pozarządowymi), 
a „Monitorowanie” – 42 g i 9 p  Występowanie pojęć zwią-
zanych z współpracą na wszystkich czterech poziomach 
implementacji zostało odnotowane wśród 12 JST (9 g, 3 p)  

Fraza „dialog społeczny” pojawia się w strategiach 
51 JST (40 gmin, 11 powiatów), w tym na poziomie „Do-
strzeganie” w 5 g i 2 p, na poziomie „Zgłębianie” – w 26 g 
i 5 p (najczęściej podkreślano istotę prowadzenia dialogu 
społecznego pod kątem zaspokajania potrzeb społecz-
nych przez władze samorządowe), na poziomie „Działanie” 
– 13 g i 10 p (w kontekście opisywania celów, programów 
i działań, których treść w dość szeroki sposób podkreślała 
potrzebę partycypacji społecznej oraz jej przejawów, np  
konsultacji społecznych), a „Monitorowanie” w 1 g i 4 p  
W żadnej JST nie odnotowano wszystkich 4 poziomów im-
plementacji 

Zapisy dotyczące partycypacji społecznej odnoto-
wano w strategiach 61 gmin i 12 powiatów  Na poziomie 
„Dostrzeganie” zawarło je 39 g i 8 p, na poziomie „Zgłę-
bianie” – 27 g i 5 p (szerszy opis zjawiska partycypacji jako 
istotnego elementu prowadzenia polityki lokalnej zgodnej 
z założeniami polityki regionalnej i europejskiej), na pozio-
mie „Działanie” – 18 g i 6 p (potrzeba zwiększania udziału 
mieszkańców i podmiotów społecznych w życiu publicz-
nym), a „Monitorowanie” – 2 g i 1 p  Żadna JST nie uwzględ-
niła wszystkich czterech poziomów implementacji  
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Wykres 15. Liczba dokumentów strategicznych zawierających w treści 
frazy związane z dialogiem społecznym  
Źródło: opracowanie własne 

Ryc. 3. Powiaty i gminy województwa wielkopolskiego wg poziomu 
implementacji w dokumentach strategicznych zasady partnerstwa 
w odniesieniu do pojęcia dialog społeczny.
Źródło: Opracowanie WROT 
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Wykres 16. Liczba dokumentów strategicznych zawierających w treści 
frazy związane z partycypacją społeczną 
Źródło: Opracowanie własne 
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Wykres 17. Liczba dokumentów strategicznych zawierających w treści 
frazy związane z kapitałem społecznym 
Źródło: Opracowanie własne 
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Zapisy związane z kapitałem społecznym znalazły się 
w strategiach 61 gmin i 15 powiatów, w tym na poziomie 
„Dostrzeganie” – w 42 g i 7 p, na poziomie „Zgłębianie” 
– w 15 g i 9 p, na poziomie „Działanie” – 19 g i 7 p, a „Moni-
torowanie” – 8 g i 2 p   

Fraza „konsultacje społeczne” znalazła się w treści 
dokumentów strategicznych 90 gmin i 23 powiatów  Na 
poziomie „Dostrzeganie” odnotowano je w strategiach 4 g 
i 1 p, w 83 g i 21 p na poziomie „Zgłębianie”, w 17 g i 10 p 
na poziomie „Działanie”, oraz 4 p na poziomie „Monito-
rowanie”  Tylko powiat Miasto Poznań zastosował zapisy 
związane z konsultacjami na wszystkich czterech etapach 
implementacji 

Frazę „spotkania” (w kontekście konsultacji) odnale-
ziono w strategiach 50 gmin i 10 powiatów  Na poziomie 
„Dostrzeganie” obejmowały one 8 g i 1 p, na poziomie 
„Zgłębianie” – 41 g i 7 p, na poziomie „Działanie” – 7 g i 1 p 
a „Monitorowanie” – 5 g i 2 p  

Kwestie związane z reprezentacją odnotowano w do-
kumentach 65 gmin i 10 powiatów, w tym w 15 g i 5 p na 
poziomie „Dostrzeganie”, 60 g i 7 p na poziomie „Zgłębia-
nie”, 1 g na poziomie „Działanie” i 1 g na poziomie „Moni-
torowanie” 

Problematyka opiniowania pojawia się w strategiach 
28 gmin i 8 powiatów, w tym w 12 g i 5 p na poziomie „Do-
strzegania”, 15 g i 1 p na poziomie „Zgłębiania”, 3 g i 2 p na 
poziomie „Działanie” i 1 p na poziomie „Monitorowanie”  
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Wykres 18. Liczba dokumentów strategicznych zawierających w treści 
frazy związane z konsultacjami 
Źródło: Opracowanie własne 
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Wykres 20. Liczba dokumentów strategicznych zawierających w treści 
frazy związane z reprezentacją 
Źródło: Opracowanie własne 

0 10 20 30

monitorowanie

działanie

zgłębianie

dostrzeganie

40 50

gmina powiat

8 1

41 7

2

7 1

5

Wykres 19. Liczba dokumentów strategicznych zawierających w treści 
frazy związane ze spotkaniami 
Źródło: Opracowanie własne 

Ryc. 4. Powiaty i gminy województwa wielkopolskiego wg poziomu 
implementacji w dokumentach strategicznych zasady partnerstwa 
w odniesieniu do pojęcia kapitał społeczny
Opracowanie WROT
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Dobre praktyki 
Przeprowadzenie ekspertyzy związanej z analizą doku-
mentów strategicznych JST województwa wielkopolskie-
go pozwoliło na wyróżnienie kilku przykładów dobrych 
praktyk w zakresie implementacji zasad równości szans 
i partnerstwa w ramach strategii gminnych i powiato-
wych  Uwzględniając komplementarność zapisów związa-
nych z analizowanymi kwestiami, na poziomie gminnym 
szczególnie wyróżniają się gmina Babiak i Czerwonak, od-
powiednio 14 i 16 z 23 słów kluczowych uwzględnionych 
w strategiach rozwoju  Na poziomie powiatów wyróżniono 
dwie jednostki – powiat poznański i miasto Poznań  W do-
kumentach strategicznych tych jednostek uwzględniono 

odpowiednio 14 i 15 z 23 słów kluczowych  Strategia Roz-
woju Miasta Poznania wyróżnia się na tle innych opraco-
wań ze względu na wyjątkowość zapisów świadczących 
o uwzględnianiu zasad równości szans i partnerstwa 

Rekomendacje 
W trakcie realizacji badania, na 261 JST w województwie 
wielkopolskim aktualne strategie rozwoju posiadało jedy-
nie 65% z nich, przy czym dla gmin odsetek ten wyniósł 
35%, a dla powiatów – 80%  Może to oznaczać niski sto-
pień świadomości władz samorządowych na temat ko-
nieczności planowania długookresowego i wskazuje na 
konieczność podnoszenia wiedzy JST nt  znaczenia i roli 
strategii rozwoju poprzez szkolenia dla pracowników oraz 
tworzenie międzywydziałowych zespołów roboczych 
w JST na rzecz opracowywania strategii  

Na etapie pozyskiwania dokumentów natrafiono na 
liczne problemy związane z dostępem do dokumentów 
na stronach internetowych gmin i powiatów  Rekomen-
duje się zatem zwiększenie dostępności dla wszystkich 
zainteresowanych do strategii rozwoju gmin i powiatów 
poprzez zachęcenie JST do zamieszczania ich na swoich 
stronach internetowych oraz stworzenie ogólnowoje-
wódzkiej bazy opracowań strategicznych gmin i powia-
tów  Wsparcie gmin i powiatów w planowaniu strate-
gicznym jest również niezbędne w obszarze zwiększania 
komplementarności działań JST w odniesieniu do realiza-
cji zasady równości szans i partnerstwa  

Ryc. 5. Powiaty województwa wielkopolskiego wg posiadania 
dokumentu strategicznego i końcowej daty jego obowiązywania 
Źródło: Opracowanie WROT 

Ryc. 6. Gminy i miasta na prawach powiatu województwa 
wielkopolskiego wg posiadania dokumentu strategicznego i końcowej 
daty jego obowiązywania 
Źródło: Opracowanie WROT 
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Wykres 21. Liczba dokumentów strategicznych uwzględniających 
w treści kwestię opiniowania  
Źródło: opracowanie własne 
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Implementacja zasady równości szans i partnerstwa 
często ograniczała się do poziomu dostrzegania i/lub zgłę-
biania tego zagadnienia, rzadziej obejmowała konkretne 
działania, a najrzadziej – monitoring  Wskazuje to jedno-
znacznie na brak konsekwencji przy tworzeniu dokumen-
tów strategicznych oraz nie traktowaniu zapisów doku-
mentu całościowo  W celu niwelowania tego problemu, 
wskazuje się na konieczność podniesienia świadomości 
pracowników JST oraz wyposażenia ich w warsztat opra-
cowywania strategii  

Niski jest stopień rozumienia zasady równości szans 
przez wielkopolskie JST  Rekomendacje w tym zakresie 
dotyczą zwiększenia świadomości JST na temat proble-
matyki zasady równości szans, szczególnie w praktycz-
nych aspektach jej realizowania  Podobne wnioski płyną 
również z analizy realizacji zasady partnerstwa  Jest ona 
zdecydowanie niewystarczająca i zazwyczaj ogranicza się 
do działań na linii samorząd lokalny – trzeci sektor  Aby 
zwiększyć stosowanie zasady partnerstwa i współpracy 

obywateli we wspólnym rozwiązywaniu wyzwań i dą-
żeniu do realizacji celów strategicznych, konieczne jest 
zwiększenie poziomu dialogu społecznego  Może być 
to realizowane poprzez takie działania, jak wsparcie JST 
w kwestii nauki metod konsultacyjnych oraz zachęcanie 
do wchodzenia w nowe formy partnerstwa i przeprowa-
dzanie konsultacji społecznych 

 Ostatni z wniosków dotyczy konieczności objęcia spo-
sobów wdrażania zasad równości szans i partnerstwa sta-
łym monitorowaniem  Zaleca się zachęcenie JST do prowa-
dzenia bieżącego monitoringu realizacji zasady równości 
szans i partnerstwa poprzez m in  wsparcie w definiowa-
niu i określaniu wskaźników dla działań strategicznych 
oraz popularyzowanie wśród JST dobrych praktyk w tym 
zakresie  Jednocześnie, konieczne jest kontynuowanie 
badań nt  implementacji zasady równości i partnerstwa 
w strategiach rozwoju gmin i powiatów Wielkopolski 
przez UMWW z wykorzystaniem metodologii opracowa-
nej na potrzeby niniejszej ekspertyzy 




