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Wstęp 

Współczesny rozwój lokalny i regionalny podlega zróżnicowanym 

uwarunkowaniom, zmieniają się także czynniki, które wpływają na efek-

tywność podejmowanych w tym zakresie działań. Dotyczy to zwłaszcza 

procesu planowania i zarządzania rozwojem, gdzie zarządzanie jest poj-

mowane jako proces koordynowania działań na rzecz osiągania założo-

nych celów publicznych. W proces ten zaangażowanych jest wiele pod-

miotów ze sfery publicznej oraz współpracujących z nimi partnerów 

społeczno-gospodarczych, działających w określonych uwarunkowa-

niach prawnoorganizacyjnych oraz na różnych poziomach zarządzania. 

Generuje to konieczność rozpoznawania oraz stosowania określonych 

metod i instrumentów kreowania rozwoju. Jest to złożony proces, w któ-

rym istotne są aspekty społeczno-gospodarcze, przestrzenne, środowi-

skowe, a także kulturowe. Konieczne jest w związku z tym integrowanie 

oraz koordynowanie przedsięwzięć podejmowanych przez władze pub-

liczne na poziomie lokalnym i regionalnym. Istotną sprawą stają się też 

współczesne koncepcje dotyczące zarządzania rozwojem jednostek te-

rytorialnych, które uwzględniają stan potrzeb i oczekiwań społecznych, 

a także poziom zaangażowania partnerów społeczno-gospodarczych i in-

stytucjonalnych, co związane jest z ideą współrządzenia i budowania 

społeczeństwa obywatelskiego jako swoistej podstawy realizacji wdraża-

nia w praktyce mechanizmów demokracji deliberatywnej. 

Kolejna sprawa to koncepcja zarządzania wielopoziomowego, jako 

przesłanki działań wynikających z kształtowania unijnej polityki rozwoju, 

odnoszącego się do nowego paradygmatu polityki regionalnej. Z tego 

punktu widzenia istotny staje się katalog zasad zarządzania zakładający, 

że podejmowane w tej sferze działania mają być przejrzyste i zrozumiałe 

dla społeczności lokalnej i regionalnej oraz nastawione na pobudzanie 

konkurencyjności jednostki terytorialnej. Konieczne jest także stworzenie 

warunków do elastycznego reagowania na szybkie zmiany w sytuacji glo-

balizacji oraz zapewnienie całościowego spojrzenia na system terytorialny 
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z uwzględnieniem skutków podejmowanych decyzji. Należy podkreślić, 

że rozwój lokalny i regionalny jest procesem złożonym i wieloaspekto-

wym, dokonującym się w sferze gospodarczej poprzez ilościowy, jakoś-

ciowy i strukturalny rozwój, poprawę warunków i zakresu świadczenia 

usług w sferze publicznej, przestrzennej, ekologicznej i kulturowej, dzięki 

racjonalnemu wykorzystaniu i zagospodarowaniu przestrzeni, przeciw-

działaniu degradacji środowiska naturalnego, trosce o zachowanie za-

bytków kultury materialnej, tradycji historycznych, a także pielęgnowa-

niu oraz kształtowaniu i rozwijaniu tożsamości lokalnej i regionalnej. 

W związku z tym istnieje potrzeba integracji i koordynacji działań podej-

mowanych przez podmioty władzy publicznej przy wykorzystaniu odpo-

wiednich form i metod realizacji dostosowanych do występujących i prze-

widywanych uwarunkowań. 

Dotychczasowe doświadczenie oraz analiza kierunków przekształceń 

w zakresie polityki rozwoju i mechanizmów jej wdrażania wskazują na 

potrzebę podejścia zintegrowanego opartego na wnioskach z analizy sy-

stemowej układu terytorialnego i jego związków z otoczeniem. Wymaga 

to w miarę dokładnego poznania obszarów wpływających na proces roz-

woju oraz ich wzajemnych relacji, co umożliwi wypracowanie teoretycz-

nych reguł i praktycznych wskazań odnośnie do charakteru i metodologii 

działań realizowanych przez podmioty odpowiedzialne za planowanie 

i zarządzanie rozwojem. Rosnąca złożoność zjawisk i procesów determi-

nuje sposób podejścia do problematyki rozwoju oraz wpływa na identyfi-

kację, dobór, a następnie stosowanie odpowiednich instrumentów od-

działywania odpowiadających wybranej metodzie zarządzania rozwojem 

lokalnym i regionalnym. Przyjmując, że taką właśnie metodą jest zarzą-

dzanie zintegrowane, zasadne wydaje się wskazanie na złożony charakter 

tego podejścia, które musi uwzględniać różne aspekty i płaszczyzny oraz 

obszary procesu rozwoju i ich wzajemne zależności. Należy też wskazać 

na istotne różnice w pojęciu planowania i zarządzania zintegrowanego, 

w którym proces planowania mającego charakter zintegrowany związany 

jest z integracją planowania przestrzennego i społeczno-gospodarczego, 

co w praktyce przekłada się na tworzenie zintegrowanych dokumentów 

planistycznych obejmujących długofalowo problematykę przestrzenną 

i społeczno-gospodarczą. Z kolei zarządzanie zintegrowane to złożony 

proces zarządzania rozwojem jednostki terytorialnej, w którym uwzględ-

niane i integrowane są różnorodne czynniki, aspekty oraz zależności 
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istotne z punktu widzenia współcześnie pojmowanego rozwoju teryto-

rialnego. Zasadne jest więc wskazanie na owe uwarunkowania i zależno-

ści z punktu widzenia ich specyfiki i wpływu na proces polityki rozwoju 

oraz usytuowania w systemie zarządzania rozwojem jednostki terytorialnej.

Zarządzanie zintegrowane stanowi zatem zespół działań, które są ini-

cjowane i koordynowane przez podmioty władzy publicznej przy założe-

niu występowania oraz uwzględniania wielu uwarunkowań i czynników 

mających związek z szeroko pojmowanym rozwojem układu terytorial-

nego. Te czynniki i uwarunkowania mają złożony charakter, a także są 

niejednokrotnie ze sobą powiązane, co wymaga ich zidentyfikowania, 

poznania wzajemnych relacji, a następnie włączenia w proces rozwoju. 

Wymaga to złożonego systemu koordynacji działań oraz integracji sze-

regu przedsięwzięć opartych na przesłankach uwzględniających teore-

tyczne i praktyczne odniesienia istotne dla przekształceń społeczno-go-

spodarczych i przestrzennych układu terytorialnego. To z kolei generuje 

potrzebę szerokiego podejścia do problematyki rozwoju oraz integrowa-

nia wielu, na pozór odległych, czynników i uwarunkowań wpływających 

na skuteczność zarządzania publicznego w wymiarze terytorialnym. 

Zintegrowane podejście do problematyki zarządzania rozwojem lokalnym 

i regionalnym stanowi w związku z tym swoiste wyzwanie dla współczes-

nego samorządu odpowiedzialnego za planowanie i zarządzanie rozwo-

jem układu terytorialnego. Podejście takie daje duże szanse na osiąganie 

założonych celów wynikających ze specyfiki poszczególnych układów 

funkcjonalno-przestrzennych włączonych w proces przemian cywiliza-

cyjnych i społecznych oraz powiązanych ze swoim zmiennym i dyna-

micznym otoczeniem.

W praktyce podejście zintegrowane polega na uwzględnieniu wielu 

różnorodnych czynników oraz zróżnicowaniu lokalnym i regionalnym 

instrumentów polityki rozwoju przez dostosowanie rozwiązań praw-

nych, instytucjonalnych, organizacyjnych oraz kierunków i sposobu fi-

nansowania przedsięwzięć prorozwojowych do specyficznych potrzeb 

jednostek terytorialnych. Podejście takie koncentruje swoją uwagę na 

występujących uwarunkowaniach rozwoju oraz integracji działań po-

dejmowanych w różnych układach instytucjonalnych wraz ze wzmac-

nianiem partnerstwa na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego i prze-

strzennego. Kolejna sprawa to dynamizacja mechanizmów rozwoju 

w obszarach funkcjonalnych, tworzących spójne terytoria niezależnie 
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od układu administracyjno-politycznego, co poprzez terytorialny para-

dygmat rozwoju oraz sieć wzajemnych powiązań wielu aspektów współ-

czesnej przestrzeni publicznej determinuje zintegrowane podejście do 

kształtowania rozwoju.



Rozdział I.
Problemy 

rozwoju układu 
terytorialnego
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1.  Współczesne aspekty prowadzenia 
polityki rozwoju układu 
terytorialnego

Szybkość zmian we współczesnym świecie, niepewność przyszłości 

oraz wzrost liczby czynników oddziałujących na procesy zmian uzasad-

niają strategiczne podejście do zarządzania rozwojem. Dlatego też nie-

zbędne jest rozpoznanie i usystematyzowanie problemów związanych 

z planowaniem strategicznym i przestrzennym oraz zbadanie ich wzajem-

nych relacji z punktu widzenia praktyki zarządzania jednostką terytorialną. 

Trzeba pamiętać, że proces zarządzania, w tym planowanie i koordynacja 

rozwoju, uwarunkowane jest przez wielość podmiotów na poszczególnych 

poziomach administracji, a także ich specyfikę działania i układ posiada-

nych kompetencji. Każdy poziom ma swoje specyficzne problemy w sferze 

realnej, na które rzutują zadania w zakresie planowania dotyczące znalezie-

nia optymalnych rozwiązań specyficznych dla każdego obszaru. Trzeba 

zatem odnieść się do określania dziedzin rozwoju społeczno-gospodar-

czego oraz harmonizowania przekształceń struktury przestrzennej, co po-

zwoli na tworzenie struktur funkcjonalnych, sprzyjających dynamizacji 

rozwoju i wysokiej jakości życia, a także kształtowaniu przestrzeni publicz-

nych1. W praktyce planowania rozróżnia się dokumenty odnoszące się do 

rozwoju społeczno-gospodarczego oraz dokumenty związane z planowa-

niem i zagospodarowaniem przestrzennym. Zarazem planowanie spo-

łeczno-gospodarcze i przestrzenne może mieć wymiar strategiczny i ope-

racyjny, przy czym stosowne dokumenty nie mogą być oderwane od 

uzasadniających je aspektów struktury i rozwoju2.

W ocenie relacji między strategią a dokumentem planowania prze-

strzennego pojawiają się rozbieżne poglądy przy jednoczesnym postula-

1 F. Pankau (red.), Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, 
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk 2010.

2 A. Klasik (red.), Planowanie strategiczne, PWE, Warszawa 1993.

1
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cie równoległego, w tym zintegrowanego, planowania w układzie jedno-

stek terytorialnych. Jednocześnie przyjmuje się, że na przeszkodzie pełnej 

integracji stoją prawo przewidujące odrębne dokumenty, tj. strategię i plan 

zagospodarowania przestrzennego, oraz dotychczasowa praktyka dzia-

łań. Integracja w tym zakresie może się przejawiać przez równoległość 

prac prowadzonych w tym samym czasie, z dużą dozą wspólnych opraco-

wań, zwłaszcza analityczno-diagnostycznych i prognostycznych, oraz ze 

wspólnym systemem celów strategicznych przekładanych na kryteria 

kształtowania przestrzeni, jak też ze spójnymi rozwiązaniami. Z kolei inte-

grację mogą utrudniać:

• brak modeli współdziałania i przepływu informacji, tym bardziej 

brak doświadczeń,

• tradycja i niedostatek cech strategicznych w planowaniu przestrzen-

nym, 

• zbytnia ogólność strategii, 

• różny czas podejmowania prac. 

Wydaje się, że za koordynacją oraz integracją obu form planowania 

przemawiają argumenty merytoryczne, gdyż problemy przestrzenne mają 

często silne uwarunkowania społeczno-gospodarcze. Przekształcenia 

przestrzeni zależą od całokształtu rozwoju, ale również ten rozwój warun-

kują. Z kolei formułowanie scenariuszy rozwoju, a następnie koncepcji 

jego wspomagania najbardziej zasadne jest w kompleksowym planowa-

niu strategicznym3. 

Proces integracyjnego podejścia do planowania rozwoju przejawia się 

w takich kwestiach, jak potrzeba łączenia strategii polityk, planów i działań, 

współpraca między podmiotami. Integracja jest rozumiana jako koordy-

nacja procesu tworzenia strategii w celu uniknięcia sprzecznych polityk 

i uzyskania rezultatów rozwoju gwarantujących swoistą spójność. Istota 

planowania zintegrowanego leży w procesie planistycznym i decyzyj-

nym, który powinien prowadzić do połączenia podsystemów społecz-

nych, gospodarczych i przestrzennych, a stąd do zapewnienia celów roz-

woju, w tym rozwoju zrównoważonego. Planowanie zintegrowane to 

planowanie holistyczne, wielodyscyplinarne, czasem wyspecjalizowane, 

ale uwzględniające współzależności i powiązania oraz bazujące na kom-

3 J. Sołtys, Wybrane problemy planowania rozwoju zrównoważonego aglomeracji miej-
skich, [w:] S. Kozłowski, P. Legutko-Kobus (red.), Planowanie przestrzenne – szanse i zagroże-
nia społeczno-środowiskowe, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, s. 212–321.
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pleksowych rachunkach korzyści i kosztów4. Zintegrowane planowanie 

rozwoju umożliwia prowadzenie działań kompleksowych i wielopozio-

mowych przez różne podmioty w formie partnerstwa i przy silnej party-

cypacji społecznej. Pozwala też na tworzenie sieci powiązań między róż-

nymi podmiotami i zawiązywanie partnerstw w celu realizacji projektów5. 

Ponadto wymaga spójności planowania na różnych poziomach w oparciu 

o współpracę poszczególnych ogniw administracji i wzmocnienie decy-

zyjnych funkcji planowania w celu wspomagania realizacji interesów 

publicznych w określonej przestrzeni. 

W systemie zintegrowanego planowania rozwoju należy wskazać na 

takie wymiary integracji, jak: integracja problemowa – integracja w ukła-

dzie przestrzeń–społeczeństwo–gospodarka, integracja między sekto-

rami organizacyjnymi – uwzględnienie współdziałania administracji, 

przedsiębiorstw, nauki i społeczności, integracja terytorialna – wykorzy-

stanie kapitału terytorialnego nie tylko danej jednostki terytorialnej, ale 

także jednostek z nią powiązanych dla osiągnięcia spójności terytorialnej 

oraz integracja procesu planowania i dokumentów planistycznych. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na paradygmat polityki ukierunkowa-

nej terytorialnie, co stanowi kluczową metodę integrowania polityki roz-

woju wobec określonego terytorium. Wyróżnia się następujące najważniej-

sze uniwersalne elementy podejścia ukierunkowanego terytorialnie6:

• uznanie terytorialnej różnorodności w osiąganiu ogólnych celów 

rozwojowych,

• instytucje ponadlokalne i lokalne oraz inni uczestnicy gry rozwojo-

wej, 

• wiedza na temat ogólnego kontekstu rozwojowego oraz specyfiki 

rozwojowej danego miejsca, 

• instytucjonalne ramy dialogu wielu podmiotów.

Należy podkreślić, że kapitał terytorialny jest zasobem wytworzonym 

w procesach cywilizacyjnych przekraczającym granice jednostek admini-

4 D. Drzazga, T. Markowski, Koncepcja systemu zintegrowanego planowania rozwoju 
w Polsce (założenia i zasady kierunkowe budowania systemu), [w:] A. Klasik, F. Kuźnik (red.), 
Rozwój obszarów miejskich w polityce regionów, „Studia KPZK PAN” 2015, t. CLXIV.

5 T. Topaczewska, Istota zintegrowanego planowania rozwoju miast. Uwagi po Kongresie 
Urbanistyki Polskiej, http://www.urbanistyka.info/content/istota-zintegrowanego-planowa-
nia-rozwoju-miast-uwagi-po-kongresie-urbanistyki-polskiej (dostęp: 19.08.2019).

6 T. Komornicki, J. Zaucha, Spójność terytorialna jako proces integrowania polityki roz-
woju wobec terytorium, Working Paper 3, Instytut Rozwoju, Sopot 2014. 

http://www.urbanistyka.info/content/istota-zintegrowanego-planowania-rozwoju-miast-uwagi-po-kongresie-urbanistyki-polskiej
http://www.urbanistyka.info/content/istota-zintegrowanego-planowania-rozwoju-miast-uwagi-po-kongresie-urbanistyki-polskiej
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stracyjnych. Stąd ograniczanie rozwoju i zarządzania nim do granic ad-

ministracyjnych poszczególnych jednostek terytorialnych utrudnia per-

spektywy długofalowego rozwoju. W przypadku niektórych funkcji 

strategicznych możliwe jest wychodzenie poza granice formalnie wyzna-

czonego obszaru planistycznego i zawieranie porozumień służących rea-

lizacji celów na szerszym terytorium. Zwykle obszar funkcjonalny obej-

muje wiele administracyjnie odrębnych jednostek terytorialnych. Stąd też 

budowanie kapitału terytorialnego i zarządzanie rozwojem w takim ukła-

dzie wymaga zintegrowanego podejścia7. Pozwala to na traktowanie tery-

torium jako podmiotu polityki zintegrowanej, co staje się szansą na prze-

zwyciężenie podziałów sektorowych. Ewolucja podejścia w tym zakresie 

jest do pewnego stopnia wymuszona regulacjami Unii Europejskiej, co 

daje jednak podstawy do bardziej terytorialnej polityki na poziomie regio-

nalnym i lokalnym. Z terytorialnym wymiarem integracji planowania 

wiąże się też koncepcja spójności terytorialnej, która stanowi narzędzie 

uwzględniania aspektów przestrzennych w gospodarce, politykach sekto-

rowych, planowaniu społecznym i procesach decyzyjnych. Spójność te-

rytorialna jest też sposobem planowania i rozwoju uwzględniającym po-

tencjał terytorialny, sieć osadniczą oraz powiązania regionalne8. Integracja 

procesu planowania i dokumentów planistycznych oznacza wypracowa-

nie zintegrowanej strategii rozwoju oraz wskazania kierunków zintegro-

wanego planowania. Ważne są także integracja między różnymi istnieją-

cymi typami planów oraz między planami różnych szczebli zarządzania, 

a także uwzględnienie planów obszarów funkcjonalnych. Ten wymiar in-

tegracji jest odzwierciedleniem współczesnych europejskich tendencji do 

wzmacniania integracji planowania na różnych szczeblach, co znajduje 

wyraz w dokumentach europejskich9. Wydaje się zatem, że przy tworze-

niu zintegrowanych strategii należy bazować na podejściu zakładającym 

konieczność uwzględnienia kompleksowego i wielowymiarowego systemu, 

jaki tworzy dana jednostka terytorialna, będąca jednocześnie złożonym sy-

stemem społeczno-gospodarczo-przestrzennym wraz z jej otoczeniem. 

7 T. Markowski, M. Turała (red.), Planowanie jako instrument zintegrowanego zarządzania 
w jednostkach samorządu terytorialnego, Katedra Zarządzania Miastem i Regionem, Wydział 
Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.

8 J. Zaucha, T. Brodzicki, D. Ciołek, T. Komornicki, Z. Mogiła, J. Szlachta, J. Zaleski, 
Terytorialny wymiar wzrostu i rozwoju, Instytut Rozwoju, Difin, Warszawa 2015.

9 T. Topaczewska, Zintegrowane planowanie rozwoju i rewitalizacji miast w wybranych 
krajach „Starej” Unii Europejskiej i w Polsce, „Człowiek i Środowisko” 2010, nr 1–2.
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Paradygmat systemowy oznacza sposób myślenia, rozwiązywania prob-

lemów lub postępowania, w którym zjawiska są traktowane kompleksowo 

w swoich zależnościach wewnętrznych i zewnętrznych. Należy jedno-

cześnie uwzględnić możliwość ewolucji tego systemu tworzonego przez 

daną jednostkę terytorialną i jej otoczenie oraz przewidywać możliwość 

wykorzystania zdolności adaptacyjnych złożonych systemów zakładają-

cych wielowymiarowe powiązania i różnorodność poszczególnych kom-

ponentów społecznych, instytucjonalnych, gospodarczych, przestrzen-

nych, kulturowych czy historycznych10. Wielowymiarowość systemu 

jednostki terytorialnej musi być więc uwzględniana w analizie podsyste-

mów i występujących między nimi powiązań w duchu integracji proble-

mowej w ramach zintegrowanego planowania, z włączeniem takich 

głównych obszarów, jak: społeczeństwo, przestrzeń i gospodarka, w kon-

tekście różnorodnych kryteriów dla oceny wariantów zaproponowanych 

rozwiązań. 

Punktem wyjścia do budowy modelu planowania zintegrowanego jest 

świadomość, że sterowanie rozwojem wymaga działań i decyzji wielu 

różnych podmiotów, a więc współdziałania podmiotów publicznych kra-

jowych, regionalnych i lokalnych, podmiotów gospodarczych oraz miesz-

kańców realizujących swoje indywidualne cele. Oddziaływanie podmiotów 

publicznych powinno objąć koordynację wszelkich działań. Koordynacja 

ta powinna się opierać na określeniu powszechnie zaakceptowanych 

celów rozwoju i ochronie interesu publicznego oraz racjonalnej dystrybu-

cji środków publicznych. Stąd budowa modelu zintegrowanego planowa-

nia rozwoju musi uwzględniać pożądane zmiany stanu gospodarki, sy-

stemu społecznego, stanu środowiska i organizacji przestrzennej jednostki 

terytorialnej. Rozwój obejmuje poprawę każdego z tych współzależnych 

czynników przy co najmniej niepogarszaniu pozostałych, uznanych za 

wymagające zachowania. Z kolei planowanie rozwoju jest tutaj rozumiane 

jako zorganizowany proces prowadzący do podejmowania decyzji ustala-

jących zasady i kierunki działania w celu stymulowania pożądanych 

zmian w zagospodarowaniu i funkcjonowaniu jednostki terytorialnej oraz 

jako przeciwdziałanie niepożądanym zmianom. Planowanie zintegrowane 

oznacza zatem zorganizowany proces prowadzący do podejmowania – 

z szerokim udziałem wszystkich zainteresowanych – skoordynowanych 

10 G. Jucevičius, K. Grumadaitė, Smart Development of Innovation Ecosystem, „Procedia 
– Social and Behavioral Sciences” 2014, Vol. 156.
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decyzji ustalających zasady i kierunki działania we wszystkich dziedzi-

nach rozwoju układu terytorialnego11. 

Założenia rozwoju powinny opierać się na szczegółowym rozpoznaniu 

uwarunkowań rozwoju w zakresie wszystkich podsystemów: przyrodni-

czego, społecznego, kulturowego, gospodarczego oraz infrastruktural-

nego. Na podstawie zbadanych uwarunkowań można zidentyfikować ist-

niejące problemy oraz podstawowe zewnętrzne i wewnętrzne czynniki 

determinujące ich rozwiązywanie. Można też określić wizję rozwoju jed-

nostki terytorialnej, jej cele i priorytety, jak też podstawowe wyzwania po-

lityki lokalnej i regionalnej. 

Wizja rozwoju powinna odnosić się do pożądanego miejsca jednostki 

terytorialnej w strukturze osadniczej regionu, a także określać zasady kształ-

towania jej tożsamości, funkcje gospodarcze, naukowe i oświatowe, zasady 

rozwoju potencjału społecznego, podstawowe elementy struktury prze-

strzennej oraz przebiegu sieci infrastruktury transportowej i technicznej, 

jak również cechy przestrzeni publicznej. Ważnym elementem powinny 

być też wnioski dotyczące kształtowania polityki rozwoju i polityki prze-

strzennej12. Stąd pojawia się problem odnalezienia rozwiązań organizacyj-

nych pomocnych w procesie rozwikłania niespójności między poszczegól-

nymi specjalistycznymi politykami publicznymi. Polityki te mają tendencję 

do ciągłej specjalizacji i maksymalnej ewolucji procesu wewnątrz danej 

specjalizacji bez odniesienia do zakresu i celów pozostałych polityk. Prowa-

dzi to do zjawiska, w którym każdy filar polityki publicznej różni się od po-

zostałych pod względem wyboru metod zarządzania, procedur administra-

cyjnych, horyzontu czasowego dla głównych celów oraz podziału wpływów 

i władzy między poszczególnymi podmiotami należącymi do sieci.

Tego rodzaju niezależna specjalizacja polityk publicznych ma nega-

tywny wpływ na proces i efekty rozwoju. Stąd idea wprowadzenia spój-

nego systemu tworzenia i realizacji polityk publicznych. Dlatego też nie-

zbędne staje się tworzenie i wdrażanie mechanizmów koordynacji działań 

oraz ram wspólnego programowania rozwoju. Prowadzi to do integracji 

polityk, co wymaga większej współpracy międzysektorowej aniżeli w przy-

11 G. Korzeniak, Główne cechy i elementy modelu zintegrowanego planowania rozwoju 
miast, [w:] G. Korzeniak (red.), Zintegrowane planowanie rozwoju miast, Instytut Rozwoju 
Miast, Kraków 2011.

12 G. Korzeniak, Zintegrowane planowanie rozwoju miast – propozycja modelu, „Problemy 
Rozwoju Miast” 2012, t. 9, nr 3.
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padku ich koordynacji. Podczas gdy celem koordynacji jest przede wszyst-

kim modyfikacja polityk sektorowych prowadząca do ich wzajemnej spój-

ności i wzajemnego wspomagania się, integracja polityk prowadzi do 

powstania jednej, wspólnej polityki dla danych sektorów. Zakłada ona 

zespołowe rozpatrywanie problemów i celów oraz umieszczanie kombi-

nacji instrumentów z wielu sektorów w pojedynczych ramach ukierunko-

wanych na projektowanie i wdrażanie polityki zintegrowanej13.

Spójne tworzenie polityk opiera się na korzyściach płynących ze zwięk-

szonej efektywności w zakresie gromadzenia i przetwarzania informacji, 

uściślania celów, ustalania najlepszych metod i narzędzi rozwiązywania 

problemów oraz wdrażania ustalonych celów. Koordynacja może również 

prowadzić do ograniczania kosztów oraz poprawy efektywności i realnych 

korzyści. Dlatego też współczesne koncepcje zarządzania rozwojem opie-

rają się na założeniu konieczności przechodzenia z poziomu pojedynczych 

jednostek terytorialnych na poziom układów terytorialnych oraz obszarów 

funkcjonalnych i budowania w takich ponadadministracyjnych układach 

silnego kapitału terytorialnego. Dzięki temu możliwe jest tworzenie trwa-

łych przewag konkurencyjnych, przekładających się na systematyczny roz-

wój społeczno-gospodarczy oraz poprawę jakości życia. Oznacza to wyjście 

poza granice administracyjne i stanowi zmienny w czasie oraz przestrzeni 

układ, w którym kluczowe znaczenie mają dynamiczne relacje między pod-

miotami gospodarczymi a ludźmi aktywnie działającymi w przestrzeni.

Mówiąc o zintegrowanym zarządzaniu rozwojem, należy podkreślić 

znaczenie integracji rozumianej jako proces tworzenia całości z części, 

a także jako swoiste scalanie, łączenie, zbliżanie, koordynację czy harmo-

nizację. W tym ujęciu integracja oznacza określoną czynność oraz pro-

ces14. Z punktu widzenia zarządzania zintegrowanego ważne jest to, żeby 

spośród wielu istniejących typów integracji wybrać jeden, wiodący i klu-

czowy ze strategicznego punktu widzenia. W zintegrowanym zarządza-

niu rozwojem za kluczowe uznać można trzy typy integracji: przestrzenną, 

funkcjonalną i czasową. Zintegrowane zarządzanie rozwojem to zatem 

zarządzanie skierowane na kompleksowe podejście łączące w procesach 

decyzyjnych i organizacyjnych zarówno korzyści, jak i koszty w obszarze 

13 M. Kolczyński, P. Żuber (red.), Nowy paradygmat rozwoju – najnowsze trendy i perspek-
tywy polityki regionalnej, MRR, Warszawa 2011.

14 L. Drabik, A. Kubiak-Sokół, E. Sobol, Słownik języka polskiego PWN, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2019.
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trzech sfer decydujących o wysokiej jakości życia, a mianowicie: gospo-

darczej, społecznej i przestrzenno-środowiskowej15.

Należy podkreślić, że stosowanie zintegrowanego podejścia do zarzą-

dzania rozwojem pozwala osiągnąć wiele korzyści16:

• czytelne ramy dla realizacji inwestycji publicznych i ich koordynację 

na poziomie obszaru funkcjonalnego;

• współpracę między różnymi podmiotami, która pozwala uzyskać 

zgodność co do zakresu i sposobu realizacji zadań i która zwiększa 

efektywność ich realizacji;

• możliwość wykonania zadań, które nie byłyby możliwe do realizacji 

przez pojedyncze jednostki;

• niższe koszty świadczenia poszczególnych usług publicznych;

• wzrost kapitału społecznego w obszarze funkcjonalnym.

Na szczególną uwagę zasługuje podejście terytorialne, które nakazuje 

uwzględniać rzeczywisty zasięg przestrzenny zarówno czynników warun-

kujących rozwój, jak i skutków ubocznych działalności człowieka w prze-

strzeni. Obszarem interwencji staje się zatem terytorium, w którym realizuje 

się idea integracji strategii sektorowych z układem funkcjonalno-prze-

strzennym. System zarządzania musi odzwierciedlać potencjał i potrzeby 

całego obszaru funkcjonalnego, który stanowi obszar definiujący gospo-

darcze, społeczne i środowiskowe wyzwania. Strategie rozwoju powinny 

zatem dotyczyć całego obszaru funkcjonalnego, dla którego będą określane 

cele rozwoju. Działania prowadzące do rozwoju powinny uwzględniać po-

trzeby i cechy konkretnych obszarów, co w konsekwencji oznacza koniecz-

ność dopasowywania zagospodarowania do wymagań funkcjonalnych.

Nadrzędną zasadą powinno więc być takie planowanie zagospodaro-

wania przestrzeni, żeby z jednej strony stymulować rozwój funkcji pożą-

danych z punktu widzenia podnoszenia konkurencyjności, z drugiej zaś 

ograniczać elementy niekorzystne dla kształtowania dobrze funkcjonują-

cych przestrzeni publicznych. 

Podejście do planowania rozwoju w jednostkach terytorialnych, okre-

ślane mianem zintegrowanego planowania rozwoju, mocno eksponuje 

15 J. Danielewicz, M. Sokołowicz, M. Żak-Skwierczyńska, Projekty zintegrowane, [w:] 
T. Markowski, M. Turała (red.), Planowanie jako instrument zintegrowanego zarządzania w 
jednostkach samorządu terytorialnego, Katedra Zarządzania Miastem i Regionem, Wydział 
Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 22.

16 Tamże, s. 23.
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konieczność współdziałania i budowania partnerstwa, które może przyjąć 

formę wielopoziomowej, wielopodmiotowej oraz międzysektorowej ko-

operacji. Tworzenie i realizacja projektów zintegrowanych stanowią tutaj 

praktyczne odzwierciedlenie tej formuły planowania. Projekty zintegro-

wane są to zatem przedsięwzięcia kompleksowe, składające się z wielu 

elementów, w których następuje międzysektorowa integracja i koordyna-

cja działań. Z kolei realizacja tych ostatnich determinuje rozwój w długim 

horyzoncie czasowym. Projekty zintegrowane to także projekty wielopod-

miotowe, w których współpraca i partnerstwo są warunkiem ich skutecz-

nej realizacji. Celem realizacji tego typu przedsięwzięć jest łączenie wysił-

ków wielu podmiotów na rzecz rozwoju danego obszaru. Dlatego też nie 

tyle właściwość terytorialna poszczególnych instytucji, ile zidentyfiko-

wane i antycypowane potrzeby mieszkańców danego obszaru będą sta-

nowić o podejmowaniu zintegrowanych działań. Projekty zintegrowane 

tworzone są więc dla poprawy efektywności i skuteczności prowadzenia 

polityki rozwoju, a ich realizacja odbywa się w obszarach, w których moż-

liwe do zastosowania są wspólne sposoby działania i narzędzia interwen-

cji publicznej. W szczególności projekty te są tworzone dla17:

• kształtowania spójnych i zintegrowanych systemów społeczno-go-

spodarczo-przestrzennych;

• wzmacniania zdolności rozwojowych;

• wydobycia i wykorzystania wspólnego, unikalnego i specyficznego 

potencjału rozwojowego;

• eliminacji wspólnych barier i problemów rozwojowych występują-

cych w wielu jednostkach terytorialnych.

Do najważniejszych cech projektów zintegrowanych zalicza się:

• konsolidację różnych wymiarów rozwoju: społecznego, gospodar-

czego, środowiskowego; 

• realizację wspólnych celów dla różnych podmiotów;

• łączenie siły i zakresu działania różnych podmiotów; 

• strategiczny charakter, determinujący rozwój w długim horyzoncie 

czasowym;

• wydobycie wspólnych i specyficznych dla danego terytorium po-

tencjałów rozwojowych;

• oparcie projektów na gotowości każdego z partnerów do poniesie-

nia wkładu finansowego, rzeczowego czy kompetencyjnego;

17 Tamże, s. 124.
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• konieczność uregulowania stosunków wewnętrznych partnerstwa; 

• uruchomienie efektów synergicznych w funkcjonowaniu obszaru 

funkcjonalnego.

Daje to podstawy do tworzenia systemu zarządzania rozwojem, przez 

który należy rozumieć zespół działań zmierzających do efektywnego wy-

korzystania zasobów ludzkich i środków materialnych, w sposób skoordy-

nowany przez jednostki administracji publicznej różnych szczebli, we 

współpracy z przedstawicielami partnerów społeczno-gospodarczych 

oraz organizacji pozarządowych, w oparciu o zasadę partnerstwa, dla 

osiągnięcia wcześniej założonych celów. Słuszne zatem będzie się wyda-

wać stwierdzenie, że daleko bardziej istotnym czynnikiem decydującym 

o skuteczności procesu rozwoju będzie funkcjonowanie systemu zarzą-

dzania w sektorze publicznym. Sposób i jakość funkcjonowania tego sy-

stemu w całości oraz na poszczególnych szczeblach zarządzania będą de-

cydować w dużej mierze o zdolności do odpowiedniego reagowania 

władz publicznych na strategiczne wyzwania pojawiające się we współ-

czesnym świecie. 

Polityka rozwoju powinna zatem obejmować węzłowe obszary tema-

tyczne, zarówno będące w zakresie odpowiedzialności poszczególnych 

poziomów zarządzania, jak i te, które są charakterystyczne dla złożonych 

układów terytorialnych. Konieczne jest także myślenie o polityce rozwoju 

oraz spojrzenie na nią w długiej perspektywie przy jednoczesnym skupie-

niu się na zagadnieniach o rzeczywistej wadze dla danego obszaru. Dla 

skutecznej realizacji polityki rozwoju niezbędne jest także identyfikowa-

nie wyzwań rozwojowych oraz szans i zagrożeń, a na tym tle określanie 

jasnych celów strategicznych w wymiarze społecznym, gospodarczym, 

regionalnym i przestrzennym. W związku z tym za najważniejsze kwestie 

dla prowadzenia polityki rozwoju można uznać18:

• zapewnienie integracji wymiaru społeczno-gospodarczego i tery-

torialnego jako jednej z naczelnych zasad budowania systemu pro-

gramowania strategicznego oraz zapewnienie spójności wszyst-

kich polityk sektorowych, dziedzinowych i regionalnych; 

• określenie miejsca i roli polityki regionalnej w ramach polityki roz-

woju oraz modyfikację strategicznych celów polityki regionalnej 

w kontekście nowych wyzwań, zarówno krajowych, jak i europej-

skich oraz globalnych;

18 Zob. Założenia systemu zarządzania rozwojem Polski, MRR, Warszawa 2009.
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• zaangażowanie w realizację celów polityki rozwoju wszystkich po-

ziomów zarządzania.

Odnosząc się do wymienionych wskazań, należy przyjąć, że wymiar 

przestrzenny polityki rozwoju może być płaszczyzną koordynacji wy-

znaczania celów i działań podejmowanych w zakresie poszczególnych 

sektorów i dziedzin, jak też może sprzyjać lepszemu wykorzystaniu spe-

cyficznego potencjału poszczególnych obszarów. W kwestii integracji 

wymiarów polityki rozwoju istotne jest zapewnienie, żeby wszystkie poli-

tyki publiczne były spójne względem siebie. Konieczne jest także zacho-

wanie odpowiednich relacji między szeroko pojmowaną polityką regio-

nalną a politykami sektorowymi przy jednoczesnym wypracowaniu 

skutecznego modelu powiązań oraz zasad koordynacji i kooperacji na 

różnych poziomach zarządzania. Niezbędne jest również poprawienie ja-

kości współpracy między podmiotami uczestniczącymi w procesie roz-

woju w zakresie wymiany informacji na temat prowadzonych działań, 

wzmocnienia i ugruntowania kanałów współpracy oraz wymiany do-

świadczeń nt. poszczególnych obszarów programowania, co będzie mieć 

istotne znaczenie dla zwiększenia spójności działań programowych i osiąg-

nięcia lepszych rezultatów polityki rozwoju. Zasadne jest także angażowa-

nie w realizację polityki rozwoju szerokiego grona podmiotów admini-

stracji publicznej oraz partnerów społeczno-gospodarczych, co będzie 

znacząco wpływać na realizację zasady partnerstwa w ramach wdrażanej 

polityki rozwoju, przyczyniając się do bardziej partycypacyjnego sposobu 

jej uprawiania. Skoordynowanie działań podejmowanych w ramach po-

szczególnych polityk sektorowych na rzecz polityki rozwoju możliwe bę-

dzie dzięki wypracowaniu i ukształtowaniu skutecznych mechanizmów 

współpracy i koordynacji międzyresortowej, międzyregionalnej oraz sa-

morządowej przy szerokim udziale i zaangażowaniu partnerów spo-

łecznych i gospodarczych. Wiąże się to z wdrożeniem zasady good go-

vernance, rozumianej jako sprawne i partnerskie sprawowanie władzy, 

oparte na zasadzie otwartości, odpowiedzialności, skuteczności i spójno-

ści, mającej fundamentalne znaczenie dla rzeczywistej realizacji strategii 

rozwojowej układu terytorialnego. Umożliwi to zwiększenie efektywno-

ści systemu zarządzania rozwojem, a co za tym idzie – polityki rozwoju, 

prowadząc do poprawy sposobu zarządzania wydatkami publicznymi i bar-

dziej skutecznej polityki w zakresie sprostania globalnym wyzwaniom 

życia społeczno-gospodarczego. 
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Należy pamiętać, że programowanie rozwoju społeczno-gospodarczego 

ma wymiar przestrzenny niezależnie od przyjętego poziomu i organi-

zacji systemu zarządzania, a polityka przestrzenna musi być spójna 

z polityką rozwoju społeczno-gospodarczego. W związku z tym w ramach 

polityki rozwoju ujmuje się element przestrzenny w celu zintegrowania 

programowania przestrzennego z programowaniem społeczno-gospodar-

czym na wszystkich szczeblach zarządzania. Pociąga to za sobą wpro-

wadzenie aspektu przestrzennego jako równoprawnego ze społeczno-

-gospodarczym we wszystkich dokumentach strategicznych określających 

wyzwania i kierunki rozwoju. Stąd też integracja wymiaru społeczno-go-

spodarczego, przestrzennego i terytorialnego staje się jedną z naczelnych 

zasad budowania systemu programowania strategicznego oraz zapew-

nienia spójności wszystkich polityk sektorowych, dziedzinowych i regio-

nalnych.

Należy na to spojrzeć z punktu widzenia znaczenia przestrzeni w pro-

cesach rozwoju gospodarczego, co staje się współcześnie podstawą pro-

wadzenia polityki rozwoju lokalnego i regionalnego. Musi ona uwzględ-

niać specyfikę miejsca oraz potrzebę koordynacji i integracji działań 

podejmowanych przez różne podmioty publiczne, co rodzi konieczność 

reformy sposobów oraz narzędzi stymulowania rozwoju w wymiarze re-

gionalnym i lokalnym. 

Podejście takie ma na celu większe uwzględnienie zróżnicowanych 

uwarunkowań rozwoju oraz optymalne wykorzystanie endogenicznych 

zasobów, określanych jako kapitał terytorialny, w dynamizacji procesów 

rozwoju. 

W szczególności istotne staje się19: 

• przewartościowanie czynników rozwoju, eksponowanie zróżnico-

wania i różnorodności zasobów jako źródła rozwoju społeczno-go-

spodarczego; 

• orientacja polityki na wzmacnianie wewnętrznych i zewnętrznych 

powiązań funkcjonalnych na rzecz zwiększenia spójności teryto-

rialnej; 

• zwiększenie mobilizacji podmiotów lokalnych/regionalnych oraz 

dialogu społecznego i partnerstwa publiczno-prywatnego w działa-

niach na rzecz rozwoju terytorialnego; 

19 A. Nowakowska, Od regionu do terytorium – od planowania strategicznego do plano-
wania zintegrowanego (materiał roboczy), Łódź 2013.
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• budowanie partnerstwa instytucjonalnego i integracja oddziaływa-

nia podmiotów publicznych na rzecz identyfikacji i realizacji wspól-

nych celów rozwoju; 

• terytorialne zróżnicowanie polityki rozwoju – odejście od uniwer-

salnego modelu polityki na rzecz polityki zróżnicowanej w zależno-

ści od specyficznych zasobów, problemów i mechanizmów rozwoju 

terytorialnego. 

Takie ujęcie jest próbą kompleksowego podejścia do analizy i kształto-

wania procesów rozwoju terytorialnego i stanowi swoiste planowanie 

całościowe, łączące różne wymiary i konteksty procesów rozwoju. 

Uwzględnia też silne i złożone współzależności i powiązania zachodzące 

w procesach rozwoju20. Eksponowane są tutaj wzajemne, zrównoważone 

powiązania między podsystemem gospodarczym, społecznym i środowi-

skowym oraz konieczność uwzględnienia w procedurach analitycznych 

i planistycznych oddziaływania wielu elementów związanych z funkcjo-

nowaniem różnych sfer aktywności ludzkiej. Wprowadza to do procesu 

planowania rozwoju istotne zmiany w zakresie form, treści i metod plano-

wania, a także w strukturach organizacyjnych władzy publicznej i systemu 

wdrażania polityki rozwoju. Jest to zatem planowanie o charakterze sie-

ciowym, bazujące na partycypacji wszystkich podmiotów funkcjonują-

cych w danym układzie terytorialnym.

Planowanie zintegrowane łączy w sobie identyfikację kapitałów tery-

torialnych oraz sieci powiązań i współzależności zachodzących między 

sferą społeczną, gospodarczą a przestrzenną w rozwoju. Jest to także sze-

rokie spojrzenie na zewnątrz terytorium, przez pryzmat otoczenia, w któ-

rym funkcjonuje układ terytorialny, co pozwala na określenie siły i cha-

rakteru interakcji zachodzących między terytorium a otoczeniem. Istotne 

jest także określenie pożądanych zmian i strategicznych interwencji, se-

lektywnie wybranych dla konkretnego terytorium21.

Koncepcja zintegrowanego planowania jest mocno osadzona w para-

dygmacie rozwoju zrównoważonego. Z tej perspektywy zintegrowane 

plany rozwoju to system wzajemnych, powiązanych działań mających na 

20 T. Markowski, Elastyczne i zintegrowane planowanie w obszarach funkcjonalnych– 
w stronę nowego podejścia do planowania przestrzennego, Bogucki Wydawnictwo 
Naukowe, Poznań 2013.

21 A. Nowakowska, Zintegrowane plany rozwoju – w stronę terytorialno-funkcjonalnego 
podejścia do rozwoju jednostki terytorialnej, http://dx.doi.org/10.18778/7969-530-0.02 (do-
stęp: 2.10.2019).

http://dx.doi.org/10.18778/7969-530-0.02


27

Problemy rozwoju układu terytorialnego

celu trwałe usprawnienia gospodarczych, fizycznych, społecznych i śro-

dowiskowych warunków rozwoju22.

Należy zauważyć, że zintegrowane planowanie nie jest jednoznacznie 

zdefiniowane w polskim systemie planistycznym mimo wykorzystywania 

tego pojęcia w praktyce działań planistyczno-organizacyjnych, zwłaszcza 

na poziomie ogólnokrajowym i regionalnym. Zintegrowany plan rozwoju 

w ujęciu ekonomicznym jest koncepcją rozwoju określonego obszaru, w ra-

mach której wskazane zostają powiązania i zasoby terytorialne oraz ich 

optymalne wykorzystanie przy uwzględnieniu warunków zewnętrznych. 

Jest to kompleksowa, perspektywiczna koncepcja rozwoju jednostki tery-

torialnej, określająca cele rozwoju i sposoby ich osiągania. Strategia zinte-

growana stanowi kompleksową koncepcję, obejmującą wszystkie płasz-

czyzny życia terytorium w długim horyzoncie czasowym, mającą zapewnić 

harmonijny i zrównoważony rozwój. Z perspektywy zarządzania zinte-

growana strategia to nadrzędny instrument zarządzania rozwojem, w ra-

mach którego określone zostają sekwencje działań, a także zintegrowane 

projekty i narzędzia. Jest to instrument integracji działań i podmiotów, 

harmonizowania polityki rozwoju w połączeniu z silnym oddziaływaniem 

informacyjno-marketingowym. Planowanie zintegrowane bazuje na po-

dobnej jak w przypadku klasycznej metody planowania strategicznego 

logice i strukturze planu. Istotne różnice dotyczą delimitacji obszaru pla-

nowania, treści planu oraz sposobów i narzędzi wdrażania. W takim po-

dejściu obszary zintegrowane stają się podstawową płaszczyzną planowa-

nia, wyznaczoną zgodnie z realnym zasięgiem procesów rozwoju, bez 

uwzględniania administracyjnych granic terytorialnego podziału kraju. 

Terytorialne planowanie zintegrowane polega na odejściu od planowania 

sektorowego dla jednostek administracyjnych na rzecz planowania inte-

grującego planowanie przestrzenne i gospodarcze w jeden, spójny sy-

stem. W tym kontekście warunkiem koniecznym skutecznego zarządza-

nia rozwojem jednostki terytorialnej jest współistnienie planowania 

strategicznego i operacyjnego. Planowanie strategiczne ma charakter 

ogólny, koncepcyjny i jest planowaniem długookresowym. Planowanie 

operacyjne ma charakter wykonawczy oraz konkretyzuje i przygotowuje 

wdrażanie zapisów zintegrowanego planu. Zintegrowana strategia jako 

odzwierciedlenie długookresowego spojrzenia na procesy rozwoju pełni 

22 A. Tolle, Zintegrowane formy planowania i zarządzania rozwojem lokalnym a instru-
menty planistyczne, „Studia Regionalne i Lokalne” 2014, nr 3 (57).
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przede wszystkim funkcje koncepcyjną, koordynacyjną i informacyjną. 

Planowanie operacyjne, stanowiące fundament realizacji strategii, ma na 

celu integrowanie działań bieżących z ustaleniami długookresowych pla-

nów rozwoju. Jest przełożeniem celów i kierunków rozwoju na konkretne 

projekty zintegrowane oraz bieżące decyzje i działania. Dominujące funk-

cje planów o charakterze operacyjnym to funkcja: koordynacyjna, kon-

trolna i regulacyjna.

Terytorialnie ukierunkowana polityka rozwoju, zapewniająca podej-

ście zintegrowane, wpisuje się w mechanizmy zorientowane na inteli-

gentny, trwały i zrównoważony rozwój, sprzyjający włączeniu społecz-

nemu. Podkreślana jest tutaj konieczność koordynacji i zwiększenia 

skuteczności podejmowanych działań na rzecz budowania konkurencyj-

ności i spójności przestrzeni w jej wymiarze lokalnym i regionalnym. 

Wskazuje też na kluczową rolę współzarządzania terytorialnego rozumia-

nego jako intensywny i stały dialog między wszystkimi uczestnikami roz-

woju terytorialnego. Takie podejście do polityki rozwoju eksponuje waż-

ność różnorodności lokalnej i regionalnej jako istotnej wartości w rozwoju. 

Umożliwia też zwiększenie elastyczności polityk publicznych w odniesie-

niu do specyfiki określonego terytorium, podkreślając potrzebę zintegro-

wanego podejścia do rozwiązywania problemów, różnicowania narzędzi 

polityki i ich dostosowania do warunków lokalnych wraz z wykorzysta-

niem nowoczesnego wielopoziomowego współrządzenia23.

Zadaniem systemu planowania publicznego jest więc realizacja celów 

związanych z ochroną interesu publicznego w długiej perspektywie trwa-

nia z uwzględnieniem jego dynamicznego charakteru. Ważnym zagad-

nieniem powinno być tutaj prawo do równego dostępu do zasobów prze-

strzeni, rozumianej współcześnie jako dobro wspólne i ograniczone, 

którego użytkowanie i redystrybucja muszą być uregulowane z uwagi na 

wymogi kształtowania i użytkowania przestrzeni publicznej. Potrzebny 

jest w związku z tym zintegrowany sposób planowania rozwoju, łączący 

wyważone relacje sfery gospodarczej, społecznej i przestrzennej, jako 

instrument koordynacji i kontroli procesów przestrzennych i społeczno-

-gospodarczych. Wydaje się, że bez skutecznych instrumentów regula-

cyjnych powiązanych ze zintegrowanymi planami w zakresie zagospoda-

23 A. Nowakowska, Zintegrowane plany rozwoju – w stronę terytorialno-funkcjonalnego 
podejścia do rozwoju jednostki terytorialnej, http://dx.doi.org/10.18778/7969-530-0.02 (do-
stęp: 30.09.2019).

http://dx.doi.org/10.18778/7969-530-0.02
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rowania przestrzennego i kreowania rozwoju społeczno-gospodarczego 

niemożliwe jest programowanie, optymalizowanie i wykorzystywanie za-

sobów kapitału terytorialnego. Integracja planowania społeczno-gospo-

darczego z planowaniem przestrzennym i stworzenie spójnego systemu 

planowania rozwoju w układach terytorialnych przyczyni się do rozwoju 

zorganizowanego systemu zarządzania pozwalającego na działania regu-

lacyjne oraz rozwinięcie interwencji systemowej. Z kolei uwzględnienie 

w systemie planowania zmiennych w czasie powiązań funkcjonalno-

-przestrzennych w prowadzonej działalności gospodarczej i społecznej 

przekraczającej granice administracyjnych podziałów pozwoli na rozwi-

janie i utrwalanie podejścia funkcjonalnego.

Zintegrowane podejście pokrywa się z polityką o charakterze teryto-

rialnym oraz zwiększa synergię między różnymi politykami publicznymi. 

Jednocześnie realizacja wynikających stąd programów generuje potrzebę 

współpracy z wieloma szczeblami zarządzania. Podejście terytorialne 

zwraca także uwagę na potrzebę prowadzenia działań z większą elastycz-

nością w stosunku do wielkości obszaru geograficznego, wpływając na 

wzrost skuteczności rozwiązywania problemów.

W terytorialnym paradygmacie rozwoju terytorium jest przestrzenią 

ukształtowaną historycznie, w której powstał specyficzny układ instytu-

cjonalno-organizacyjny. Kategoria terytorium wykracza poza proste ro-

zumienie przestrzeni w wymiarze fizycznym i definiowana jest jako prze-

strzeń wykreowana przez określoną społeczność, mająca swoją historię 

i kulturę, nagromadzoną wiedzę i umiejętności wraz z funkcjonującymi 

w jej łonie instytucjami oraz sieciami relacji między wszystkimi uczestni-

kami życia społeczno-gospodarczego24. Trzeba podkreślić, że terytorium 

nie jest przestrzenią określaną wielkością zgromadzonych tam zasobów 

czy też granicami administracyjnymi, lecz przestrzenią identyfikowaną 

przez relacje i powiązania oraz wspólne mechanizmy rozwoju. Jest to 

przestrzeń stworzona przez naturalne powiązania społeczne i gospodar-

cze podmiotów posiadających wspólny cel działania. Z tej perspektywy 

terytorium charakteryzowane jest przez trwałą sieć wzajemnych interakcji 

tworzonych wspólnie przez daną społeczność, w której zaufanie, więzi 

i tożsamość oraz poczucie przynależności do danej społeczności tworzą 

24 I. Pietrzyk, Globalizacja, integracja europejska a rozwój regionalny, [w:] A. Jewtuchowicz 
(red.), Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Łódzkiego, Łódź 2004, s. 12–13. 
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bazę do działania podmiotów współtworzących terytorium. W podejściu 

terytorialnym przestrzeń zawiera element społecznego środowiska, gdzie 

jej uczestnicy są wzajemnie połączeni wartościami ekonomicznymi, kul-

turowymi czy historycznymi25. 

W praktyce terytorializacja polityk publicznych polega na zróżnicowa-

niu lokalnym i regionalnym instrumentów polityki poprzez dostosowanie 

rozwiązań prawnych, instytucjonalnych, organizacyjnych oraz stopnia, 

kierunków i sposobu finansowania przedsięwzięć prorozwojowych do 

specyficznych potrzeb jednostek terytorialnych. Podejście terytorialne 

koncentruje swoją uwagę na występujących zasobach i uwarunkowa-

niach rozwoju, na integracji działań podejmowanych w różnych układach 

instytucjonalnych wraz ze wzmacnianiem partnerstwa na rzecz rozwoju 

społeczno-gospodarczego. Kolejna sprawa to dynamizacja mechani-

zmów rozwoju w obszarach funkcjonalnych, tworzących spójne terytoria 

niezależnie od układu administracyjno-politycznego. Stąd też terytorialny 

paradygmat rozwoju określany jest jako zintegrowane podejście do kształ-

towania rozwoju.

Pojawia się tutaj zagadnienie spójności terytorialnej stanowiącej sieć 

wzajemnych powiązań wielu aspektów współczesnej przestrzeni życio-

wej, takich jak spójność: gospodarcza, transportowa, ekologiczna, rozwo-

jowa czy społeczna, co wyraża się przez minimalizację występowania 

konfliktów przestrzennych oraz równoważenie różnic potencjałów roz-

wojowych pomiędzy regionami, a także ograniczanie negatywnych efek-

tów procesów rozwojowych wynikających z indywidualnych cech po-

szczególnych terytoriów. Tak pojmowana spójność terytorialna nie 

powinna polegać na unifikacji i znoszeniu charakterystycznych cech po-

szczególnych obszarów, ale na ich wykorzystaniu w budowaniu sieci 

wzajemnych powiązań. Istotne są zatem pobudzanie rozwoju aktywności 

gospodarczej i społecznej, ciągły wzrost znaczenia informacji, budowanie 

społecznego zaufania, poprawa poziomu świadczonych usług, zwiększe-

nie wydajności w procesie realizacji zadań publicznych oraz poprawa sa-

tysfakcji mieszkańców26. Spójność terytorialna stanowi tu formę obejmu-

jącą poszczególne polityki sektorowe ze względu na ich równoległe 

25 A. Jewtuchowicz, Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.

26 M. Gojny, Kierunki rozwoju zarządzania jednostką samorządu terytorialnego, „Acta 
Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie XLIII” 2016, nr 1.
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funkcjonowanie i wzajemne przenikanie się. Dlatego też rolą spójności 

terytorialnej powinno być integrowanie wszelkich dotychczasowych po-

lityk w ścisłym odniesieniu do przestrzeni.

Zarazem spójność terytorialna podkreśla potrzebę zintegrowanego po-

dejścia do rozwiązywania problemów na odpowiednim szczeblu teryto-

rialnym, co wymaga współpracy władz lokalnych i regionalnych. Wzmac-

nianie spójności terytorialnej wymaga też lepszej koordynacji między 

politykami sektorowymi a polityką terytorialną oraz większej spójności 

między działaniami terytorialnymi. Podejście takie powiązane jest z ideą 

zarządzania wielopasmowego, które oznacza kompleks interakcji między 

organami władzy politycznej na różnych szczeblach terytorialnych oraz 

między różnymi podmiotami publicznymi zaangażowanymi w proces 

rozwoju, w wyniku czego wyłania się złożony mechanizm podejmowania 

decyzji w ramach bieżących polityk publicznych. Istotą tak rozumianego 

zarządzania jest funkcjonowanie wielu ośrodków władzy o wzajemnie 

uzupełniających się i zazębiających kompetencjach, operujących na róż-

nych szczeblach terytorialnych. W ten sposób znacznie wzrasta rola sa-

morządu terytorialnego w procesie zarządzania rozwojem27. Samorządy 

terytorialne stają się w tym kontekście podmiotami bardziej autonomicz-

nymi, a konieczność planowania, koordynowania, kontrolowania oraz 

podejmowania decyzji w zróżnicowanej sieci powiązań i interakcji, jaką 

stanowi polityka rozwoju, wymagać będzie przyjęcia nowego, bardziej 

elastycznego modelu zarządzania. Niezbędne jest tutaj także wielopas-

mowe zarządzanie wiedzą i informacją oparte na sprawnej komunikacji 

między instytucjami samorządowymi a władzą centralną oraz instytu-

cjami unijnymi. Pozwala to na wypracowanie i doskonalenie swoistej 

sieci, jako układu różnorodnych podmiotów połączonych wspólnymi ce-

lami i wymieniających się kluczowymi zasobami, zgodnie z ustalonymi 

i zaakceptowanymi zasadami.

Realizacja tych założeń staje się podstawą zintegrowanego planowania 

i zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym, co obejmuje cele urbani-

styczno-przestrzenne, ekologiczne i społeczno-ekonomiczne, a także po-

wiązanie odpowiednich struktur i ram realizacyjnych.

Zintegrowanie wspomnianych celów oznacza konieczność integracji 

we wspólnym działaniu podmiotów życia społecznego i gospodarczego.

27 K. Szczerski, Integracja europejska. Cywilizacja i polityka, Wydawnictwo UJ, Kraków 
2003.
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Planowanie staje się zatem instrumentem zintegrowanego zarządzania 

w jednostkach samorządu terytorialnego. Istota zintegrowanego zarzą-

dzania rozwojem leży z kolei w zintegrowanym procesie planistycznym 

i decyzyjnym, który dobrze zastosowany powinien prowadzić do wyso-

kiego stopnia zintegrowania podsystemów społecznych, gospodarczych 

i przestrzennych, a tym samym do osiągania celów zgodnych z koncepcją 

rozwoju zrównoważonego. Zintegrowany system planistyczny powinien 

przekraczać barierę dzielącą planowanie przestrzenne i planowanie spo-

łeczno-gospodarcze oraz wymuszać powstawanie zależności między po-

szczególnymi składowymi, tj. programami, projektami i planami tworzonymi 

w związku z realizacją różnorodnych zadań. Ważne jest, aby skoordyno-

wać prace planistyczne prowadzone przez różne podmioty. W zintegro-

wanym podejściu do zarządzania terytorium istotną rolę odgrywa także 

poszukiwanie partnerów i wspólne rozwiązywanie problemów. 

Podejmowane w tym zakresie działania powinny być oparte na zrów-

noważonej organizacji terytorialnej oraz zintegrowanym rozwoju teryto-

rialnym. Podejście to powinno polegać na28:

• koordynacji różnych terytorialnych, sektorowych i technicznych 

planów i strategii;

• tworzeniu przy współudziale wszystkich osób i instytucji zaangażo-

wanych w proces rozwoju całościowych strategii, które wykracza-

łyby poza granice poszczególnych terytoriów;

• koordynacji kluczowych obszarów polityki rozwoju z punktu widze-

nia przestrzeni, przedmiotu działania i czasu;

• czerpaniu z wiedzy i doświadczenia różnorodnych podmiotów i sku-

pianiu ich środków finansowych, tak aby fundusze mogły być efek-

tywniej wykorzystywane.

Podejście terytorialne sugeruje uwzględnianie rzeczywistego zasięgu 

przestrzennego zarówno czynników warunkujących rozwój, jak i skutków 

ubocznych działalności człowieka w przestrzeni. Obszarem interwencji 

staje się zatem terytorium, w którym realizowana jest idea integracji strate-

gii sektorowych z układem funkcjonalno-przestrzennym. Wyznaczaniu 

obszaru funkcjonalnego, często przekraczającego granice administracyjne, 

muszą jednak towarzyszyć zdolności istniejących struktur do współzarzą-

dzania takim obszarem, a także niezbędne instrumenty motywujące do 

28 Por. Karta lipska na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich, Lipsk 2007.
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współrządzenia29. Wydaje się, że dla zapewnienia skuteczności procesu 

planowania i zarządzania zintegrowanego niezbędne jest budowanie part-

nerstw, szczególnie w obszarach funkcjonalnych, których celem jest intensy-

fikacja działań prorozwojowych w kontekście wykorzystania potencjałów 

poszczególnych terytoriów oraz eliminowania występujących barier. Po-

zwoli to na dopasowanie interwencji do potrzeb terytoriów oraz zwiększy 

efektywność wydatkowanych funduszy. Zidentyfikowane warunki budowa-

nia partnerstw na rzecz zrównoważonego rozwoju stwarzają szansę na30:

• integrację działań w zakresie zrównoważonego rozwoju poprzez 

projekty kompleksowe, zintegrowane tematycznie i przestrzennie; 

• kooperację samorządów w kluczowych obszarach w obecnym okre-

sie programowania;

• integrację nie tylko procesu planistycznego i decyzyjnego;

• podejmowanie tematów, które dotychczas były pomijane lub reali-

zowane w niewielkim zakresie ze względu na wysokie koszty;

• przełamywanie barier rozwoju czy też rozwiązywanie aktualnych 

bieżących problemów.

2.  Złożoność współczesnego procesu 
zarządzania jednostką terytorialną

Jednostki samorządu terytorialnego są organizacjami wyodrębnio-

nymi z otoczenia, a jednocześnie ściśle z nim powiązanymi poprzez nie-

zbędne zasilenia oraz przekazywanie do otoczenia określonych dóbr wy-

tworzonych w tych organizacjach, jak też poprzez podzielany system 

wartości. Mają one określone cele, wytwarzając i gromadząc dobra nie-

zbędne do zapewnienia warunków życia mieszkańców, a także stworze-

nia systemu relacji z otoczeniem31. Wymaga to podjęcia określonej ak-

tywności w zakresie zarządzania, które należy traktować jako swoistą 

29 T. Markowski, Terytorialny wymiar zintegrowanej polityki rozwoju – oczekiwania i wy-
zwania wobec planowania i systemu instytucjonalnego. Prezentacja na posiedzeniu plenar-
nym Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN w Warszawie, 13.09.2011.

30 A. Rzeńca, Partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju w nowym okresie progra-
mowania — szanse i zagrożenia, „Barometr Regionalny” 2015, t. 13, nr 4.

31 H. Gawroński, Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych, Oficyna a Wolters 
Kluwer business, Warszawa 2010, s. 22.
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aktywność i kreatywność, przy założeniu, że współczesne modele oraz 

kierunki rozwoju samorządu terytorialnego wyraźnie wskazują na prze-

suwanie się sterowania rozwojem z tradycyjnie pojmowanego admini-

strowania w stronę zarządzania opartego na różnorodnych formach po-

siadających duży poziom społecznej akceptacji32.

Administracja samorządowa planuje, organizuje i koordynuje zaspo-

kajanie zbiorowych i indywidualnych potrzeb obywateli wynikających ze 

współżycia ludzi w społeczeństwie. Zarazem proces zarządzania jednost-

kami samorządu terytorialnego wygląda zdecydowanie inaczej niż w wy-

padku pozostałej administracji publicznej, co wynika przede wszystkim 

z innej struktury organizacyjnej, rodzaju zadań publicznych przekaza-

nych przez państwo do realizacji, a nade wszystko z faktu, że podstawowym 

zadaniem jednostki terytorialnej jest zaspokajanie potrzeb mieszkań-

ców33. Z tego punktu widzenia istotny staje się katalog zasad zarządzania 

zakładający, że podejmowane w tej sferze działania mają być jasne, przej-

rzyste i zrozumiałe dla społeczności lokalnej, nastawione na pobudzanie 

konkurencyjności jednostki terytorialnej przez rozwój kapitału ludzkiego 

i społecznego oraz odpowiednio skoordynowane. Ponadto powinny za-

pewniać jak najwyższy poziom uczciwości i równe szanse dla wszystkich 

miejscowości oraz grup społecznych współtworzących dany obszar, po-

winny też zapewniać prawidłową korelację między kosztami zarządzania 

obszarami a otrzymywanymi produktami. Konieczne jest także stworze-

nie warunków do elastycznego reagowania na szybkie zmiany w warun-

kach globalizacji oraz zapewnienie całościowego spojrzenia na system 

terytorialny z uwzględnieniem skutków podejmowanych decyzji. Nie-

zbędne jest także włączenie interesów różnych grup społeczno-zawodo-

wych i zachęcanie ich do udziału w zarządzaniu34. Należy podkreślić, że 

rozwój lokalny i regionalny jest procesem złożonym i wieloaspektowym, 

dokonującym się w sferach: gospodarczej przez ilościowy, jakościowy 

i strukturalny rozwój podmiotów gospodarczych, społecznej przez poprawę 

warunków i zakresu świadczenia usług w sferze publicznej, przestrzennej, 

ekologicznej i kulturowej dzięki racjonalnemu wykorzystaniu i zagospo-

darowaniu przestrzeni oraz tradycji historycznych, a także pielęgnowaniu, 

34 T. Markowski, T. Marszał, Funkcje i zarządzanie obszarami metropolitalnymi, „Samorząd 
Terytorialny” 2005, nr 7–8, s. 13.
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kształtowaniu i rozwijaniu tożsamości lokalnej i regionalnej35. W związku 

z tym konieczne jest zwrócenie uwagi na wielość zadań realizowanych 

w procesie zarządzania, w którym organy samorządowe stanowią ośrodek 

decyzyjny, realizując jednocześnie funkcje o charakterze regulacyjnym, 

inicjującym, koordynacyjnym, motywacyjnym czy kontrolnym. Zarazem 

zmuszone są do poszukiwania i wyboru właściwych, efektywnych metod 

realizacji zadań publicznych, co pozwala na koncentrację zasobów i wy-

siłków dla podniesienia konkurencyjności danej jednostki samorządu te-

rytorialnego. Rozwój lokalny i regionalny to proces swoistej dywersyfika-

cji i wzbogacania aktywności gospodarczej i społecznej na określonym 

terytorium poprzez mobilizację i koordynację wielu obszarów tematycz-

nych oraz działań. W ten sposób rozwój staje się produktem wysiłku spo-

łeczności lokalnej i regionalnej skupionej wokół integrowania składników 

ekonomicznych, społecznych i kulturowych istotnych dla mieszkańców 

danego terytorium oraz współdziałających z nimi partnerów społecznych, 

gospodarczych i instytucjonalnych. W odniesieniu do struktur samorzą-

dowych zarządzanie należy traktować jako swoistą aktywność i kreatyw-

ność, wspierającą sterowanie rozwojem przy wykorzystaniu różnorod-

nych form posiadających duży poziom społecznej akceptacji36. Dzięki 

temu rozwój lokalny i regionalny staje się przestrzenią aktywnej solidar-

ności37. Każda jednostka terytorialna realizuje swój podstawowy cel, którym 

jest rozwój, i dokonuje tego w ramach przeobrażeń jakościowych i ilościo-

wych dotyczących danego obszaru. Stąd też rozwój to proces zmian za-

chodzących w danym układzie terytorialnym z uwzględnieniem właści-

wych temu układowi potrzeb, preferencji i hierarchii ważności. Nie może 

być zatem jednego modelu zarządzania, który byłby odpowiedni dla 

wszystkich jednostek terytorialnych. Zarządzanie rozwojem powinno ko-

rzystać z różnych nurtów teorii organizacji i zarządzania, adaptując je do 

specyfiki i potrzeb układu terytorialnego. Najistotniejszy wydaje się wybór 

35 M. Ziółkowski, Zarządzanie strategiczne w polskim samorządzie terytorialnym, [w:] 
A. Zalewski (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, SGH, 
Warszawa 2007, s. 91.

36 Por. B. Plawgo, M. Citkowski, Specyfika zarządzania strategicznym rozwojem jednostek 
terytorialnych, [w:] B. Kudrycka, B. Guy Peters, P.J. Suwaj (red.), Nauka administracji, Oficyna 
a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009, s. 211.

37 J. Chądzyński, Istota rozwoju lokalnego, [w:] J. Chądzyński, A. Nowakowska, Z. Przygodzki 
(red.), Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, 
Warszawa 2007, s. 74.
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kombinacji różnych teorii czy koncepcji odpowiedniej do konkretnych 

potrzeb i warunków lokalnych38. 

Dlatego też profesjonalne zarządzanie realizowane przez władze lo-

kalne i regionalne ma zapewnić gospodarność, efektywność oraz sku-

teczność organizacji sektora publicznego, a także poprawę jakości świad-

czonych usług oraz ich lepsze dopasowanie do zmieniających się potrzeb 

społecznych i uwarunkowań zewnętrznych39. Stąd w procesie zarządza-

nia przydatne okazują się instrumenty zorientowane na rozwiązywanie 

problemów administracyjnych, psychospołecznych, ekonomicznych oraz 

tych, które wymagają optymalizacji funkcjonowania i rozwoju jednostki 

terytorialnej40. Współczesne zarządzanie rozwojem oznacza pewne odej-

ście od sztywnych, procedur i regulacji na rzecz indywidualizacji i autono-

mii decyzji. Wymaga to menedżerskich umiejętności i inicjatywy wobec 

spraw dotyczących jednostek lub grup społecznych41. Dzięki temu moż-

liwe staje się prawidłowe wyznaczanie celów tworzących sferę publiczną 

oraz optymalne wykorzystanie możliwości zorganizowanego działania 

nakierowanego na kreowanie publicznych wartości i realizację interesu 

publicznego42. W takim ujęciu zarządzanie ma charakter ogólny, ponie-

waż obejmuje całokształt spraw należących do kategorii zadań i funkcji 

jednostki terytorialnej i jest działaniem ściśle powiązanym z otoczeniem, 

które wywiera na nie określony wpływ. Na zarządzanie należy w związku 

z tym patrzeć w kontekście zmian społecznych, gospodarczych i politycz-

nych, wpływających na warunki, w jakich działają władze i administracja 

samorządowa. Jest to związane z wyznaczaniem celów działania wpływa-

jących na ukierunkowanie funkcjonowania organizacji terytorialnej, co 

ma znaczenie dla struktury i praktyki funkcjonowania administracji pub-

licznej. Zatem dla określenia form i metod zarządzania jednostką teryto-

38 A. Zalewski, Teoretyczne podstawy zarządzania gminą, [w:] H. Sochacka-Krysiak (red.), 
Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, SGH, Warszawa 2006, s. 19–20.

39 A. Zalewski (red.), Nowe zarządzanie w polskim samorządzie terytorialnym, SGH, 
Warszawa 2005, s. 7.

40 L. Kowalczyk, Zarządzanie miastem, [w:] R. Brol (red.), Ekonomika i zarządzanie mia-
stem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 
2004, s. 160.

41 H. Gawroński, Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych, Oficyna a Wolters 
Kluwer business, Warszawa 2010, s. 41–42.

42 F. Kuźnik, Stare i nowe koncepcje zarządzania publicznego w strukturach samorządu 
terytorialnego, [w:] B. Kożuch, T. Markowski (red.), Z teorii i praktyki zarządzania publicznego, 
Fundacja Współczesnego Zarządzania, Białystok 2005, s. 21.
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rialną niezbędne jest zarysowanie celów o charakterze publicznym, które 

powinny znaleźć się w obszarze zainteresowań oraz być przedmiotem 

szczególnej troski administracji. 

W społeczeństwach demokratycznych cele zarządzania terytorialnego 

i sprawowania władzy publicznej zwykle ujmowane są w trzech grupach43:

• cele społeczno-polityczne – zaspokajanie potrzeb wspólnoty,

• cele gospodarcze – tworzenie siły napędowej funkcjonowania orga-

nizacji terytorialnych,

• cele środowiskowe – gospodarowanie przestrzenią: środowiskiem 

naturalnym i kulturowym jednostek terytorialnych.

Realizujące wspomniane cele zarządzanie ma charakter interdyscypli-

narny i jest procesem złożonym, co wynika zarówno ze specyfiki samych 

struktur samorządowych, jak i z ustawowych obowiązków, które nakła-

dają na samorząd lokalny i regionalny zadania w dziedzinie zaspokojenia 

potrzeb zbiorowych mieszkańców oraz rozwiązywania bieżących proble-

mów społeczności lokalnych i regionalnych. Sukces każdej organizacji 

terytorialnej jest uzależniony m.in. od sprawnego nią zarządzania, umoż-

liwiającego skuteczne realizowanie wytyczonych celów. Zarządzanie jed-

nostką terytorialną powinno być efektywne i skuteczne, żeby sprostać 

rosnącym oczekiwaniom społecznym. Pojawia się w związku z tym ko-

nieczność poszukiwania nowych metod zarządzania w celu pobudzania 

rozwoju lokalnego i regionalnego, tak aby zapewnić tworzenie warunków 

korzystnych dla rozwoju społeczno-gospodarczego oraz kształtowanie 

potencjału konkurencyjnego jednostek terytorialnych44.

Szczególną formą zarządzania w jednostkach samorządu terytorial-

nego jest zarządzanie strategiczne jako kompleksowy, ciągły proces zarzą-

dzania, nastawiony na formułowanie i wdrażanie skutecznych strategii, 

które pozwalają na dostosowanie jednostki terytorialnej do zmieniającego 

się otoczenia. Jest to zarazem sposób podejścia do szans i wyzwań poja-

wiających się przed strukturą samorządową, a także proces wyboru celów 

i kierunków rozwoju oraz metod i sposobów ich osiągania45. Tak pojmo-

43 A. Naworól, Planowanie rozwoju terytorialnego w skali regionalnej i lokalnej, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, s. 74–75.

44 R. Brol (red.), Zarządzanie rozwojem lokalnym. Studium przypadków, Wydawnictwo 
Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1998, s. 10.

45 A. Miszczuk, M. Miszczuk, K. Żuk, Gospodarka samorządu terytorialnego, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 172; J. Kot, Zarządzanie rozwojem gminy a praktyka plano-
wania strategicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003, s. 125.
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wane zarządzanie strategiczne, przechodząc na wyższy poziom, daje pod-

stawę do kształtowania się zarządzania zintegrowanego, bazującego na 

zintegrowanym planowaniu. Podejście takie stwarza szanse na uzyskiwa-

nie w długim okresie efektów synergicznych, będących następstwem 

umiejętnego wykorzystania zasobów sfery gospodarczej, społecznej, 

przestrzennej oraz wielopłaszczyznowej współpracy różnych podmiotów. 

Należy pamiętać, że skala i szybkość zmian zachodzących w systemach 

społecznych, gospodarczych i przestrzennych w zglobalizowanej gospo-

darce jest we współczesnym świecie tak duża, że konieczna staje się wery-

fikacja założeń w zakresie systemu zarządzania w układzie terytorial-

nym46. W pełni zasadne wydaje się w tym przypadku zintegrowane 

podejście do zarządzania i planowania, które bardziej przystaje do wymo-

gów dynamicznie przebiegających procesów w układach przestrzennych. 

Zintegrowane planowanie zatem, najogólniej rzecz ujmując:

• jest próbą holistycznego podejścia do analizy i kształtowania proce-

sów rozwoju terytorialnego – planowaniem całościowym, łączącym 

różne wymiary i konteksty procesów rozwoju;

• uwzględnia silne i złożone współzależności oraz powiązania zacho-

dzące w procesach rozwoju; 

• opiera się na podejściu terytorialno-funkcjonalnym i zrywa z sekto-

rowym podejściem do kształtowania procesów rozwoju; 

• eksponuje wzajemne zrównoważone powiązania między podsyste-

mem gospodarczym, społecznym i środowiskiem;

• jest planowaniem sieciowym, bazującym na uczestnictwie wszyst-

kich organizacji i podmiotów, grup społecznych funkcjonujących 

w określonym terytorium.

Podejście takie wskazuje na konieczność uwzględnienia na etapie 

diagnozowania i planowania relacji zachodzących między różnymi pod-

miotami, organizacjami, instytucjami, grupami społecznymi, zaangażo-

wanymi w aktywność o różnorodnym profilu i znaczeniu dla kreacji pro-

cesów rozwojowych. Zintegrowane planowanie można określić w związku 

46 J. Danielewicz, M. Sokołowicz, M. Żak-Skwierczyńska, Projekty zintegrowane, [w:] 
T. Markowski, M. Turała (red.), Planowanie jako instrument zintegrowanego zarządzania w jed-
nostkach samorządu terytorialnego, Katedra Zarządzania Miastem i Regionem, Wydział 
Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 25 i nast.; A. Nowakowska, Zintegrowane 
plany rozwoju w stronę terytorialno-funkcjonalnego podejścia do rozwoju jednostki teryto-
rialnej, [w:] A. Nowakowska (red.), Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania rozwojem lo-
kalnym i terytorialnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 21.
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z tym jako holistyczny proces wyznaczania celów i budowania ścieżek 

dojścia do tychże celów, uwzględniający relacje zachodzące między naj-

ważniejszymi uczestnikami swoistej gry o rozwój47. Podejście takie ekspo-

nuje konieczność współdziałania i budowania partnerstwa, które może 

przyjąć formę wielopoziomowej, wielopodmiotowej oraz międzysektoro-

wej kooperacji. Praktyczną egzemplifikacją tego rodzaju planowania są 

projekty zintegrowane, pojmowane jako przedsięwzięcia kompleksowe 

i wieloskładnikowe, w których następuje międzysektorowa integracja i ko-

ordynacja działań48. Działania te muszą wpisywać się w najnowsze trendy 

i koncepcje rozwojowe, przy założeniu, że innowacyjność sektora pub-

licznego stała się jednym z najistotniejszych wyzwań współczesnych cza-

sów. Złożoność procesów zarządzania sprawami publicznymi, różno-

rodność obszarów oddziaływania, wysokie oczekiwania społeczeństwa, 

a także stopień skomplikowania otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego, 

w którym zachodzą procesy zarządcze, zmuszają do poszukiwania no-

wych, skuteczniejszych i efektywniejszych sposobów działania władz sa-

morządowych. Wpisuje się to w obszar dylematów i wyzwań współczes-

nego zarządzania jednostką terytorialną, gdzie niezwykle ważne jest 

usprawnianie działalności, a także podwyższanie efektywności i jakości 

świadczonych usług publicznych. Wprowadzenie niezbędnych zmian 

w tym zakresie generuje konieczność uczenia się zarówno od innych, jak 

i w wyniku własnych doświadczeń. Dzięki temu uzyskujemy możliwość 

sprawnego i skutecznego zarządzania sprawami publicznymi, koncentro-

wania się na najważniejszych problemach, z uwzględnieniem złożoności 

terytorialnej i instytucjonalnej. Pojawia się w związku z tym możliwość 

koordynacji instytucjonalnej w ramach sektora publicznego, reagowania 

47 J. Danielewicz, M. Sokołowicz, M. Żak-Skwierczyńska, Projekty zintegrowane, [w:] 
T. Markowski, M. Turała (red.), Planowanie jako instrument zintegrowanego zarządzania w jed-
nostkach samorządu terytorialnego, Katedra Zarządzania Miastem i Regionem, Wydział 
Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 25 i nast.; A. Nowakowska, Zintegrowane 
plany rozwoju w stronę terytorialno-funkcjonalnego podejścia do rozwoju jednostki teryto-
rialnej, [w:] A. Nowakowska (red.), Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania rozwojem lo-
kalnym i terytorialnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 32. 

48 J. Danielewicz, M. Sokołowicz, M. Żak-Skwierczyńska, Projekty zintegrowane, [w:]  
T. Markowski, M. Turała (red.), Planowanie jako instrument zintegrowanego zarządzania w 
jednostkach samorządu terytorialnego, Katedra Zarządzania Miastem i Regionem, Wydział 
Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 25 i nast.; A. Nowakowska, Zintegrowane 
plany rozwoju w stronę terytorialno-funkcjonalnego podejścia do rozwoju jednostki teryto-
rialnej, [w:] A. Nowakowska (red.), Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania rozwojem lo-
kalnym i terytorialnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 122.
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na przekształcenia i zmienność otoczenia oraz reagowania na nowe po-

trzeby, zapewnienia spójności celów ustalanych w ramach sektora pub-

licznego. Współcześnie w tym zakresie stawiane są coraz to trudniejsze 

wymagania w zakresie usprawniania działalności, efektywności działania 

oraz jakości świadczonych usług publicznych49. Zmiany w tym zakresie 

powinny polegać na stopniowym doskonaleniu funkcjonowania oraz sy-

stematycznym wprowadzaniu innowacji50. Kolejnym uwarunkowaniem 

i elementem wpływającym na złożoność procesu zarządzania jest to, że 

rozwój społeczno-gospodarczy dokonuje się zawsze w kontekście prze-

strzennym. Należy to interpretować z perspektywy wzajemnych związ-

ków przestrzeni i procesów rozwojowych, rozwój bowiem nie tylko doko-

nuje się w określonej przestrzeni, lecz jest także przez nią warunkowany. 

Wynika z tego potrzeba aktywności władz samorządowych w zakresie sy-

stematycznych działań na rzecz racjonalnego zagospodarowania i użyt-

kowania przestrzeni. Wykorzystanie przestrzeni jako czynnika stymulują-

cego procesy rozwojowe wymaga przy tym długofalowego i planowego 

podejścia. Niezbędne jest także skoordynowanie planowania przestrzen-

nego z planowaniem rozwoju społeczno-gospodarczego na danym tere-

nie51. Wówczas świadome gospodarowanie przestrzenią będzie wspierało 

realizację strategicznych i operacyjnych celów rozwoju danej jednostki 

terytorialnej. Wszystkie przedsięwzięcia z zakresu planowania przestrzen-

nego powinny realizować określone funkcje, zapewniające optymalizację 

i racjonalizację działań na rzecz szeroko pojmowanego zarządzania roz-

wojem układu terytorialnego. Są to następujące funkcje52:

• koordynacyjna, wskazująca na wzajemne relacje rzeczowe i prze-

strzenne między poszczególnymi podmiotami procesu planowania, 

określenie pola negocjacji oraz hierarchii ważności poszczególnych 

zagadnień, wyznaczenie zasięgu terytorialnego i zakresu meryto-

rycznego podejmowanych działań czy określenie etapów realizacji 

oraz horyzontu osiągnięcia zamierzonych efektów; 

49 J. Pasieczny, Drogi reformowania sektora publicznego, „Problemy Zarządzania” 2005, nr 4.

50 A.P. Wiatrak, Sektor publiczny – istota, zakres i zarządzanie, „Problemy Zarządzania” 
2005, nr 4.

51 J. Korzeń, Integracja narzędzi planowania przestrzennego i strategicznego, „Urbanista” 
2004, nr 5.

52 W. Kosiedowski, Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego, 
Dom Organizatora, Toruń 2005.
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• regulacyjna, która odnosi się do podporządkowania działań, szcze-

gólnie w zakresie realizacji celów publicznych formułowanych na 

poszczególnych poziomach zarządzania; 

• inspiracyjna, wpływająca na aktywność obywatelską, kreowanie no-

wych rozwiązań oraz motywująca do działania; 

• informacyjna, skierowana do władz publicznych oraz partnerów 

społeczno-gospodarczych. 

Daje to podstawy do doskonalenia planowania rozwoju lokalnego i re-

gionalnego oraz rozwijania i doskonalenia kompleksowego zarządzania 

rozwojem jednostki terytorialnej. Efekty tego procesu gwarantuje syste-

matyczna kontrola strategiczna, wspierana dobrą współpracą z partne-

rami społeczno-gospodarczymi. Niezwykle istotne staje się tutaj pozyski-

wanie wiarygodnej informacji, której źródłem są w wielu przypadkach 

partnerzy posiadający zarówno opinie o projektowanych działaniach i ini-

cjatywach, jak i własną ocenę dotychczasowej realizacji polityki rozwoju. 

Budowa dobrych i efektywnych relacji z partnerami staje się zatem wa-

runkiem skutecznie prowadzonej kontroli strategicznej na wszystkich 

etapach zarządzania, jak też możliwości poprawnej analizy zebranego 

materiału informacyjnego oraz jego oceny. Dlatego też zarządzanie rozwo-

jem winno być realizowane przy ścisłej współpracy z partnerami z uwagi 

na możliwość kreowania celów i kierunków rozwoju, obiektywną ocenę 

uzyskiwanych efektów oraz warunki do prowadzenia skutecznego moni-

toringu każdego etapu działań. Jest to tym bardziej istotne, że teoria i prak-

tyka zarządzania mają charakter dynamiczny – ciągle pojawiają się nowe 

koncepcje, modele, teorie czy też sposoby działania. W tym kontekście 

poszukiwanie nowego paradygmatu zarządzania wymaga bardzo często 

zarówno łamania obowiązujących zasad, modeli czy też koncepcji, jak 

i twórczego podejścia, wyobraźni oraz poczucia realizmu. Najważniej-

szym wyzwaniem, przed którym stoją współczesne organizacje publiczne, 

wydaje się zdolność do adaptacji, rozwoju oraz tworzenia nowych warto-

ści. Zasadne wydaje się realizowanie współcześnie przez organizację pub-

liczną, jaką jest jednostka terytorialna, dwóch pozornie przeciwstawnych 

celów – stabilizacji i odnowy. Całościowy i szczegółowy obraz, kreatyw-

ność i racjonalna analiza przyczyniają się zatem do powstania organizacji 

skutecznie realizującej założone cele. Dlatego też nowoczesne i skuteczne 

organizacje publiczne powinny zachowywać nadrzędne wartości i nad-

rzędny cel, zmieniać kulturowe i operacyjne procedury oraz metody dzia-
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łania53. Trzeba podkreślić, że współczesny świat charakteryzuje się dużą 

dynamiką zmian, które mają charakter przypadkowy i trudny do przewi-

dzenia. Z tego powodu zarządzanie rozwojem musi ulegać istotnym mody-

fikacjom i wdrożyć proces przekształcania celów i modeli działania, a także 

poddać się systematycznej ewolucji i adaptacji. Stąd jednym z najważniej-

szych problemów współczesnych organizacji publicznych jest zdolność 

do szybkiej i efektywnej adaptacji do zmian otoczenia. Pomocne jest w tym 

zakresie myślenie systemowe pozwalające patrzeć na struktury organiza-

cyjne leżące u podstaw złożonych, niepewnych sytuacji i wykorzystywa-

nia występujących zmian do pozytywnego wzmocnienia54.

Współcześnie istotnym zagadnieniem staje się zarządzanie terytorialne 

jako element zarządzania publicznego odnoszący się do zarządzania jed-

nostkami terytorialnymi. Obejmuje ono zawiadywanie oraz sterowanie 

podsystemami organizacji terytorialnej, w tym jej elementami struktural-

nymi dla osiągnięcia określonych przez zarządzającego celów. Wspólnota 

terytorialna jest – poprzez władze polityczne oraz administrację publiczną 

– podmiotem zarządzającym organizacją terytorialną55. Terytorialny kon-

tekst współczesnego zarządzania organizacjami terytorialnymi ujawnia 

szerokie spektrum problemów wymagających integrowania interwencji, 

szerokiego zakresu innowacji, uzgodnionych regulacji i systemów stero-

wania w skali krajowej, regionalnej i lokalnej56.

Zrządzanie rozwojem terytorialnym jest problemem interdyscyplinar-

nym, co ujawnia zestawienie elementów organizacji terytorialnej, do któ-

rych należą: środowisko, kapitał ludzki, organizacje społeczno-gospodar-

cze, z takimi wyznacznikami jak procesy rozwojowe wynikające z natury 

zmian terytorium57. Determinuje to wzrost złożoności i różnorodności 

struktur zarządzania, które powinno się opierać na podnoszeniu zdolno-

ści autoregulacji podsystemu zarządzania, czego warunkiem są decentra-

53 J. Collins, J. Porras, Wizjonerskie organizacje, Jacek Santorski – Wydawnictwo Biznesowe, 
Warszawa 2003.

54 Z. Maciaszek, Problemy współczesnego zarządzania na tle globalnych zmian, 
„Zarządzanie Zmianami. Zeszyty Naukowe” 2010, nr 1, s. 36. 

55 A. Noworól, Zarządzanie organizacjami terytorialnymi – pojęcie i istota, „Zarządzanie 
Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych UJ” 2009, nr 4 (8).

56 I. Elander, Partnerships and Urban Governance, Blackwell Publishers, UNESCO, 2002, 
s. 191, http://www.sociologia.unimib.it/DATA/Insegnamenti/4_3037/materiale/elander.pdf 
(dostęp: 25.04.2019).

57 A. Noworól, Planowanie rozwoju terytorialnego w skali regionalnej i lokalnej, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.
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lizacja i wykorzystanie zasady pomocniczości. Kolejnym ważnym ele-

mentem jest tutaj zintensyfikowanie powiązań z otoczeniem jednostki 

terytorialnej przez zwiększenie jakości i ilości kanałów wymiany58. Będzie 

to sprzyjać wzmacnianiu potencjału rozwojowego oraz skuteczności 

działań władz publicznych w zakresie zarządzania rozwojem. Z kolei dzięki 

wielopodmiotowemu i zintegrowanemu podejściu do planowania i za-

rządzania rozwojem możliwy jest wzrost odporności systemów terytorial-

nych na szoki i zjawiska kryzysowe. Stąd istotne staje się upowszechnie-

nie wielopodmiotowego podejścia do planowania i zarządzania rozwojem 

na poziomie lokalnym, regionalnym. Dzięki temu uzyskuje się odpo-

wiedni poziom odporności oraz swoistego bezpieczeństwa w wymiarze 

gospodarczym i społecznym. Dlatego też z pełną konsekwencją należy 

wdrażać ideę zintegrowanego planowania rozwoju wpisującego się w za-

sady trwałego i zrównoważonego korzystania z zasobów środowiska, co 

oznacza zwiększenie mechanizmów regulacyjnych i planistycznych 

wobec przestrzeni i szeroko pojmowanych aspektów środowiskowych. 

Coraz większa złożoność procesów decyzyjnych w sektorze publicznym 

oznacza konieczność wysokiej profesjonalizacji działań i tworzenie sil-

nych struktur wspierania procesów decyzyjnych i regulacyjnych w sferze 

funkcjonowania i gospodarowania przestrzenią, w tym planowania prze-

strzennego i zintegrowanego planowania rozwoju, jako połączenia sił 

różnych podmiotów oraz ich współdziałania dla uzyskania założonych 

celów. Pozwoli to na bardziej trafne rozstrzyganie wielu dylematów, umie-

jętne dokonanie wyboru między alternatywnymi scenariuszami i warian-

tami działań, wyznaczenie odpowiedniej ścieżki postępowania, a w kon-

sekwencji na bardziej skuteczne i efektywne rozwiązywanie problemów 

współczesnego bezpieczeństwa. Postulaty zintegrowanego zarządzania, 

polegającego na łączeniu interwencji zarówno w różnych sektorach, jak 

i na różnych poziomach administrowania, stanowią element europejskiej 

polityki spójności. Takie podejście powinno ułatwić łączenie aspektów 

gospodarczych, społecznych, środowiskowych i terytorialnych w odnie-

sieniu do problematyki bezpieczeństwa. W praktyce zintegrowana poli-

tyka rozwoju, skoncentrowana tematycznie i terytorialnie, powinna przy-

czyniać się do lepszego wykorzystania potencjałów i instrumentów 

działania, jak też wspierania lokalnej i regionalnej aktywności na rzecz 

58 R. Domański, Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2006, s. 27.
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tworzenia klimatu społecznego sprzyjającego przeciwdziałaniu zagroże-

niom i wzmacnianiu poczucia bezpieczeństwa. Jednocześnie należy 

podkreślić nieprzewidywalny charakter współczesnego bezpieczeństwa, 

co zmusza podmioty odpowiedzialne za jego utrzymanie do systematycz-

nego funkcjonowania i zapewnienia stanu pozwalającego na skuteczne 

działania w sytuacjach nadzwyczajnych oraz przeciwdziałanie wszelkim 

zagrożeniom kryzysowym. Jednocześnie współczesne potrzeby w dziedzi-

nie bezpieczeństwa wymagają harmonijnego współdziałania wszystkich 

instytucji państwowych, organów władzy i administracji państwowej oraz 

dostosowania ich metod pracy do nowych wyzwań i zagrożeń, z uwzględ-

nieniem konieczności dysponowania nowoczesnymi, zintegrowanymi 

systemami zarządzania59. 

59 Por. J. Ziarko, Uwagi o przedmiocie nauki o bezpieczeństwie, „Problemy Bezpieczeństwa” 
2007, nr 1.
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1.  Polityka terytorialna jako obszar 
zarządzania publicznego

Współczesny samorząd terytorialny na poziomie lokalnym i regional-

nym prowadzi politykę rozwoju rozumianą jako zespół wzajemnie powią-

zanych działań podejmowanych i realizowanych w celu zapewnienia 

trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju, spójności społeczno-gospo-

darczej, regionalnej i przestrzennej, podnoszenia konkurencyjności go-

spodarki oraz tworzenia nowych miejsc pracy w skali regionalnej lub lo-

kalnej60. W związku z tym muszą się pojawić sieci koordynacji działań 

zbiorowych, w których uczestniczące podmioty wspólnie określają cele 

będące przedmiotem realizacji. Ważne jest tutaj dysponowanie zdolnością 

do tworzenia wiedzy i szerokiego, prospektywnego widzenia terytorium, 

co oznacza, że pojawia się proces współzarządzania, w którym oprócz 

podmiotów władzy publicznej uczestniczy szerokie grono partnerów spo-

łeczno-gospodarczych. Istotne staje się zatem wykreowanie sieci rozwoju, 

które mogą mieć charakter pionowy lub horyzontalny, a stworzenie ta-

kiego układu oznacza, że terytorium staje się obszarem rozwoju, w którym 

istotną rolę odgrywa proces budowania przewagi konkurencyjnej będącej 

zdolnością rozpoznania, waloryzowania i pomnażania własnych zasobów 

w taki sposób, żeby można było przyciągać i pozyskiwać zasoby obce61. 

Konieczne jest zwrócenie uwagi na terytorialny wymiar polityki rozwoju, 

która powinna być oparta na zasadzie zintegrowanego podejścia terytorial-

nego, co oznacza konieczność ujęcia w procesie programowania i wdra-

żania działań rozwojowych wymiaru terytorialnego dla zachowania spój-

ności celów i podejmowanych przedsięwzięć społeczno-gospodarczych. 

Niezwykle ważne staje się tutaj wykreowanie i zachowanie systemu sku-

tecznej koordynacji, która wzmacnia komplementarność procesu zarzą-

60 Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz.U. 2006, 
nr 277, poz. 1658 z późn. zm.

61 Raport o Stanie Samorządności Terytorialnej w Polsce, Uniwersytet Ekonomiczny 
w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków 2013.
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dzania i realizowanych przedsięwzięć oraz zapobiega konfliktom prze-

strzennym. Zintegrowane podejście może też nieść ze sobą oszczędności 

finansowe, a integracja elementów przestrzennych daje politykom pub-

licznym większą elastyczność wobec zachodzących zmian w krótkim ho-

ryzoncie czasowym, co w dalekiej perspektywie zapewnia większą stabil-

ność rozwoju układu terytorialnego. Wymiar terytorialny polityki rozwoju 

można zdefiniować jako realne efekty realizacji inicjatyw rozwojowych, 

zarówno sektorowych, jak i horyzontalnych, z uwzględnieniem dyna-

micznych relacji funkcjonalno-przestrzennych. Jest to związane z tzw. 

terytorializacją gospodarki, terytorializacją przedsiębiorstw oraz koniecz-

nością zmiany sposobu współdziałania władz samorządowych na rzecz 

rozwoju przekraczającego tradycyjne granice formalnych podziałów ad-

ministracyjnych62. Terytorialny aspekt polityki jest realizowany m.in. przez 

określenie obszarów funkcjonalno-przestrzennych związanych z proce-

sami gospodarczymi, społecznymi i przyrodniczymi w celu lepszego wy-

korzystania endogenicznych czynników rozwoju, z pominięciem trady-

cyjnego, zgodnego z podziałami terytorialnymi sposobu planowania 

lokalnego rozwoju. Wymiar terytorialny zastępuje więc paradygmat kon-

wergencji na rzecz zwrócenia w procesie programowania działań rozwo-

jowych uwagi na te inicjatywy, które służą zapewnieniu warunków roz-

woju wszystkich terytoriów oraz dają szansę na to, że ich mieszkańcy będą 

mogli jak najlepiej wykorzystać charakterystyczne cechy tych obszarów. 

W związku z tym niezbędne jest odniesienie się do pojęcia terytorium, 

którego istota sprowadza się do połączenia aspektu związanego z prze-

strzenią w wymiarze fizycznym z jej wymiarem poznawczym, jak również 

społecznym63. Terytorium powinno być zatem definiowane przez tzw. te-

rytorialność, rozumianą jako określony stosunek do ziemi i przestrzeni64. 

Kluczową kwestią pozostaje jednak określenie, że terytorium poza współ-

zależnościami z takimi pojęciami, jak: ziemia, przestrzeń, obszar czy miej-

sce, może być rozpatrywane w kontekście specyfiki relacji, jakie w nim 

zachodzą65. W takim ujęciu terytorium pozostaje przede wszystkim źród-

62 Wymiar terytorialny w dokumentach strategicznych, MRR, Warszawa 2010.

63 M.E. Sokołowicz, Zagadnienie bliskości w badaniach nad rozwojem terytorialnym. 
Podejście instytucjonalne, [w:] A. Nowakowska (red.), Zrozumieć terytorium. Idea i praktyka, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.

64 S. Elden, Land, Terrain, Territory, „Progress in Human Geography” 2010, Vol. 34 (6), s. 804.

65 Tamże, s. 807.
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łem zasobów, aktywnym aktorem procesów społeczno-gospodarczych, 

a także źródłem zmian pozwalających dostosowywać się do zmiennej rze-

czywistości. Pojęcie to przestaje być zatem utożsamiane jedynie z prze-

strzenią fizyczną, traktowaną w tradycyjnych teoriach lokalizacji, i zaczyna 

być postrzegane jako forma organizacji redukującej niepewność i ryzyko, 

stanowiącej źródło informacji, kumulowania i transferu wiedzy i umiejęt-

ności oraz jako źródło innowacyjności66. W konsekwencji istota teryto-

rium wyraża się w stosunkach społecznych, w relacjach między zbioro-

wością ludzi a obszarem przez nią zamieszkiwanym, w przynależności do 

tego obszaru, który określają takie pojęcia, jak: tożsamość, przywłaszcze-

nie przestrzeni, zakorzenienie w określonym miejscu67. Z punktu widze-

nia praktyki niezwykle istotne staje się odniesienie do spójności teryto-

rialnej, którą należy postrzegać jako stan rozwoju terytorium, do którego 

się dąży, w którym procesy wymiany i przepływów w sferze gospodarczej 

i społecznej przebiegają sprawnie, gwarantując społecznie i gospodarczo 

efektywną alokację zasobów, a także jako proces polegający na takim 

kształtowaniu przestrzeni, aby zapewnić najlepszy rozwój unikalnego 

potencjału poszczególnych terytoriów dla osiągania celów rozwojowych, 

w tym spójności społeczno-gospodarczej, poprzez zintegrowane zarzą-

dzanie rozwojem68. Spójność terytorialna nie może oznaczać identyczno-

ści zagospodarowania i struktur (ludzkich, gospodarczych, usługowych 

itp.), nie powinna także oznaczać swoistej standaryzacji. Zarazem osiąg-

nięcie spójności terytorialnej to zapewnienie najlepszego rozwoju całości 

terytorium i poprawa życia mieszkańców. Należy jednak podkreślić, że 

celem osiągania spójności terytorialnej nie powinno być jedynie niwelo-

wanie różnic, lecz także zapewnienie mechanizmów, dzięki którym moż-

liwe będą rozwój konkurencyjności w oparciu o potencjał endogeniczny 

oraz przepływ i absorpcja innowacji. Cele osiągania spójności terytorial-

nej powinny wynikać także z analizy układów funkcjonalnych, dążąc 

do takiego powiązania terytoriów, które pozwala na swobodne korzysta-

nie z zasobów i przemieszczanie ludzi zgodnie z zasadami rozwoju zrów-

66 I. Pietrzyk, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 20.

67 A. Jewtuchowicz, Terytorium i jego rozwój w warunkach globalizacji, [w:] E. Molendowski 
(red.), Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. Księga jubileuszowa dedyko-
wana Profesor Irenie Pietrzyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 
Kraków 2012, s. 31.

68 Spójność terytorialna wyzwaniem polityki rozwoju Unii Europejskiej, MRR, Warszawa 2009.
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noważonego. Proces osiągania spójności terytorialnej powinien być reali-

zowany na wszystkich poziomach: europejskim, krajowym, regionalnym 

i lokalnym z uwzględnieniem zasady subsydiarności przez prowadzone 

na nich polityki publiczne. Oznacza to, że idea spójności terytorialnej po-

winna być obecna we wszystkich politykach wspólnotowych, krajowych 

i regionalnych wdrażanych w zintegrowany sposób. W procesie wdraża-

nia polityki terytorialnej niezwykle istotne będą obszary aktywności zwią-

zane z koordynacją polityk publicznych na różnych poziomach zarządza-

nia rozwojem, z poprawą wielopoziomowego zarządzania dla zwiększenia 

efektywności zaspokajania potrzeb poszczególnych obszarów, szczegól-

nie w obliczu rosnącej roli regionalnych i lokalnych aktorów, jak również 

sektora prywatnego i społeczeństwa obywatelskiego. Kolejna sprawa to 

promowanie podejścia funkcjonalnego z uwagi na to, że problemy i wy-

zwania rozwojowe przekraczają granice administracyjne, co generuje po-

trzebę większej elastyczności działań. Wreszcie ważna jest potrzeba po-

prawy wiedzy o poszczególnych terytoriach w celu lepszego rozeznania 

zróżnicowań rozwojowych oraz identyfikowania trendów i uwarunkowań 

terytorialnych. Rozwój lokalny i regionalny to proces przekształceń iloś-

ciowych i jakościowych na danym obszarze oraz tworzenie jak najlep-

szych warunków do poprawy jakości życia mieszkańców. Odbywa się on 

w określonych wymiarach, takich jak: społeczno-kulturowy, środowi-

skowy i gospodarczy. Do zapewnienia pożądanych efektów w tym zakre-

sie niezbędne jest podjęcie wysiłku na rzecz zarządzania pojmowanego 

jako koordynowanie działań różnych podmiotów dla osiągania założo-

nych celów. Współcześnie zarządzanie rozwojem nastawione jest na osią-

ganie wyników, co skłania do stosowania nowoczesnych i innowacyjnych 

rozwiązań, większej efektywności skuteczności działania oraz do poprawy 

jakości prowadzonej polityki i podejmowanych decyzji. Szczególnie istot-

nego znaczenia nabiera zarządzanie terytorialne jako element zarządza-

nia publicznego odnoszącego się do zarządzania jednostkami terytorial-

nymi. Zarządzanie terytorialne obejmuje zawiadywanie i kierowanie 

podsystemami organizacji terytorialnej, a w tym jej elementami struktu-

ralnymi dla osiągnięcia celów określonych przez zarządzającego. Pod-

miotem zarządzającym jednostką terytorialną jest wspólnota terytorialna 

za pośrednictwem władz politycznych oraz administracji publicznej. Te-

rytorialny kontekst współczesnego zarządzania publicznego ujawnia sze-

roki zakres problemów, które powinny być rozwiązane w procesie zarzą-
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dzania organizacjami terytorialnymi. Wyzwaniem w tym zakresie jest 

potrzeba integrowania różnego rodzaju interwencji oraz tworzenia uzgod-

nionych regulacji i systemów sterowania, współdziałania oraz wspólnego 

zarządzania z udziałem partnerów społeczno-gospodarczych w wymia-

rze lokalnym i regionalnym69. Szczególnie ważna staje się tutaj szeroko 

pojmowana partycypacja społeczna, której podstawą jest dialog umożli-

wiający publiczny proces komunikacji zorientowany na poszukiwanie 

odpowiednich argumentów przemawiających za określonymi ocenami 

i rozwiązaniami dyskutowanych kwestii70. Uwzględniając aktualne rozu-

mienie polityki regionalnej, należy wskazać na wzrost złożoności i różno-

rodności struktur zarządzania rozwojem, co związane jest z oddziaływa-

niem na obszary funkcjonalne będące zbiorem jednostek samorządu 

terytorialnego. Jednocześnie konieczne jest tworzenie mechanizmów 

uczestnictwa wspólnoty w podejmowaniu decyzji publicznych na rzecz 

rozwoju, a także budowanie w tym zakresie płaszczyzn dialogu między 

administracją a sektorem gospodarczym i społecznym71. Kolejnym waż-

nym elementem zarządzania rozwojem jest zintensyfikowanie powiązań 

z otoczeniem jednostki terytorialnej przez zwiększenie jakości i ilości ka-

nałów wymiany72. W szeroko pojętym procesie zarządzania zadaniem 

sektora publicznego jest zaspokajanie potrzeb społecznych oraz kreowa-

nie warunków do poprawy poziomu jakości życia. Niezbędne staje się 

tutaj uwzględnianie różnic terytorialnych, co pozwala na racjonalne oce-

nianie sytuacji społeczno-ekonomicznej i przestrzennej, jak też efektów 

działalności sektora publicznego na rzecz jakości oraz wprowadzania no-

wych rozwiązań w zakresie świadczonych usług publicznych73. Ważne 

staje się tutaj nastawienie na wyniki i poprawę zaspokojenia potrzeb spo-

łecznych, a kierunki zmian w administracji publicznej powinny zmierzać 

w stronę stworzenia sprawnej, kompetentnej i rzetelnej struktury, która 

69 L. Elander, Partnerships and Urban Governance, Blackwell Publishers, UNESCO, 2002, 
s. 191, http://www.sociologia.unimib.it/DATA/Insegnamenti/4_3037/materiale/elander.pdf 
(dostęp: 25.04.2019).

70 J. Sroka, Deliberacja i rządzenie wielopasmowe. Teoria i praktyka, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, s. 28.

71 A. Noworól, Ku nowemu paradygmatowi planowania terytorialnego, Wydawnictwa 
Fachowe CeDeWu, Warszawa 2013, s. 164.

72 R. Domański, Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2006, s. 27.

73 R. Fedan, Zarządzanie publiczne w procesie kreowania rozwoju lokalnego i regional-
nego, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2011, z. 20.
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będzie realizować misję społeczną oraz wykazywać innowacyjność i przed-

siębiorczość umożliwiającą osiąganie założonych celów publicznych74. 

Pojawia się zatem konieczność terytorialnego oddziaływania prowadzo-

nych polityk rozwoju, jak też potrzeba nacisku na wykorzystanie poten-

cjału rozwojowego układów terytorialnych, konieczność współpracy róż-

nych szczebli w ramach zarządzania wielopoziomowego oraz podejście 

funkcjonalne do definiowania kierunków i poszukiwania instrumentów 

rozwoju poszczególnych jednostek przestrzennych. Wraz z procesem 

wdrażania polityki terytorialnej mamy do czynienia z celowym działa-

niem, jakim jest realizacja polityki publicznej, prowadzonej przez organy 

władzy publicznej w układzie terytorialnym. Polityka ta realizuje określone 

cele w wyodrębnionych obszarach życia społeczno-gospodarczego przez 

projektowanie i wdrażanie odpowiednich działań w ramach wieloetapo-

wego procesu obejmującego definiowanie problemu i uznawanie go za 

sprawę wymagającą interwencji publicznej75:

• formułowanie polityki, tj. określonych rozwiązań, w tym analiza alter-

natyw;

• legitymizację określonych działań, tj. przekonywanie do nich oto-

czenia władzy publicznej;

• prowadzanie w życie określonych rozwiązań, w tym dostarczanie 

odpowiednich zasobów finansowych, ludzkich i organizacyjnych;

• ocenę wprowadzonych rozwiązań i ich korektę.

Projektowanie i wdrażanie polityki publicznej wiąże się z uczestni-

ctwem w tym procesie wielu aktorów, zaangażowanych w realizację przy-

jętych celów. Należy przyjąć, że realizacja polityk publicznych stanowi 

zasadniczy element zarządzania publicznego i jest każdorazowo próbą 

połączenia w praktyce administracyjnego profesjonalizmu z rozszerzoną 

i przejrzystą odpowiedzialnością menedżerów publicznych wobec adre-

satów i beneficjentów ich polityki. Odpowiedzialność ta obejmuje rozwią-

zywanie nieporozumień i sporów, zapewnianie procedur i instytucji dla 

ustalania celów i zadań oraz zapewnianie procedur i instytucji dla realiza-

cji przyjętych priorytetów i ich monitorowania76.

74 A. Zalewski, Teoretyczne podstawy zarządzania gminą, [w:] H. Sochacka-Krysiak (red.), 
Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, SGH, Warszawa 2006, s. 27–53.

75 D. Palumb, S. Maynard-Moody, Contemporary Public Administration, Longman, New 
York 1991, s. 136–140.

76 J. Hausner, Polityka a polityka publiczna, „Zarządzanie Publiczne” 2007, nr 1 (1), s. 53–54.
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Aby móc analizować określoną politykę publiczną, niezbędne jest 

uwzględnienie jej następujących komponentów, obejmujących: układ in-

stytucjonalny, rozwiązania i narzędzia, szczegółowe plany wykonawcze, 

zasoby organizacyjne i finansowe, kadry, mechanizmy komunikacji spo-

łecznej, monitorowanie i ocenianie77. Pozwala to na osiągnięcie jednego 

z głównych aspektów zarządzania publicznego, jakim jest elastyczność, 

umożliwiająca częste dostosowania do zmieniającego się otoczenia, w tym 

reagowanie na różnorodne potrzeby odbiorców usług publicznych. Współ-

czesna polityka publiczna w dużej mierze jest procesem wytwarzania toż-

samości, identyfikacji terytorialnej oraz norm i reguł, które umożliwiają 

podejmowanie działań społeczno-gospodarczych oraz przygotowywanie 

i podejmowanie decyzji. Jest to także zespół działań o charakterze koordy-

nacyjnym, pozostający w interakcji z wieloma partnerami, z uwzględnie-

niem konieczności zadbania o szczegóły rozwiązań, podejmowanie ini-

cjatywy wraz z proponowaniem sposobu dokonywania uzgodnień oraz 

prowadzenia działań wynikających z przyjętej przez władze lokalne kon-

cepcji rozwoju. Efektywność zarządzania układem lokalnym lub regional-

nym związana jest ze sposobem wykonywania i finansowania zadań pub-

licznych oraz specyfiką instrumentów wpływających na kształtowanie 

decyzji zarządczych z uwzględnieniem charakterystyki i potrzeb konkret-

nej jednostki samorządu. Ważne jest także całościowe spojrzenie na daną 

jednostkę samorządu terytorialnego, co daje możliwość zaktywizowania 

podmiotów funkcjonujących na jej terenie i w konsekwencji zachęcenie 

ich do podejmowania wspólnie działań na rzecz szeroko pojętego dobra 

społeczności lokalnej78.

Istotny staje się w związku z tym praktyczny wymiar polityki terytorial-

nej, która nastawiona jest na przygotowanie przestrzeni oraz społeczności 

danej jednostki terytorialnej do funkcjonowania w zmieniających się wa-

runkach. Duże znaczenie ma tutaj aktywność na rzecz nieustannego roz-

woju potencjału oraz budowania przewag konkurencyjnych układu tery-

torialnego, co wiąże się z koniecznością wypracowania nowych atutów 

oraz zmusza do podjęcia wysiłku modernizacji i oparcia działania na 

77 Ch. Andre, The Transformations of Govern mental Social Policy in Russia and Poland, 
[w:] Materiały z konferencji nt. „Transforming Economies and Societies: Towards an 
Institutional Theory of Economic Change”, EAEPE, Cracow 1995, s. 3–4.

78 D. Fleszer, Z problematyki zarządzania jednostką samorządu terytorialnego, „Zeszyty 
Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie” 2014, nr 1, s. 295–309.
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wszechstronnej innowacyjności, polegającej na poszukiwaniu i wdraża-

niu innowacji organizacyjnych, procesowych, technologicznych, pro-

duktowych czy marketingowych. Proces modernizacji mający stanowić 

główny obszar działań na rzecz poprawy pozycji konkurencyjnej jednostki 

terytorialnej powinien wynikać z uświadomionej potrzeby przebudowy 

i zasadniczego przyspieszenia, które mogą być związane ze zmianą pro-

filu społeczno-gospodarczego, wydobyciem walorów dotąd słabo ekspo-

nowanych albo nieuważanych za „lokomotywy rozwoju”; względnie może 

wiązać się z wykreowaniem całkiem nowych walorów oraz wizerunku da-

nego obszaru. Konieczna stanie się też większa koncentracja i selektyw-

ność planowanej interwencji, zwłaszcza w zakresie obszarów specjalizacji 

terytorialnej, budowania potencjału innowacyjnego oraz zarządzania 

publicznego. Efektem powinien być trwały, dynamiczny i równomierny 

rozwój przy stałym zaangażowaniu wszystkich podmiotów społeczno-

-gospodarczych. Powinno być to także związane z kształtowaniem się 

społeczeństwa obywatelskiego włączanego w realizację polityk publicz-

nych mających charakter innowacyjny oraz kształtowanych przez spraw-

nie funkcjonujące władze publiczne na poziome lokalnym i regionalnym. 

Proces modernizacji powinien być oparty na planowaniu rozwoju skupia-

jącym się na tworzeniu warunków do kreowania innowacji korzystnych 

dla danego obszaru, wspieraniu inicjatyw podejmowanych przez partne-

rów społeczno-gospodarczych, rozbudowie zdolności oraz tworzeniu kli-

matu sprzyjającego wprowadzaniu zmian. W tym kontekście istotna staje 

się specjalizacja terytorialna, co będzie warunkować tendencje rozwo-

jowe, a także budować przewagę konkurencyjną. Jest to zbieżne z ideą 

inteligentnej specjalizacji jako kierunku działań preferowanych na pozio-

mie UE. Decydujące znaczenie będzie tu odgrywać zdolność do wykorzy-

stania zidentyfikowanych potencjałów rozwojowych, co wymaga zarówno 

nowego zdefiniowania celów strategicznych, jak i określenia mechani-

zmu realizacyjnego polityki rozwoju lokalnego i regionalnego. W tym 

kontekście zasadne jest zwrócenie uwagi na zadania związane z inicjowa-

niem procesu modernizacji oraz rozwoju, co z kolei łączy się z traktowa-

niem wymiaru terytorialnego jako płaszczyzny konkurencji i rywalizacji, 

a zarazem swoistej odpowiedzialności politycznej. Wiąże się to także z pod-

niesieniem poziomu integracji wewnętrznej układu terytorialnego. Istotne 

staje się też systematyczne przechodzenie do nowych metod zarządzania 

publicznego w wymiarze terytorialnym, w szczególności w ramach mo-
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delu współzarządzania opartego na partnerstwie społecznym. Jest to tym 

bardziej istotne, że partnerstwo postrzegane jest jako determinanta pro-

cesu modernizacji, gdyż współczesne procesy modernizacyjne związane 

z możliwością dokonywania istotnych zmian społeczno-gospodarczych 

nie są obecnie możliwe bez pełnego zaangażowania na zasadach partner-

skich wszystkich podmiotów, w tym samorządowych i biznesowych79. 

Zasadne staje się zatem budowanie modelu rozwoju społeczno-gospo-

darczego jednostki terytorialnej z udziałem władz publicznych oraz przed-

stawicieli społeczeństwa. Dla osiągnięcia efektów konieczne jest oparcie 

się na zasobach wewnętrznych, potencjałach, wartościach, transparen-

tności oraz partnerstwie, co pozwoli na rozwijanie idei modernizacji oraz 

wyznaczanie kierunków rozwoju i wykorzystywanie wszystkich możli-

wości rozwojowych danego terytorium. Kształtowana w ten sposób poli-

tyka modernizacji powinna być nastawiona na wykorzystanie potencja-

łów endogenicznych, wykreowanie wspólnej polityki dla całego terytorium, 

wprowadzenie kompleksowej integracji i koordynacji polityk publicznych 

mających wpływ terytorialny, zwiększenie koordynacji działań, a także in-

dywidualne podejście do różnych typów terytoriów. Wpłynie to na zwięk-

szenie poziomu integracji wewnętrznej terytorium oraz przeobrażanie 

zamieszkującej go społeczności ze wspólnoty interesów we wspólnotę 

celów i wartości. Będzie to sprzyjać koordynacji działań na rzecz osiągania 

wyznaczonych celów w ramach poszczególnych obszarów polityki roz-

woju. Polityka ta powinna być oparta na zasadzie zintegrowanego podej-

ścia terytorialnego, co ułatwia zarządzanie przestrzenią oraz umożliwia 

skuteczną koordynację przedsięwzięć i zamierzeń wobec danego obszaru, 

w której pierwszeństwo nadaje się celom publicznym zgodnym z zasadą 

długookresowej racjonalności ekonomicznej i ładu przestrzennego przy 

jednoczesnym wzmacnianiu kapitału ludzkiego oraz budowaniu zinte-

growanego i aktywnego społeczeństwa80. Wymiar terytorialny zarządza-

nia publicznego można określić jako realne działania zapewniające efekty 

podejmowanych inicjatyw rozwojowych na poziomie lokalnym i regio-

nalnym w odniesieniu do planowanych i wdrażanych polityk publicz-

79 M. Lechwar, Partnerstwo jako determinanta modernizacji regionu, „Nierówności 
Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2010, z. 17, www.univ.rzeszow.pl/pliki/Zeszyt 17/14 (dostęp: 
25.09.2018).

80 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 
Warszawa 2010.

http://www.univ.rzeszow.pl/pliki/Zeszyt%2017/14
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nych. Terytorialny aspekt polityki rozwoju wynika z roli, jaką przypisu-

jemy dynamicznym relacjom funkcjonalno-przestrzennym związanym 

z kształtującym się modelem współdziałania władz samorządowych prze-

kraczającym tradycyjne granice formalnych podziałów administracyj-

nych. Umożliwia to uwzględnienie specyfiki poszczególnych obszarów 

i ich powiązań, a także wydobycie endogenicznych czynników rozwoju 

i dostosowanie do tego mechanizmów finansowych oraz tematycznych 

zakresów wsparcia. Pojawia się w związku z tym formuła planowania i za-

rządzania terytorialnego, co służy zapewnieniu warunków rozwoju wszyst-

kich terytoriów, a także daje szansę wykorzystania ich charakterystycznych 

cech. Podejście terytorialne umożliwia zatem programowanie i wdrażanie 

działań rozwojowych z uwzględnieniem przestrzennych aspektów funk-

cjonowania gospodarki lokalnej i regionalnej. Ponadto pozwala na stymu-

lowanie rozwoju oraz optymalne usytuowanie społeczno-gospodarczej 

aktywności w określonej przestrzeni. Włączenie w proces zarządzania 

publicznego wymiaru terytorialnego daje szansę na doskonalenie prak-

tyki planistycznej uwzględniającej zróżnicowanie i specyfikę obszarów, 

co pozwoli na przygotowanie odpowiednich instrumentów służących 

osiąganiu spójności terytorialnej w jej wymiarze społecznym, gospodar-

czym i przestrzennym. W prowadzeniu ukierunkowanych terytorialnie 

polityk publicznych podstawowe znaczenie ma więc dostosowanie inter-

wencji do szczegółowych uwarunkowań terytorialnych i występujących 

w związku z tym powiązań przestrzennych przy jednoczesnym zwróce-

niu uwagi na potrzeby, oczekiwania i preferencje podmiotów lokalnych 

i regionalnych.

2.  Społeczny i terytorialny wymiar 
rozwoju lokalnego i regionalnego

W analizowaniu problematyki rozwoju lokalnego i regionalnego nie-

zwykle istotne staje się odniesienie do poziomu zaangażowania społecz-

nego, a także poczucia tożsamości oraz identyfikacji terytorialnej w nawią-

zaniu do danego obszaru. W szerszym kontekście dotyczącym procesu 

zarządzania rozwojem na poziomie lokalnym niezwykle istotnym zagad-

nieniem jest uspołecznienie owego procesu, które wiąże się ze stworzeniem 
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odpowiednich możliwości oraz zaangażowania się społeczności lokalnej 

w działania na rzecz planowania i organizowania przedsięwzięć mają-

cych na celu podniesienie poziomu jakości życia. Współcześnie stanowi 

to jeden z podstawowych kanonów kształtowania terytorialnego systemu 

społecznego oraz atrakcyjności poszczególnych jednostek terytorialnych. 

Stąd systematycznie wzrastająca waga środowiska społecznego jako krea-

tora rozwoju lokalnego, jak też identyfikacja społecznych i kulturowych 

czynników rozwoju oraz analiza ich wpływu na proces kreowania polityk 

publicznych w układzie terytorialnym. W związku z tym muszą się poja-

wić sieci koordynacji działań zbiorowych, w których uczestniczące pod-

mioty wspólnie określają cele będące przedmiotem realizacji. Ważne jest 

tutaj dysponowanie zdolnością do tworzenia wiedzy i szerokiego, pro-

spektywnego widzenia terytorium, co oznacza, że pojawia się proces 

współzarządzania, w którym oprócz podmiotów władzy publicznej 

uczestniczy szerokie grono partnerów społeczno-gospodarczych. Istotne 

staje się zatem wykreowanie sieci rozwoju, które mogą mieć charakter 

pionowy lub horyzontalny, a wykreowanie takiego układu oznacza, że te-

rytorium staje się obszarem rozwoju, gdzie istotną rolę odgrywa proces 

budowania identyfikacji i tożsamości historyczno-kulturowej pozwalają-

cej na aktywizację społeczności lokalnej i regionalnej oraz kształtowanie 

szeroko pojmowanego partnerstwa. Konieczne jest też zwrócenie uwagi 

na terytorialny wymiar polityki rozwoju, która powinna być oparta na za-

sadzie zintegrowanego podejścia terytorialnego. Oznacza to konieczność 

ujęcia w procesie programowania i wdrażania działań rozwojowych wy-

miaru terytorialnego dla zachowania spójności celów i podejmowanych 

przedsięwzięć społeczno-gospodarczych. Niezwykle ważne staje się tutaj 

wykreowanie i zachowanie systemu skutecznej koordynacji, która 

wzmacnia komplementarność procesu zarządzania, jak też realizowa-

nych przedsięwzięć, zapobiegając jednocześnie konfliktom przestrzen-

nym. Zintegrowane podejście daje polityce rozwoju większą elastyczność 

wobec zachodzących zmian w krótkim horyzoncie czasowym, co w dale-

kiej perspektywie zapewnia większą stabilność rozwoju układu terytorial-

nego. Wymiar terytorialny polityki rozwoju można zdefiniować jako re-

alne efekty realizacji inicjatyw rozwojowych, zarówno sektorowych, jak 

i horyzontalnych, z uwzględnieniem dynamicznych relacji funkcjonalno-

-przestrzennych oraz uwarunkowań społecznych. W związku z tym nie-

zbędne jest odniesienie się do pojęcia terytorium, którego istota sprowa-
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dza się do połączenia aspektu związanego z przestrzenią w wymiarze 

fizycznym z jej wymiarem poznawczym, jak również społecznym. Teryto-

rium powinno być zatem definiowane przez tzw. terytorialność, rozu-

mianą jako określony stosunek do ziemi i przestrzeni. Kluczową kwestią 

pozostaje jednak określenie, że terytorium poza współzależnościami z ta-

kimi pojęciami, jak: ziemia, przestrzeń, obszar czy miejsce, może być roz-

patrywane w kontekście specyfiki relacji, jakie na nim zachodzą. W konse-

kwencji istota terytorium wyraża się w stosunkach społecznych, w relacjach 

między zbiorowością ludzi a obszarem przez nią zamieszkiwanym, 

w przynależności do tego obszaru, który określają takie pojęcia, jak: tożsa-

mość, kształtowanie przestrzeni, zakorzenienie w określonym miejscu. 

Z punktu widzenia praktyki niezwykle istotne staje się odniesienie do 

spójności terytorialnej, którą należy postrzegać jako stan rozwoju tery-

torium, do którego się dąży, w którym procesy wymiany i przepływów 

w sferze gospodarczej i społecznej przebiegają sprawnie, gwarantując 

społecznie i gospodarczo efektywną alokację zasobów, a także jako proces 

polegający na takim kształtowaniu przestrzeni, aby zapewnić najlepszy 

rozwój unikalnego potencjału poszczególnych terytoriów dla osiągania 

celów rozwojowych, w tym spójności społeczno-gospodarczej, przez zin-

tegrowane zarządzanie rozwojem. Spójność terytorialna nie może ozna-

czać identyczności w procesie zagospodarowania i tworzenia struktur, 

jednakże jej osiąganie powinno zapewniać możliwie najlepszy poziom 

rozwoju i poprawę jakości życia mieszkańców. Cele osiągania spójności 

terytorialnej powinny wynikać także z analizy układów funkcjonalnych, 

dążąc do takiego powiązania terytoriów, które pozwala na swobodne ko-

rzystanie z zasobów zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego. Pro-

ces osiągania spójności terytorialnej powinien być realizowany na pozio-

mie regionalnym i lokalnym z uwzględnieniem zasady subsydiarności 

przez wdrażane tam polityki publiczne. Oznacza to, że idea spójności te-

rytorialnej powinna być obecna we wszystkich politykach projektowa-

nych przez struktury samorządowe i wdrażanych w sposób zintegrowany. 

W procesie wdrażania polityki terytorialnej niezwykle istotne będą ob-

szary aktywności związane z rosnącą rolą regionalnych i lokalnych akto-

rów, jak również sektora gospodarczego i społeczeństwa obywatelskiego. 

Kolejna sprawa to preferowanie podejścia funkcjonalnego z uwagi na to, 

że problemy i wyzwania rozwojowe przekraczają granice administra-

cyjne, co generuje potrzebę większej elastyczności działań. Wreszcie po-
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trzeba poprawy wiedzy o poszczególnych terytoriach w celu lepszego 

rozeznania zróżnicowań rozwojowych oraz identyfikowania trendów 

i uwarunkowań terytorialnych. Należy też zwrócić uwagę na współczesne, 

złożone uwarunkowania rozwoju oraz stale modyfikujący się sposób za-

rządzania sprawami publicznymi, co wymaga odniesienia się do różnorod-

nych grup czynników kształtujących płaszczyznę aktywności samorządu 

lokalnego i regionalnego na rzecz stymulowania procesów przekształceń 

społeczno-gospodarczych i środowiskowo-przestrzennych. Jedną z grup 

owych czynników stanowią zagadnienia społeczne i kulturowe wyzna-

czające poziom aktywności oraz identyfikacji środowisk lokalnych i re-

gionalnych w zakresie spraw związanych z szeroko pojmowanym proce-

sem rozwoju. Jest to obszar wymagający pogłębionej analizy oraz opisu 

jego elementów składowych wpływających na efektywność osiągania za-

łożonych celów publicznych. 

Doświadczenie wskazuje, że problematyka rozwoju lokalnego i regio-

nalnego w największym stopniu dotyczy środowisk lokalnych, a efektywne 

wspieranie rozwoju powinno mieć szeroki wymiar społeczny i być skiero-

wane zarówno do społeczności lokalnych, jak i regionalnych. Wszystkie 

przedsięwzięcia w tym zakresie wymagają udziału przedstawicieli środo-

wisk lokalnych i regionalnych, co zapewni pełniejszą ich społeczną legity-

mizację, jak też pozwoli uwzględnić rzeczywiste potrzeby i problemy 

społeczne. Wydaje się, że poziom aktywności społecznej, w tym udział 

społeczności lokalnych w procesie rozwoju, jest wciąż niski, stąd nie-

zmiernie ważny staje się problem aktywizacji lokalnych i regionalnych 

społeczności, inicjowanie różnorodnych przedsięwzięć oraz pozyskiwa-

nie akceptacji dla działań władz samorządowych. Konieczne jest także sty-

mulowanie działań przez struktury samorządowe w zakresie stanowienia 

celów rozwoju, przygotowania programów oraz inicjowania i kształtowa-

nia form społecznego uczestnictwa w procesie zarządzania rozwojem. 

Istotna jest tutaj działalność informacyjna i edukacyjna samorządu, 

zmierzająca do poszerzenia wiedzy członków wspólnoty o możliwościach 

działania, zakresie finansowego wsparcia inicjatyw aktywizujących 

mieszkańców jednostki terytorialnej czy też potencjalnych korzyściach 

płynących z udziału w określonych programach współfinansowanych ze 

środków UE. Przejawem tej działalności powinno być inicjowanie różno-

rodnych przedsięwzięć, tworzenie dla nich odpowiednich ram organiza-

cyjnych i budowanie autentycznego partnerstwa społecznego. Wynika to 
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nie tylko z potrzeby uspołecznienia procesu rozwoju lokalnego, ale także 

z ustrojowych zasad funkcjonowania nowoczesnej administracji samo-

rządowej. Wskazują one na konieczność współuczestnictwa w procesie 

budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz podejmowania działań na 

rzecz upodmiotowienia społeczności lokalnych. Dotychczasowe do-

świadczenia wskazują, że problematyka ta nie jest należycie rozpoznana, 

jak też nie wypracowano odpowiednich form i metod analizowania oraz 

włączenia czynników społeczno-kulturowych w proces stymulowania 

rozwoju lokalnego i regionalnego. Konieczne jest zatem zainicjowanie 

szerokiej dyskusji w tym zakresie, a także dostrzeżenie występujących 

trendów oraz ocena kierunków przekształceń w tym zakresie. Niezwykle 

istotnym zagadnieniem jest tutaj integracja wewnętrzna oraz budowanie 

tożsamości terytorialnej przez przekształcenia regionalnej wspólnoty in-

teresów we wspólnotę celów i wartości. Konieczne jest zatem zaangażo-

wanie partnerów społeczno-gospodarczych do aktywnego udziału w bu-

dowaniu potencjału rozwojowego regionu oraz tworzeniu silnych podstaw 

regionalnej samorządności. Najważniejszym instrumentem dla tak posta-

wionego celu jest debata publiczna pozwalająca na wymianę poglądów, 

kreowanie nowych rozwiązań oraz stwarzanie warunków do kształtowa-

nia społeczeństwa obywatelskiego. Należy podkreślić, że jesteśmy regio-

nem o dużym potencjale społecznym oraz potencjale położenia, jednakże 

konieczne jest lepsze wykorzystywanie istniejącego potencjału społecz-

nego. Szczególną rolę w tym zakresie odgrywa odbudowa więzi społecz-

nych, które stanowią ważny element oraz czynnik integracji wewnętrznej 

regionu postrzeganej jako swoisty proces przybliżający do pojmowania 

regionu jako dobra wspólnego z silnie rozwiniętym poczuciem solidary-

zmu samorządowego. Niezwykle ważne wydaje się także rozwijanie za-

ufania mieszkańców województwa do władz regionalnych i lokalnych, jak 

też kształtowanie wysokiego poziomu kapitału społecznego pojmowa-

nego jako wzajemne pozytywne relacje między członkami wspólnoty sa-

morządowej. Złożona przeszłość i zróżnicowane dziedzictwo kulturowe 

regionu oraz podział funkcji regionalnych pomiędzy dwa ośrodki, a także 

silne procesy atomizujące region wynikające z oddziaływań zewnętrz-

nych instytucji i organizacji publicznych i pozarządowych stwarzają 

problemy w procesie budowy więzi regionalnych. Mieszkańcy poszcze-

gólnych województw nie stanowią zintegrowanej wspólnoty, a nad po-

czuciem więzi regionalnej przeważają więzi lokalne lub ponadregionalne. 
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Stąd potrzeba redukowania oddziaływania czynników dezintegrujących 

region, w tym zwłaszcza procesu jego integracji wokół realizacji wspól-

nych interesów, co stanowi niewątpliwie swoistą wartość dodaną, która 

przyniesie wymierni efekty w przyszłości. Wymaga to zatem szerokiego 

zakresu działań koncyliacyjnych i tworzenia klimatu współpracy na bazie 

wspólnych idei i wartości. Istotną sprawa jest tutaj dla regionu i jego elit 

identyfikacja wspólnych walorów społeczności regionalnej i wykorzysta-

nie ich do budowy regionalnej tożsamości jako wspólnoty interesów spo-

łeczno-gospodarczych oraz kulturowych. Pojawia się w związku z tym 

idea organizowania spotkań ludzi pełniących rolę swoistych liderów pro-

cesu identyfikacji lokalnej i regionalnej, tak aby tworzyć dogodne warunki 

i tym samym pobudzać proces integracji. Gromadzenie liderów lokal-

nych i regionalnych jako swoistych animatorów życia zbiorowego, którzy 

ze swoją wiedzą, kompetencjami i autorytetem chcą włączyć się w działal-

ność na rzecz swojego regionu, tworzy płaszczyznę współpracy i dialogu 

przedstawicieli środowisk społecznych, gospodarczych, kulturalnych oraz 

administracji samorządowej, co buduje odpowiedni klimat oraz funda-

ment kształtowania ram organizacyjnych partnerskiej współpracy i ko-

munikacji społecznej. Dzięki temu powstają warunki do rozwijania i mo-

tywowania obywatelskiej postawy współodpowiedzialności, co przyczynia 

się do systematycznego wzmacniania przekonania wszystkich kluczo-

wych aktorów życia zbiorowego, że bez szerokiej współpracy i aktywnej 

partycypacji nie będzie możliwe realizowanie zadań i osiąganie społecznie 

akceptowanych celów rozwoju. Tylko bowiem w ten sposób jest możliwe 

wyzwolenie i optymalne wykorzystanie lokalnego potencjału społeczno-

-kulturowego, potencjału przedsiębiorczości, innowacyjności i zaanga-

żowania wszystkich mieszkańców w procesy rozwojowe regionu, ich lo-

kalnych społeczności i ich własnego dobrobytu. Należy podkreślić, że 

publiczny charakter działalności samorządu wymaga otwartości władz 

przez rozwój różnych form angażowania mieszkańców i grup obywatel-

skich w procesy decyzyjne oraz budowanie systemu faktycznej partycy-

pacji i kontroli społecznej. Władze samorządowe muszą być jak najbliżej 

mieszkańców i wypracować skuteczne mechanizmy kontaktów i komu-

nikacji ze społecznością lokalną. Dzięki takiemu podejściu istnieje możli-

wość oparcia trwałego rozwoju lokalnego przede wszystkim na poten-

cjałach i siłach tkwiących we własnym środowisku zgodnie z potrzebami 

i aspiracjami samych mieszkańców-obywateli. Dlatego jednym z podsta-
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wowych zadań w procesie zarządzania rozwojem powinno być budowanie 

konstruktywnych relacji i związków między władzą publiczną a lokalnymi 

instytucjami i organizacjami obywatelskimi, gospodarczymi, kultural-

nymi. Niezwykle istotne są w związku z tym działania na rzecz aktywnego 

udziału przedstawicieli środowisk akademickich, samorządowych, spo-

łecznych oraz przedsiębiorców w debatach dotyczących kwestii rozwoju, 

kształtowania przestrzeni publicznej oraz tożsamości i integracji regional-

nej. Należy przyjąć, że tożsamość społeczna powstaje na bazie różnych 

tożsamości indywidualnych, z kolei tożsamość kulturowa jest jedynie 

specyficzną formą tożsamości społecznej, opartej na rdzeniu kulturowym, 

natomiast tożsamość regionalna jest odmianą tożsamości społecznej. 

W tym przypadku tworzona jest ona na podstawie odwołań do konkret-

nego terytorium, regionu oraz jego podstawowych cech, dążąc do okre-

ślenia miejsca wartości prorozwojowych w hierarchii wartości mieszkań-

ców regionu. Ważne jest tutaj analizowanie roli lokalnego i regionalnego 

kapitału społeczno-kulturowego, konstruowanie koncepcji układu norm 

i wartości mieszkańców, jak też odniesienie do przestrzennych aspektów 

rozwoju i budowanie kulturowych podstaw integracji, co ma znaczenie 

dla wytwarzania poczucia przynależności do regionu i solidarności w jego 

obrębie różnych grupy i środowisk społecznych odwołujących się do 

swoistych tradycji, narracji, symboli czy mitów. Ważne staje się także po-

czucie więzi z małą ojczyzną, regionem i społecznością lokalną, co uła-

twia zaangażowanie w proces rozwoju regionalnego. Z kolei tożsamość 

powinna być postrzegana i analizowana w różnych wymiarach, jako 

identyfikacja terytorialna czy horyzont moralny. Szczególne miejsce zaj-

muje tutaj tożsamość społeczna w swej zbiorowej postaci, co jest istotne 

dla identyfikacji terytorialnej mającej znaczący wpływ na proces rozwoju 

w jego wymiarze przestrzennym w kontekście stale poszerzających się 

wyzwań dla jednostek samorządu terytorialnego. W związku z tym dla 

wzmocnienia potencjału rozwojowego konieczne będą działania na rzecz 

usprawnienia sfery instytucjonalnej i organizacyjnej oraz rozwijanie form 

partycypacji, co stworzy warunki odpowiedniego reagowania na zacho-

dzące zmiany oraz występujące uwarunkowania. Należy podkreślić, że 

zarządzanie rozwojem wymaga nie tylko determinacji władzy publicznej, 

lecz także partnerskiego zaangażowania ze strony wszystkich uczestni-

ków, a w szczególności ze strony społeczeństwa obywatelskiego. Współ-

czesny rozwój w znacznej mierze jest zjawiskiem obejmującym społeczne 



Andrzej Potoczek Idea zarządzania zintegrowanego – zarys problemu

62

wartości, normy zachowań, praktyki, doświadczenia, kształtowanie więzi 

umożliwiających budowanie wspólnoty, a także kody umożliwiające po-

rozumiewanie się. Determinuje to gotowość do podejmowania ryzyka 

oraz działań twórczych i innowacyjnych, co wpływa na zdolność do 

współdziałania i tworzenia się kapitału społecznego. W ten sposób warto-

ści społeczne nadają sens działaniom indywidualnym i zbiorowym, stają 

się przestrzenią innowacji, w której poszukiwane i testowane są nowe 

formy podmiotowości, uczestnictwa i kreowania optymalnych form ak-

tywności. Innowacyjne myślenie i działanie staje się zatem ważnym czyn-

nikiem wspierającym aktywność współczesnego samorządu na rzecz 

rozwoju lokalnego i regionalnego. Inspiracją do takiego pojmowania rze-

czywistości są kontakty różnych środowisk oraz towarzysząca im wy-

miana poglądów, jak też promocja dobrych praktyk. Dialog, dyskusja, sze-

roko pojmowana komunikacja społeczna, a także nawiązywanie 

kontaktów, formowanie i przekształcanie swoich postaw i zachowań oraz 

uczenie się niekonwencjonalnego spojrzenia na otaczającą rzeczywistość 

są tutaj niezwykle przydatne. Staje się to szczególnie ważne z uwagi na 

potrzebę kształtowania kapitału społecznego jako znaczącego czynnika 

sprzyjającego rozwiązywaniu problemów występujących w życiu spo-

łecznym, politycznym i gospodarczym regionu. Jest to istotne także dla-

tego, że podstawą rozwijania aktywnej społeczności jest podmiotowość, 

która potrzebuje stabilności i transparentności, natomiast konsekwentna 

realizacja podjętych działań wymaga eliminowania wszelkich niepewno-

ści. Zaufanie ma zatem ogromne znaczenie, służy bowiem wzmacnianiu 

stabilności lokalnego i regionalnego systemu społecznego. Wysoki po-

ziom zaufania społecznego współcześnie odgrywa niezmiernie ważną 

rolę, stanowiąc swoisty czynnik podejmowania decyzji związanych z rea-

lizacją celów publicznych. Stąd potrzeba kształtowania kultury partner-

stwa oraz zrozumienia dla konieczności budowania zaufania społecznego 

jako ważnego instrumentu realizacji założeń rozwoju lokalnego i regio-

nalnego. Efekty współpracy na rzecz rozwoju w dużej mierze zależą od 

istniejącego realnie zaufania, które kształtuje postawy obywatelskie oraz de-

cyduje o kształcie i charakterze wzajemnych relacji między jednostkami a 

grupami i środowiskami społecznymi. Staje się ono także czynnikiem bu-

dowania systemu działania w sferze publicznej, ugruntowując wartości 

demokratyczne oraz przyczyniając się do stabilności i trwałości lokalnego 

systemu społeczno-politycznego i gospodarczego. Z punktu widzenia 



Terytorialny i społeczny wymiar procesu rozwoju lokalnego i regionalnego

63

rozwoju jednostki terytorialnej niezwykle istotne znaczenie mają więzi 

społeczne będące ważnym elementem mechanizmu wzajemnego 

wzmacniania grupy. Rozwój współczesnych form społecznych sprawia, 

że zaufanie staje się coraz bardziej niezbędnym elementem życia społecz-

nego, zwłaszcza na poziomie lokalnym. Pozwala to na budowanie zrębów 

solidarnego działania, ułatwia poszukiwanie, a następnie wykorzystanie 

coraz większej liczby sposobów i kanałów na rzecz współpracy w wielu 

dziedzinach. Istotne jest stwarzanie warunków sprzyjających poznaniu 

się ludzi i instytucji, okazywaniu sobie szacunku, poszerzaniu wiedzy o sobie, 

co daje podstawę do wzajemnego zrozumienia. Wszystko to służy uła-

twianiu współpracy w obszarze jednostki terytorialnej i zapobieganiu 

ewentualnym konfliktom interesu, jakie mogą powstawać w procesie roz-

woju. Należy podkreślić, że myślenie o konflikcie interesów jest elemen-

tem myślenia o etyce działań społecznych w ogóle. Ważne jest zatem, jak 

budować zaufanie do działań społecznych oraz do poszukiwania jak naj-

lepszych rozwiązań w tym zakresie. Sfera publiczna opiera swoje działania 

przede wszystkim na wartościach, a ich rzeczywista skuteczność zależy 

od poparcia społecznego. Wydaje się, że na kształtowanie się zaufania 

społecznego wpływają określone czynniki charakteryzujące środowisko 

społeczne jednostki terytorialnej.

Można do nich zaliczyć: 

• poziom świadomości społecznej, będący pochodną zaangażowania 

danej społeczności w proces partycypacyjny, co w dużej mierze za-

leży od wcześniejszych doświadczeń, a także od stopnia identyfika-

cji z daną grupą i przeświadczenia, że wiele spraw lokalnych po-

winno być przedmiotem refleksji zbiorowości;

• motywację wewnętrzną, która powoduje, że znacznie większe 

szanse na powodzenie mają działania inspirowane przez członków 

danej społeczności. Motywacja wewnętrzna wpływa na powszechne 

uczestnictwo i zdolność do realizowania zadań; 

• elastyczność charakteryzującą społeczność, która nabyła zdolności 

do uczenia się i adaptowania. Proces ciągłej zmiany, z jakim mamy 

do czynienia obecnie, wymaga od zbiorowości dostosowywania się, 

przyjmowania rozwiązań adekwatnych do powstających proble-

mów;

• istniejące więzi społeczne, widoczne w tych społecznościach, których 

mieszkańcy stanowią zwartą, dobrze znającą się grupę, która zdobyła 
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już pewne doświadczenie we wspólnym rozwiązywaniu problemów. 

Społeczność taką cechują umiejętność porozumiewania się oraz wza-

jemne zaufanie. Znajduje to odzwierciedlenie w tworzeniu stowarzy-

szeń lub realizowaniu różnych oddolnych inicjatyw;

• umiejętność osiągania konsensusu i współpracy, której sprzyjają ist-

niejący wśród mieszkańców zwyczaj niesienia wzajemnej pomocy, 

umiejętność udzielania sobie wsparcia, funkcjonująca praktyka ini-

cjatyw sąsiedzkich czy też doświadczenie wspólnej pracy przy spo-

łecznych lub religijnych wydarzeniach;

• istniejącą grupę liderów jako głównych aktorów lokalnej sceny roz-

woju. Bardzo ważne jest, by w społeczności istniały osoby sprawu-

jące funkcje lokalnych liderów, którzy cieszą się autorytetem, stano-

wią źródło opinii i wiedzy, motywują zbiorowość, mogąc pełnić 

również rolę „rzeczników” przedsięwzięcia.

W praktyce realizacji polityk publicznych istotne jest zaufanie między 

podmiotami władzy publicznej, a także między szeroko pojętą władzą 

publiczną a reprezentantami społeczności lokalnej. Pozwala ono na po-

dejmowanie i realizację wspólnych inicjatyw oraz skuteczne rozwiązywa-

nie problemów. Z doświadczenia samorządowego wynika, że szczególne 

znaczenie ma szeroko pojęte zaufanie w procesie programowania roz-

woju, zwłaszcza w odniesieniu do wyznaczania celów strategicznych. 

Ważnym elementem jest tutaj podejście do planowania rozwoju jako pro-

cesu ciągłych przeobrażeń wymagających systematycznych i komplekso-

wych działań. We wzajemnych kontaktach należy wypracować model pla-

nowania o charakterze integralnym, uwzględnić wszystkie aspekty 

prorozwojowe istotne dla jednostek terytorialnych. W procesie planowa-

nia systematycznie spotykamy się z odniesieniami do uwarunkowań wy-

nikających z założeń polityki przestrzennej miast i gmin, muszą też być 

brane pod uwagę wymagania związane z kompleksowym podejściem do 

projektowanych i realizowanych zadań. Istotne jest w tym przypadku 

uzgodnienie kierunku działań uwzględniające wszystkie przedstawione 

propozycje i zakładające, że są one zasadne i mogą wpłynąć pozytywnie 

na kształtowanie obecnej i przyszłej sytuacji jednostki terytorialnej. Do-

tychczasowe doświadczenia wykazują także, że system wzajemnych 

uzgodnień i konsultacji opartych na zaufaniu jest właściwą metodą po-

zwalającą na wypracowanie drogi do realizacji celów i założeń rozwojo-

wych. Zidentyfikowane w toku dyskusji problemy wraz z analizą potrzeb 
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oraz szczegółową oceną sytuacji społeczno-ekonomicznej i środowi-

skowo-przestrzennej poszczególnych jednostek terytorialnych stanowią 

podstawę do dyskusji, która wskazuje kierunki i zakres przedsięwzięć roz-

wojowych o zintegrowanym charakterze. Trzeba przyjąć, że zaufanie spo-

łeczne stanowi podstawę relacji interpersonalnych, współpracy, zaangażo-

wania, a także poczucia bezpieczeństwa. Tym samym ma ono zasadniczy 

wpływ na kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego, a co za tym 

idzie – wzrostu świadomości zbiorowej, świadomego uczestnictwa w życiu 

zbiorowym i budowania tożsamości zbiorowej. Zarazem zaufanie po-

zwala na efektywną komunikację w obrębie jednostki terytorialnej, wspo-

magając realizację wytyczonych celów. W tym kontekście należy je po-

strzegać w kategoriach istotnego źródła przewagi konkurencyjnej. Staje 

się to bardzo istotne ze względu na wzmacnianie potencjału rozwojowego 

poszczególnych gmin, jak też na prowadzenie przez nie polityki lokalnej 

zmierzającej do poprawy jakości życia mieszkańców. Z punktu widzenia 

interesu publicznego konieczne staje się podejmowanie działań zmie-

rzających do systematycznego eliminowania dysproporcji rozwojowych 

i poprawę sytuacji środowisk lokalnych będących w najbardziej nieko-

rzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej i finansowej. Jest to możliwe 

dzięki wspieraniu polityki rozwoju lokalnego oraz wzmacnianiu poten-

cjału rozwojowego jednostek oraz grup społecznych. W związku z tym 

ukształtowany system relacji społecznych w danym środowisku staje się 

ważnym czynnikiem pobudzania aktywności oraz inicjowania działań 

społeczności lokalnej, jak też tworzenia warunków do rozwiązywania 

problemów istotnych dla rozwoju lokalnego. Pozwala to na doprecyzowa-

nie kierunków rozwoju, nawiązanie ściślejszej współpracy, a także rozwi-

janie form współdziałania w systemie jednostki terytorialnej. Powstają 

zatem warunki do rozwijania form partnerstwa społecznego i instytucjo-

nalnego, jak też do większej koncentracji na zadaniach, które sprzyjają 

wzmacnianiu potencjału konkurencyjnego miast i gmin. Ukształtowane 

i oparte na zaufaniu formy współpracy są ważnym czynnikiem pobudze-

nia aktywności oraz inicjowania działań społeczności lokalnej, jak też 

tworzenia warunków do rozwiązywania problemów istotnych dla rozwoju 

lokalnego danej jednostki terytorialnej. Wspierane zaufaniem społecznym 

działania mają duże znaczenie dla kreowania zmiany społecznej jako zna-

czącego czynnika w rozwiązywaniu istotnych problemów lokalnych. Jed-

nocześnie z punktu widzenia dynamiki procesów społecznych, prowa-
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dzących do trwałych zmian, ważne są dalekosiężne i trwałe konsekwencje 

podejmowanych działań. Z tego punktu widzenia istotne są pozytywne 

zmiany społeczne, a więc te, które można interpretować w kategoriach 

rozwoju społecznego i które wprowadzane w sposób aktywny gwarantują 

pozytywne zmiany i rozwój. Wydaje się, że pożądana zmiana społeczna 

powstaje poprzez stworzenie silnego kapitału społecznego, rozumianego 

jako sieć powiązań opartych na współpracy i wzajemnym zaufaniu. Za-

ufanie społeczne jest jednym z warunków funkcjonowania samorządno-

ści oraz zapewnienia udziału społeczności lokalnych w procesie zarządzania 

gminą. Wpływa to także na rozwój form aktywności charakterystycznych 

dla społeczeństwa obywatelskiego. Kształtują się w ten sposób mechani-

zmy współpracy na poziomie lokalnym gwarantujące realizację zadań na 

rzecz szeroko pojętych przemian społecznych. Daje to także podstawy do 

inicjowania różnych form dialogu społecznego i budowania społeczeń-

stwa obywatelskiego. 

Proces budowania zaufania społecznego wymaga wysiłku ze strony 

wszystkich uczestników życia publicznego. Niezbędne jest stworzenie 

wyraźnych i społecznie akceptowanych ram prawnych dla działalności 

społeczno-politycznej, wyeliminowanie zjawisk korupcyjnych na styku 

polityki z innymi dziedzinami życia, a także zmian w obszarze kultury po-

litycznej. Budowanie i utrwalanie zaufania w sferze aktywności publicznej 

może przynieść wymierne korzyści dla jednostki terytorialnej. Problem 

zaufania społecznego powinien stać się przedmiotem zarówno badań 

w działaniu, jak i badań jakościowych. Wynika to z wagi tego zagadnienia 

dla procesu rozwoju lokalnego oraz kształtowania się różnych form party-

cypacji społecznej. Jest także pochodną niestabilności procesów spo-

łecznych oraz swoistego ryzyka w podejmowaniu działań. Badania nad 

zaufaniem powinny uwzględniać jego cywilizacyjny i kulturowy aspekt 

w kontekście kształtowania relacji interpersonalnych, a także współpracy 

i poczucia bezpieczeństwa. Ważne jest także odniesienie do procesu 

kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego w pełni odpowiedzial-

nego za rozwój jednostki terytorialnej. 
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1.  Zarządzanie w systemie 
samorządu terytorialnego

Samorząd terytorialny zaspokaja zbiorowe potrzeby mieszkańców 

przez realizację zadań publicznych, które mogą być własne lub zlecone na 

podstawie ustawy czy porozumienia z administracją rządową. Funda-

mentem wykonywania zadań publicznych jest posiadanie własnego mie-

nia, odrębnych od państwa finansów i własnej administracji. Czynniki te 

można traktować jako swoiste instrumenty realizacji celów i podporząd-

kowanych im zadań społeczno-gospodarczych. Racje efektywności eko-

nomicznej, które dotyczą również obszaru samorządu terytorialnego na-

kazują, żeby majątkiem, finansami i administracją jego władze zarządzały 

w sposób racjonalny w szeroko i dobrze pojętym interesie reprezentowa-

nych wspólnot samorządowych. Kluczowe miejsce w problematyce sa-

morządu terytorialnego zajmuje zarządzanie, a zwłaszcza procesy zarzą-

dzania tymi wszystkimi sprawami publicznymi, które należą do jego 

kompetencji. Pojemność problematyki zarządzania jest duża i obejmuje 

takie zagadnienia, jak: miejsce, warunki, mechanizmy i zasady zarządza-

nia tym, co ma podstawowe znaczenie dla interesu wspólnoty i co mieści 

się w możliwościach realizacyjnych organów samorządu terytorialnego. 

Innymi słowy, chodzi o skomplikowany typ zagadnień samorządowych, 

których rozwiązywanie wymaga analizy procesów decyzyjnych i ich licz-

nych uwarunkowań.

Należy przyjąć, że zarządzanie to proces oddziaływania organów wła-

dzy samorządu terytorialnego na przedmiot zarządzania, aby jego działa-

nie (zachowanie) zmierzało do osiągnięcia postawionych przed nim 

celów, czyli było zgodne z celami przyjętymi przez podmiot zarządzania. 

Obiekt zarządzania może obejmować osoby, organizacje, rzeczy, które są 

związane z planowaniem i realizacją zadań publicznych, a które w odróż-

nieniu od organizacji niekoniecznie muszą być podległe zarządzającemu. 

Mówiąc inaczej, zarządzanie oznacza zespół działań podejmowanych 

3
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w celu wywołania pożądanego przebiegu procesów i zjawisk (np. działalno-

ści gospodarczej) w obrębie samorządu terytorialnego. W związku z tym 

przez zarządzanie kształtowane są zachowania innych podmiotów, a samo 

zarządzanie należy do sfery procesów regulacyjnych. W procesie zarzą-

dzania możemy wyodrębnić elementy decyzyjne, wykonawcze i kon-

trolne.

Z takiego pojmowania zarządzania wynika, że odznacza się ono nastę-

pującymi właściwościami81:

• jest typowym procesem informacyjno-decyzyjnym;

• ma charakter pracy kierowniczej i zespołowej;

• stanowi system działań regulujących zgodnych z przyjętymi celami;

• jest istotnym procesem koordynacyjnym harmonizującym działa-

nia różnych osób, instytucji i podmiotów gospodarczych.

Tak pojmowane zarządzanie ma charakter ogólny, ponieważ obejmuje 

całokształt spraw. Zarządzanie o charakterze szczegółowym dotyczy kon-

kretnych funkcji i dziedzin gospodarki samorządowej. Rolą władzy lokal-

nej i regionalnej jako władzy strategicznej jest ciągłe rozwiązywanie prob-

lemów przede wszystkim w zarządzaniu całym systemem. W tym sensie 

zarządzanie szczegółowe ma istotne, a zarazem pomocnicze znaczenie 

wobec zarządzania całościowego. 

Między zarządzaniem w sensie ogólnym a zarządzaniem szczegóło-

wym zachodzi ścisła zależność. Nie można mówić o sprawnym zarządza-

niu całościowym bez realizacji zarządzania skupionego na poszczególnych, 

a zarazem znaczących elementach systemu samorządowego. Z drugiej 

zaś strony nie można prowadzić dobrego zarządzania szczegółowego, 

jeśli nie opiera się ono na solidnym i przemyślanym zarządzaniu w rozu-

mieniu ogólnym, które obejmuje określone warunki, mechanizmy i logikę 

działania.

Zarządzanie należy traktować nie tylko jako wyodrębniony proces, ale 

również jako działanie ściśle powiązane z otoczeniem, które wywiera na 

nie większy lub mniejszy wpływ. W związku z tym na zarządzanie należy 

patrzeć w kontekście zmian społecznych, gospodarczych i politycznych, 

które wpływają na warunki, w jakich działają władze samorządu teryto-

rialnego.

81 E. Wojciechowski, Aktualności problematyki i zarządzania w samorządzie terytorialnym, [w:] 
E. Bajar, B. Plawgo (red.), Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym, Warszawa 2000, s. 97.
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W przeciwieństwie do administrowania zarządzanie jest pojęciem, które 

zawiera w sobie aktywność i kreatywność. Dotychczasowa praktyka do-

wodzi jednak, że w przypadku procesów kierowania gospodarczego w ob-

rębie samorządu terytorialnego jeszcze bardziej mamy do czynienia właś-

nie z administrowaniem aniżeli systemem zarządzania. Z kolei polityka 

rozwoju i zarządzanie są wobec siebie komplementarne, a w znacznej mie-

rze przenikają się. Dzięki zarządzaniu mamy możliwość przygotowania, 

a następnie realizacji polityki rozwoju, która stanowi koncepcyjno-prak-

tyczną podstawę samorządu terytorialnego. Podstawą zarządzania gospo-

darką samorządu terytorialnego jest dobra strategia rozwoju, którą należy 

traktować również jako szczególne narzędzie osiągania określonych celów 

długo- i średnioterminowych. Wynikającym stąd celom podporządkowane 

są programy realizacyjne mające wyraz działań konkretnych.

Kluczową wartością, która przyświeca funkcjonowaniu samorządów 

terytorialnych, jest pełnienie roli służebnej wobec mieszkańców. Dlatego 

też głównym zadaniem, jakie stoi przed organami samorządowymi, jest 

skuteczne zarządzanie całym, szerokim zakresem zadań publicznych w celu 

zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Wspólnocie 

samorządowej przyznano generalnie uprawnienie do samodzielnego za-

rządzania jej sprawami. Samodzielność ta polega na tym, że samorząd te-

rytorialny82:

• ma przypisane ustawowo zadania publiczne, które wykonuje nieza-

leżnie, według własnej woli;

• ma osobowość prawną;

• realizuje zadania we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność;

• jest właścicielem wydzielonego majątku publicznego;

• dysponuje własnymi finansami, odrębnymi od finansów państwa;

• ma własny aparat administracyjny;

• ma prawo stanowienia przepisów powszechnie obowiązujących na 

obszarze jednostki samorządowej;

• podlega ochronie sądowej, czyli może skarżyć organy państwowe 

przed niezawisłym sądem o naruszenie jego samodzielności.

Inaczej mówiąc, samodzielność wyraża się w tym, że władze mają lo-

kalne i regionalne prawo decydowania o sprawach wspólnoty, działając 

w imieniu swych społeczności oraz występując zbiorowo wobec rządu 

centralnego.

82 B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
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Problematyka zarządzania w systemie samorządu terytorialnego ma 

istotne znaczenie zarówno z teoretycznego, jak i praktycznego punktu 

widzenia. 

W aktualnej sytuacji problematyka szeroko pojętego zarządzania po-

winna znaleźć miejsce w kształtowaniu obecnego i przyszłego modelu 

samorządu lokalnego i regionalnego. Należy również zwrócić uwagę na 

społeczny wymiar problematyki zarządzania w samorządzie terytorial-

nym w kontekście poziomu akceptacji działalności władz samorządowych 

w procesie zarządzania publicznego. Z punktu widzenia zadań samorządu 

terytorialnego niezwykle istotnym problemem staje się proces zarządza-

nia gospodarką regionalną i lokalną z uwzględnieniem czynników wa-

runkujących sprawność obydwu systemów i ich stały rozwój.

Rozwój to proces pozytywnych zmian obejmujący wzrost ilościowy 

i postęp jakościowy. Rozwój jest zjawiskiem dynamicznym, ale zarazem 

złożonym i burzącym dotychczasową równowagę. Zmiany te mogą pro-

wadzić zarówno do integralności rozwoju, jak i do zaburzeń w pewnych 

dziedzinach na skutek nierównomierności zmian i braku ich powiązania. 

W związku z tym należy dążyć do tego, aby był to rozwój integralny, o cha-

rakterze wszechstronnym, tworzącym całość dotyczącą życia gospodar-

czego i społecznego oraz środowiska, w którym się odbywa83.

2.  Terytorialny system społeczny 
w kształtowaniu procesu 
rozwojowego

Każdy terytorialny system społeczny jest układem, którego charakter 

wyznaczają jego elementy, struktura i związki z otoczeniem. Skład teryto-

rialnego systemu społecznego wyznaczają przede wszystkim ludzie za-

mieszkujący dany obszar i będący sprawnym elementem funkcjonowania 

tego systemu84. Właściwości terytorialnego systemu społecznego oraz 

jego zorientowanie na zaspokojenie coraz silniej rozbudzanych i zwięk-

83 Cz. Strzeszewski, Integralny rozwój gospodarczy, OdiSS, Warszawa 1976.

84 J.J. Parysek, Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 1997, s. 26.
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szających się potrzeb społecznych sprawiają, że dostrzegać należy celowy 

jego charakter. W kierowaniu rozwojem systemu terytorialnego chodzi 

o to, aby przez właściwą organizację (elementy), strukturę (relacje) oraz 

funkcjonowanie system ten możliwie jak najlepiej zaspokajał potrzeby 

społeczne. Cel ten można osiągnąć poprzez możliwie efektywną organi-

zację tego systemu zarówno w układzie rodzajowym (dziedziny życia go-

spodarczego i społecznego), jak i w przestrzennym (zagospodarowanie 

przestrzenne, ład przestrzenny). Wśród wszystkich typów czy rodzajów 

terytorialnych systemów społecznych szczególna rola przypada syste-

mowi przestrzennemu na poziomie lokalnym z tego powodu, że struktury 

organizacji i funkcjonowania tego systemu najbardziej doświadcza czło-

wiek – mieszkaniec danej miejscowości, członek społeczności lokalnej 

i jednocześnie członek samorządu terytorialnego. Terytorialny system 

społeczny jawi się zatem jako złożona, funkcjonalna całość o specyficznych 

właściwościach oraz określonym stopniu autonomii gospodarczej. Częś-

ciowy, mniejszy lub większy, zakres autonomii wynika z faktu, że lokalny 

terytorialny system społeczny nie jest układem izolowanym, ale wchodzi 

w skład systemu wyższego rzędu, takiego jak województwo (region), i sy-

stemu jeszcze wyższego rzędu, jakim jest kraj. Zakres autonomii takiego sy-

stemu wynika zaś z potencjału społeczno-gospodarczego konkretnej jed-

nostki terytorialnej, struktury jej gospodarki, stopnia upodmiotowienia 

społeczności lokalnych i ich zorganizowania, siły samorządu terytorial-

nego, zakresu kompetencji, swobody działania itp. W tym ostatnim przy-

padku konkretnie chodzi o ustawowo nadane uprawnienia oraz o zakres 

realizowanych celów ponadlokalnych, ważnych z punktu widzenia intere-

sów państwa i regionu85. Dynamizm układu lokalnego jest efektem ciągło-

ści procesów rozwojowych, które dotyczą społeczności lokalnych oraz 

działających na terenie gminy i powiatu podmiotów życia gospodarczego 

i społecznego. Dynamizm ten dodatkowo wzmacnia zmienność warunków 

zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, dyktująca konieczność ich 

uwzględnienia w projektowaniu procesu rozwoju i jego realizacji.

Każdy lokalny terytorialny system społeczny charakteryzują – niezależ-

nie od indywidualnych – właściwości środowiska przyrodniczego i spo-

łeczno-ekonomicznego, specyficzne cechy ogólne, które trudno wskazać 

85 B. Gruchman, J. Tarajkowski (red.), Rozwój gospodarki lokalnej w teorii i praktyce, 
Seria „Rozwój regionalny. Rozwój lokalny. Samorząd terytorialny” nr 1, Instytut Gospodarki 
Przestrzennej UW, Instytut Planowania AE, Poznań 1990.
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w przypadku terytorialnych systemów społecznych wyższego rzędu. Gmina 

i powiat stanowią względnie autonomiczny układ społeczno-gospodarczy, 

a stopień autonomii określa wiele czynników, przede wszystkim: potencjał 

społeczno-gospodarczy, charakter gospodarki, stopień rozwoju powiązań 

zewnętrznych oraz miejsce w układzie terytorialnym kraju i regionu, co 

może spowodować realizację na terenie licznych zadań o ponadlokalnym 

znaczeniu. Jest to pewnego rodzaju obciążenie działalnością ponadlokalną, 

jednak z tego faktu mogą wynikać również dodatkowe możliwości rozwo-

jowe i konsumowane lokalnie efekty. Jednocześnie układ lokalny jest takim 

systemem terytorialnym, który cechuje zbiór specyficznych właściwości, 

odpowiadających tylko tego rodzaju systemom (lokalnym, terytorialnym 

systemom społecznym).

Do specyficznych właściwości ogólnych tego układu zaliczyć można86:

• występowanie struktur samorządowych wypełniających funkcję 

władzy lokalnej i lokalnej administracji;

• silną więź społeczną, będącą efektem wspólnego zamieszkiwania 

niewielkiego terenu przez w sumie niewielką liczbę osób realizującą 

własne, wspólne dążenia i cele;

• ogniskowanie się problematyki rozwoju wokół warunków funkcjo-

nowania gospodarstw domowych, zaspokajanie bieżących potrzeb 

życia codziennego, funkcjonalnego i estetycznego ukształtowania 

środowiska życia itp.;

• dominację funkcji mieszkaniowych i wynikającego z tych względów 

specyficznego charakteru i kierunków przemieszczeń ludności;

• znaczny stopień domknięcia sfery działań społeczno-gospodar-

czych;

• dwupoziomowość realizacji celów (poziom lokalny i ponadlokalny).

Wskazuje się też na inne cechy, także o charakterze ogólnym, właściwe 

polskim lokalnym terytorialnym systemom społecznym, takie jak:

• odporność czy oporność pewnych elementów systemów na unifikację,

• wysoki stopień sprawności funkcjonowania niektórych systemów 

terytorialnych jako całości lub ich składowych,

• istnienie lokalnych czynników pobudzenia rozwoju lokalnego i oży-

wienia gospodarki lokalnej.

86 J.J. Parysek, Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 1997, s. 29.
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Każdy terytorialny system społeczny ma swoją sferę realną oraz regu-

lacyjną, które potraktować można jako podsystemy tego systemu. Sferę 

realną stanowi terytorialny układ społeczno-gospodarczy, który realizuje 

swoje cele, dające się sprowadzić do zagadnień rozwoju. Sferę regulacyjną 

reprezentują z kolei struktury samorządowe odpowiedzialne za kierowa-

nie czy sterowanie rozwojem. Oba te podsystemy cechują otwartość i dy-

namizm, a o ich zachowaniu (funkcjonowaniu) decydują organizacja oraz 

struktura87.

Gmina i powiat jest tym terytorium, które potraktować można jako 

najbliższe pojedynczej osobie i społeczności lokalnej środowisko ich życia. 

W tym właśnie systemie i poprzez jego funkcjonowanie zaspokajane są 

podstawowe potrzeby człowieka. Także tu, w miejscu swego zamieszka-

nia, człowiek doświadcza pozytywnych i negatywnych skutków określo-

nej, istniejącej struktury i konkretnego funkcjonowania systemu. Tutaj 

też, w ramach terytorialnych struktur samorządowych, pojedynczy czło-

wiek czy grupa ludzi mają wpływ na nawiązujące do potrzeb i oczekiwań 

kierunki przekształceń systemu. Mogą bezpośrednio lub pośrednio wpły-

wać na zachowania podmiotów życia społecznego i gospodarczego oraz 

likwidować i łagodzić pojawiające się konflikty. Ta bliskość lokalnego, te-

rytorialnego systemu społecznego oraz umiejscowienie w tym systemie 

niemal całości życia jednostki ludzkiej sprawiają, że system ten można 

traktować także jako środowisko życia zarówno osoby, jak i społeczności 

lokalnej.

Terytorialny system społeczny stanowi środowisko życia społeczności 

lokalnych. W wymiarze lokalnym właśnie, gdzie wszystko jest znane, bli-

skie, własne, bezpośrednio odczuwane, zwrócone do wewnątrz, wytwarza 

się charakterystyczna integracja mieszkańców i zamieszkiwanego terenu, 

wyrażana w trwałych więziach wspólnego bytowania, wspólnych działań, 

a nawet w wymiarze pewnego ładu moralnego. Wspólne bytowanie 

w danym, niewielkim powierzchniowo miejscu, obcowanie z instytu-

cjami obsługi ludności, różnego rodzaju zachowaniami, formami życia 

rodzinnego i społecznego, sposobami zarabiania na życie, wyrażania 

swoich uczuć, wiary, poglądów politycznych, formułowania ocen este-

87 A. Jewtuchowicz, T. Markowski, Efekty zewnętrzne w systemach lokalnych, [w:] 
B. Gruchman, J. Tarajkowski (red.), Rozwój gospodarki lokalnej w teorii i praktyce, Seria „Rozwój 
regionalny. Rozwój lokalny. Samorząd terytorialny” nr 1, Instytut Gospodarki Przestrzennej UW, 
Instytut Planowania AE, Poznań 1990.
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tycznych, wartościowania postaw i zachowań itp. tworzy sieć specjalnych 

więzi, w ramach których się żyje, tworzy lokalne systemy wartości, wy-

znacza cele oraz podejmuje działania dla wspólnego i indywidualnego 

dobra. System środowiska życia społecznego, tak jak każdy inny system, 

jest układem złożonym. Wydzielić tu można jego trzy zasadnicze ele-

menty, nazywane podsystemami, które nawiązują do podstawowych sfer 

życia człowieka, tj. sfery biofizycznej (człowiek jako organizm biolo-

giczny), sfery psychospołecznej (człowiek jako osoba, tj. jednostka my-

śląca, czująca, rozwijająca się intelektualnie, uczestnik życia społecznego) 

oraz sfery techniczno-produkcyjnej (człowiek jako jednostka wytwarza-

jąca dobra i świadcząca usługi). Te trzy wymienione sfery pozostają w sil-

nych wzajemnych związkach i składają się na system środowiska życia 

człowieka, który jest składową systemu globalnego88.

Podsystem biologiczny można określić jako warunki życia człowieka 

– organizmu biologicznego. Składnikami tak pojętego systemu będą: po-

wietrze o odpowiednim składzie chemicznym, ciśnieniu, temperaturze, 

wilgotności i czystości, zdatna do wykorzystania do celów konsumpcyj-

nych i sanitarnych, występująca pod różnymi postaciami woda, określone 

warunki meteorologiczne i klimatyczne, będący źródłem pożywienia 

świat roślinny i zwierzęcy (naturalny i specjalnie kultywowany), a także 

miejsca, gdzie można zakładać osiedla, organizować warsztaty pracy, pla-

cówki usługowe, wypoczywać itp., czyli tzw. wolna przestrzeń. Właści-

wościami tego podsystemu są przede wszystkim cechy środowiska przy-

rodniczego konkretnej gminy, które mają znaczenie dla życia człowieka. 

Elementy te przepływają niejako z otoczenia (podsystem przyrody) do śro-

dowiska człowieka.

Podsystem psychospołeczny określony jest przede wszystkim przez 

warunki życia intelektualnego i społecznego. Podsystem ten tworzą więc 

w głównej mierze konkretne instytucje i struktury społeczne wraz z mate-

rialną i organizacyjną bazą ich funkcjonowania. To dzięki tym elementom 

i temu podsystemowi człowiek rozwija się i kształtuje jako osoba i jako 

członek społeczności lokalnej oraz społeczeństwa, realizując swoje prag-

nienia, zamiary, cele, dążenia, zaspokajając własne ambicje i tzw. potrzeby 

wyższego rzędu, wzbogacając swój poziom intelektualny, kulturowy oraz 

życie wewnętrzne. To w tym właśnie podsystemie kształtują się i funkcjo-

88 Por. J.J. Parysek, M. Dutkowski, Koncepcja ekorozwoju i jej technologiczne oraz spo-
łeczno-polityczne uwarunkowania, „Przegląd Geograficzny” 1994, t. 66, nr 1–2. 
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nują mniej lub bardziej autentyczne i sformalizowane instytucje spo-

łeczne, takie jak: rodzina, grupy koleżeńskie i towarzyskie, ugrupowania 

polityczne, wspólnoty religijne, organizacje i stowarzyszenia pracowni-

cze, kluby zainteresowań, struktury samorządowe, instytucje oświaty, 

nauki, kultury i sztuki, ochrony zdrowia i opieki społecznej, tzw. stowarzy-

szenia wyższej użyteczności itp. To w tym systemie i przez ten system 

dokonuje się zaspokojenie w zasadzie wszystkich potrzeb duchowych 

(niematerialnych) człowieka. Jest to, niestety, także system organizacji 

i funkcjonowania zjawisk i procesów patologicznych oraz przestępczych 

struktur organizacyjnych.

Podsystem techniczno-produkcyjny określić można jako zbiór insty-

tucji, urządzeń materialnych (budynków, budowli oraz maszyn i urzą-

dzeń), a także technik i technologii wykorzystywanych w celu zaspokoje-

nia własnych i cudzych potrzeb materialnych oraz służących czy 

wspomagających funkcjonowanie dwóch uprzednio opisanych podsy-

stemów. Podsystem techniczno-produkcyjny obejmuje więc bazę mate-

rialną i organizacyjną działalności produkcyjnej i usługowej, a także zbiór 

technik i technologii, dzięki którym dary natury (surowce) można prze-

twarzać w użytkowane przez człowieka – w sposób bezpośredni lub po-

średni – dobra oraz dzięki którym dobra te, a także ich konsumenta i pro-

ducenta przemieszczać można w obrębie użytkowanego środowiska.

Lokalny, terytorialny system społeczny jest tym miejscem, w którym 

człowiek spędza większość czasu, żyjąc i pracując. W środowisku tym re-

alizuje swoje cele indywidualne, wynikające z potrzeb, dążeń, pragnień, 

zainteresowań, uznawanych systemów wartości, oraz cele społeczne, bę-

dące efektem zewnętrznego otwarcia człowieka na potrzeby innych osób, 

wynikające z jego altruistycznej i społecznej postawy.

Dążąc do zaspokojenia materialnych potrzeb, zarówno indywidual-

nych, jak i zbiorowych, człowiek dokonuje przekształcenia pierwotnych 

w swej postaci zasobów w nowe zasoby, nazywane łącznie zasobami 

sztucznymi. Kształtowanie środowiska człowieka jest więc nakładaniem 

na siebie przestrzennych układów różnych konkretnych form, sposobów 

i dróg zaspokojenia potrzeb ludzkich. Takich potrzeb jest bardzo wiele i przy-

rastają w takim tempie, w jakim dokonuje się postęp gospodarczy i cywi-

lizacyjno-kulturowy państw i narodów. Nie u każdej jednak osoby będącej 

na tym samym poziomie cywilizacyjnym czy kulturowym pojawia się taka 

sama lub podobna gama potrzeb. Potrzeby ludzkie są bowiem zindywidu-
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alizowane, na co wpływ, obok e-poziomu rozwoju gospodarki, kultury 

i cywilizacji, mają takie czynniki, jak: uznawane systemy wartości i ich 

hierarchia, indywidualne upodobania, priorytety, preferencje, tradycja89. 

Kumulującym się w środowisku efektem zaspokajania potrzeb są: rozwój 

biologiczny człowieka, kultura duchowa, kultura materialna, cywilizacja 

techniczna oraz struktury społeczno-ustrojowe wymagające odpowied-

niego ukształtowania środowiska życia, głównie w jego składnikach 

sztucznych i naturalnych. Składnikami tymi są tzw. formy przestrzenne 

zagospodarowania terenu, wiążące się z90:

• zamieszkaniem i życiem rodzinnym człowieka,

• pracą człowieka,

• zaspokajaniem potrzeb,

• wypoczynkiem,

• organizacją państwa i społeczeństwa.

Między tymi podstawowymi formami zagospodarowania terenu za-

chodzą różnego rodzaju relacje wiążące – wynikające z zasad ich funkcjo-

nowania i określające podstawowe cechy – struktury zagospodarowania 

przestrzennego obszaru. W samorządowej organizacji społeczeństwa 

podmiotem gospodarki na szczeblu lokalnym powinna być zamieszku-

jąca daną jednostkę terytorialną społeczność lokalna. Udział człowieka 

w życiu społecznym nie jest jednak działaniem automatycznym. Wymaga 

nastawienia i przygotowania się do pełnienia takiej roli m.in. przez reflek-

sję nad pobudzającym do wspólnych działań dobrem wspólnym, uświa-

domienie sobie tworzenia wartości nie dla siebie, ale dla innych oraz aktu 

woli wspólnego działania91. Wspólne dobro, w imię którego człowiek de-

cyduje się działać, nie jest jednak celem, ale środkiem do osiągnięcia celu, 

jakim są rozwój osobowy i społeczno-gospodarczy.

Dobro wspólne zakłada:

• stworzenie ładu społecznego,

• funkcjonowanie władzy społecznej,

• sprawiedliwy i moralnie akceptowany charakter.

89 Por. W. Stróżewski, W kręgu wartości, J.W. Znak, Kraków 1992. 

90 J. Goryński, Urbanizacja, urbanistyka, architektura, Omega 45, PWN, Warszawa 1966. 

91 J. Majka, Etyka życia gospodarczego, Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni 
Archidiecezjalnej, Wrocław 1982. 
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Stąd też lokalne organy społeczne, zwłaszcza struktury samorzą-

dowe, powinny podejmować działania prowadzące do realizacji dobra 

wspólnego. 

Istota samorządności terytorialnej, wyrażająca się we współodpowie-

dzialności mieszkańców za rozwój własnego środowiska życia, wywodzi 

się z natury społeczności lokalnych, które jako zbiorowiska ludzkie są cha-

rakteryzowane przez następujące cechy92:

• silne więzi społeczne ukształtowane na podłożu zamieszkiwania 

tego samego obszaru,

• bezpośrednia bliskość i styczność członków społeczności,

• określenie pozycji społecznych poszczególnych jednostek tworzą-

cych społeczność lokalną,

• posiadanie i korzystanie z instytucji regulujących życie codzienne 

i zachowanie mieszkańców,

• realizacja interesów wspólnych i uzgadnianie interesów grupowych,

• odrębność względem innych zbiorowości ludzkich.

Przestrzenna organizacja działalności społeczno-gospodarczej po-

winna prowadzić do zaistnienia tzw. ładu przestrzennego, czyli pewnego 

porządku przestrzennego, który należy ukształtować z punktu widzenia 

potrzeb i interesów społeczności lokalnych przy czynnym udziale struktur 

społecznych.

Z tego punktu widzenia instytucje władzy lokalnej i regionalnej po-

winny tworzyć mieszkańcom możliwość czynnego uczestnictwa w roz-

woju lokalnym i regionalnym. Mieszkańcy winni mieć wpływ na to, co się 

dzieje w obszarze danej jednostki terytorialnej; wiąże się to z ideą społe-

czeństwa obywatelskiego, zakładającą rozwój samorządności i wzrost 

udziału mieszkańców w rozwiązywaniu ważnych dla nich spraw z najbliż-

szego otoczenia. Korzystne jest bowiem, aby jak najwięcej problemów 

było rozwiązywanych na miejscu, a tylko te, co do których brak jest kom-

petencji instytucjom lokalnym, rozwiązywała władza działająca na pozio-

mie regionalnym lub centralnym. Na tym opiera się zasada decentralizacji 

władzy, która zakłada jak największy udział środowisk lokalnych w jej 

sprawowaniu. Rozwój lokalny i regionalny zależy bowiem w dużej mierze 

od postawy mieszkańców i ich kreatywności oraz gotowości pracy na 

rzecz rozwoju i postępu społeczno-gospodarczego. Niemniej jednak musi 

92 W. Gomuła, Władza lokalna wobec centrum. Socjologiczne problemy społeczności lo-
kalnych, WSP, Rzeszów 1989. 
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odbywać się w zgodzie z interesem państwa i z centralnymi założeniami 

polityki społeczno-gospodarczej. Między interesem lokalnym a interesem 

państwa musi istnieć element równowagi. Dlatego tak ważny jest udział 

środowisk lokalnych w sprawowaniu władzy.

Samorządy lokalne i regionalne muszą rozwijać system informowania 

mieszkańców o aktualnych problemach, nowych projektach i inwesty-

cjach, zamiarach mających na celu zmiany terytorialne lub ustrojowe. Na-

tomiast sami mieszkańcy nie mogą pozostać obojętni na zachodzące 

zmiany. Decyzje dotyczące problemów rozwoju lokalnego i regionalnego 

powinny być poddawane społecznym konsultacjom. Inicjatywy miesz-

kańców korzystne dla danej społeczności powinny być wspierane przez 

samorząd. Dzięki temu tworzą się korzystne warunki do umocnienia spo-

łeczności lokalnej i regionalnej, co daje możliwość poprawy warunków 

życia, wpływa pozytywnie na kierunki i zakres rozwoju. Mieszkańcy bar-

dziej identyfikują się z miejscem swego zamieszkania, dbają o tradycję 

i dziedzictwo kulturowe. Pojęciem określającym to zjawisko jest regiona-

lizm, czyli taki stan świadomości społecznej, gdy mieszkańcy odczuwają 

swoją tożsamość, czują się mieszkańcami tej ziemi, na której żyją, znają jej 

historię. Dziś bardzo ceni się odrębności kulturowe. Trzeba więc znać 

mocne strony swojej „małej ojczyzny” i umieć je wypromować, a także 

ochronić to, co jest wartościowe, zarówno jeśli chodzi o dziedzictwo hi-

storyczno-kulturowe, jak i środowisko przyrodnicze. Społeczność lokalna 

i regionalna, w oparciu o terytorialną autonomię, musi umieć bronić 

własnej odrębności, rozwijać swoją różnorodność, ukazywać całe jej bo-

gactwo. Każda jednostka terytorialna posiada coś, co może pokazać 

światu, trzeba tylko umieć to dostrzec i odpowiednio zaprezentować. Na-

leży to do zadań mieszkańców i ich reprezentacji. Promocja własnej 

gminy, otoczenia, regionu skutecznie przyczynia się do rozwoju lokal-

nego i regionalnego, a możliwość stanowienia o sobie daje poczucie siły 

i pozwala nie dopuścić do zniszczenia istniejących już materialnych i nie-

materialnych zasobów. Udział środowisk społecznych w sprawowaniu 

władzy powinien być stałą częścią polityki samorządu terytorialnego. Po-

lityki starannie obmyślanej przez samorząd, znanej i zaakceptowanej 

przez mieszkańców. Społeczność lokalna i regionalna powinna aktywnie 

uczestniczyć w grupach stawiających sobie różne cele do osiągnięcia 

i umieć przeforsować swoje zdanie przy tworzeniu polityki rozwoju lokal-

nego i regionalnego. Dzięki temu kształtować się będzie społeczeństwo 



Andrzej Potoczek Idea zarządzania zintegrowanego – zarys problemu

80

obywatelskie, zaangażowane w pracę nad rozwiązywaniem lokalnych 

problemów, zdolne do podejmowania inicjatyw i wykorzystania własnego 

potencjału intelektualnego i środków finansowych.

Społeczność lokalna i regionalna będzie wówczas umiała określić 

swoje potrzeby oraz podejmować działania w celu znalezienia możliwości 

sprostania tym potrzebom. Inspirować to będzie mieszkańców do aktyw-

ności na rzecz polepszenia warunków we wszystkich dziedzinach życia, 

a oddolne inicjatywy będą przyczyniać się do rozwoju społeczno-gospo-

darczego. Coraz większa świadomość mieszkańców i poczucie tożsamo-

ści z miejscem swojego zamieszkania pozwolą na dobre zagospodarowa-

nie przestrzeni i szybszy rozwój gospodarczy. Samorząd terytorialny ma 

więc za zadanie inspirować, wspierać i tworzyć korzystne warunki do roz-

woju aktywności i przedsiębiorczości społecznej. Istotne jest, aby wspól-

nota, jako podstawa społecznej aktywności, ciągle kształtowała się i do-

skonaliła, umacniała swoje poczucie przynależności do własnego miejsca 

zamieszkania oraz uważała się za podmiot, a nie przedmiot zachodzących 

zmian oraz procesów społecznych i gospodarczych. Podstawą takiego 

zaangażowania w życie najbliższego otoczenia jest poczucie własnej toż-

samości i prowadzenia działań w zgodzie z obowiązującym na danym te-

renie kształtem życia społecznego, możliwościami gospodarczymi, wa-

runkami kulturowymi i rodzajem środowiska naturalnego. Rozwój lokalny 

i regionalny będzie przebiegał bardziej efektywnie, jeśli mieszkańcy będą 

świadomi swojej lokalnej i regionalnej tożsamości i będą wzbogacać war-

tości, którymi odznacza się ich „mała ojczyzna”. Doprowadzi to do pełnego 

zrozumienia, czym jest region i jaka odgrywa rolę w skali państwa, umoż-

liwi poznanie jego kultury i historii, pozwoli na większy wkład w ulepszanie 

teraźniejszości i odpowiedzialności za kształt przyszłości. Samorząd teryto-

rialny powinien więc rozpowszechniać edukację regionalną i zapoznawać 

mieszkańców z dziedzictwem kulturowym i tradycją ich ziemi. Istotne zna-

czenie będzie miało dotarcie z informacjami dotyczącymi problemów lo-

kalnych i regionalnych do jak największej liczby mieszkańców. 

Samorząd terytorialny musi też starać się o rozwijanie aktywności spo-

łecznej, za którą stać będą odpowiednio ukształtowane postawy, a także 

świadomość celu dokonujących się zmian. Wszystkie społeczne przejawy sa-

morządności są istotnym czynnikiem rozwoju lokalnego i regionalnego, 

bo tworzą odpowiednie warunki do efektywnego wykorzystania aktywności 

miejscowych społeczności i ich udziału w pracy nad kreowaniem i realiza-
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cją rozwoju lokalnego i regionalnego. Mieszkańcy są siłą napędową zmian, 

mogą podsuwać innowacyjne rozwiązania, przyczyniać się do postępu 

społeczno-gospodarczego. Społeczne zasoby i czynniki rozwoju muszą być 

systematycznie wykorzystane, tworząc korzystny klimat dla rozwoju danej 

jednostki terytorialnej. Rozwój lokalny i regionalny będzie postępował syste-

matycznie, jeśli owe warunki zostaną uwzględnione. Dokonuje się on bo-

wiem przy wykorzystaniu wszystkich sił społecznych, przy koordynacyjnej 

roli samorządu terytorialnego. Samorząd terytorialny i jego struktury są 

modelem organizacji społeczeństwa na poziomie lokalnym i regionalnym. 

Jakość życia mieszkańców i rozwój zależy od jakości władzy publicznej 

i zdolności mieszkańców do kreowania i realizowania procesów rozwoju. 

Stąd wniosek, że nie ma możliwości rozwoju lokalnego i regionalnego bez 

udziału organów samorządu terytorialnego i aktywności społecznej93.

Sprawa aktywizacji środowisk lokalnych i ich udziału w procesie roz-

woju nabierze szczególnego znaczenia ze względu na fakt przystąpienia 

Polski do UE i przyjęcia obowiązujących tam zasad, zgodnie z którymi 

podstawą funkcjonowania jednostek terytorialnych musi być korzystanie 

z zasobów własnych, tak w sensie materialnym, jak i kapitału ludzkiego.

Z dotychczasowych doświadczeń oraz praktyki funkcjonowania sa-

morządu lokalnego wynika, że poziom aktywności społecznej, w tym 

udziału społeczności lokalnych w procesie rozwoju, jest bardzo zróżnico-

wany. Pojawia się więc problem aktywizacji lokalnych społeczności, ini-

cjowania różnorodnych przedsięwzięć i pozyskania akceptacji dla działań 

lokalnych władz samorządowych. Konieczne będzie także stymulowanie 

działań przez struktury samorządowe w zakresie stanowienia celów roz-

woju, przygotowania programów oraz inicjowania i kształtowania form 

społecznego uczestnictwa w procesie zarządzania rozwojem.

Niezwykle istotna wydaje się funkcja działalności informacyjnej samo-

rządu, zmierzająca do poszerzenia zakresu wiedzy członków lokalnej spo-

łeczności o możliwościach działania, zakresie finansowego wsparcia ini-

cjatyw aktywizujących mieszkańców jednostki terytorialnej czy też 

potencjalnych korzyści płynących z udziału w określonych programach 

współfinansowanych ze środków UE.

Z działalnością tą związana musi być aktywność w sferze inicjowania 

różnorodnych przedsięwzięć, tworzenia dla nich odpowiednich ram or-

93 A. Potoczek, Samorząd terytorialny a rozwój regionalny, Wydawnictwo WSSM, Toruń–
Suwałki 1998.
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ganizacyjnych, jak też podejmowanie systematycznych działań na rzecz 

budowania autentycznego partnerstwa społecznego.

Wynika to nie tylko z potrzeby uspołecznienia procesu rozwoju lokal-

nego, ale także z ustrojowych zasad funkcjonowania administracji samo-

rządowej, które wskazują na konieczność współuczestnictwa w procesie 

budowy społeczeństwa obywatelskiego, podejmowania działań na rzecz 

upodmiotowienia społeczności lokalnej, a w myśl zasady subsydiarności 

(pomocniczości) duży i możliwy w danych warunkach zakres zadań i upraw-

nień powinien być ulokowany jak najbliżej środowisk lokalnych. Jest to 

także konsekwencja budowania współczesnego modelu administracji 

publicznej, której integralną częścią jest współpracująca, otwarta na po-

trzeby społeczne i zabiegająca o społeczną akceptację podejmowanych 

działań administracja samorządowa.

Dla zapewnienia realizacji celów publicznych w procesie zarządzania 

rozwojem konieczne jest respektowanie określonych wymogów. Po 

pierwsze, trzeba znać preferencje mieszkańców w zakresie rozwoju spo-

łeczno-gospodarczego. Po wtóre, należy być w bliskim kontakcie z miesz-

kańcami i, po trzecie, interesować się opiniami, sugestiami czy uwagami 

mieszkańców formułowanymi w odniesieniu do problematyki rozwoju. 

Sprzyjają temu różnorodne formy działania, jak np. zwiększenie udziału 

obywateli i ich organizacji w pracach samorządu aż po bezpośrednie kon-

takty. Istotne znaczenie dla wzmocnienia tych relacji odgrywa mecha-

nizm społecznej kontroli, który w polskich warunkach nie jest dostatecz-

nie skuteczny ze względu na rozwiązania prawne i niewielką skłonność 

mieszkańców do aktywności publicznej94.

Należy jednak dążyć do tego, żeby działanie samorządu było otwarte 

na potrzeby i oczekiwania oraz nastawione na angażowanie zaintereso-

wanych mieszkańców w podejmowaniu konkretnych decyzji. Ważne jest 

także wykorzystywanie inicjatyw społecznych i różnorodnych form aktyw-

ności mieszkańców. Konieczne jest zatem zwrócenie uwagi na rolę i za-

dania organizacji pozarządowych działających na obszarze danej jed-

nostki terytorialnej. Są one naturalnymi partnerami władz samorządowych 

w rozwiązywaniu konfliktów i problemów. Należy tylko stworzyć odpo-

wiednią płaszczyznę współdziałania i przestrzegać reguł partnerstwa. 

Wbrew pozorom nie jest to jednak przedsięwzięcie proste i jednoznacznie 

94 T. Wojciechowski, Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa 2003, s. 54.
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zrozumiałe dla wszystkich podmiotów uczestniczących w życiu społeczno-

-gospodarczym i politycznym miasta lub gminy.

Społeczność lokalna bez wątpienia oczekuje od władzy samorządowej 

traktowania swej działalności w kategoriach służby publicznej, uczciwie 

i mądrze rozwiązującej powstające problemy. Z kolei mieszkańcy powinni 

być otwarci na różne formy współpracy i posiadać zdolność samoorgani-

zowania się i podejmowania wspólnych działań służących przebudowie 

istniejącej rzeczywistości. Doświadczenia i wnioski z rozwoju lokalnego 

i regionalnego krajów UE wyraźnie wskazują, że wszelkie działania w za-

kresie zarządzania tym rozwojem muszą być wspierane społeczną akcep-

tacją i aktywnym współdziałaniem. Konieczność różnorodnego udziału 

w procesach rozwoju powinna być zatem uświadomiona przez wszyst-

kich zainteresowanych powodzeniem przemian. Tak więc niezbędny jest 

udział liderów lokalnych, animatorów życia zbiorowego, osób z wiedzą 

i autorytetem chcących włączyć się w działalność na rzecz swojego środo-

wiska. W takich warunkach możliwa będzie realizacja zadań wynikających 

z przyjętych programów rozwoju oraz podjęcie działań dla przygotowa-

nia organizacyjnych i finansowych podstaw konkretnych przedsięwzięć. 

Wymagać to będzie dokładnej oceny i analizy istniejącej sytuacji oraz 

wskazania na obszary problemowe i główne kierunki rozwoju. Dokonanie 

obiektywnych ocen i następnie optymalnych wyborów celów i zadań wy-

maga współdziałania partnerów społecznych. Pojawia się zatem płasz-

czyzna współpracy i dialogu z przedstawicielami lokalnej społeczności. 

Zadaniem władz samorządowych jest stworzenie odpowiednich ram or-

ganizacyjnych dla współpracy, dialogu i komunikacji społecznej. Konieczne 

jest wzajemne informowanie się, ponieważ informacja na poziomie lokal-

nym jest podstawą każdej zmiany. Mieszkańcy muszą wiedzieć, co dzieje 

się w ich lokalnym środowisku. Powinni wiedzieć, jakie działania są podej-

mowane, jaki jest ich sens oraz cel, jakie są wyniki badania potrzeb. Z kolei 

dzięki komunikacji społecznej porozumiewamy się, wyrażamy poglądy, 

zasady i oczekiwania, definiujemy role i ramy działania, a także koordynu-

jemy aktywność.

Przekazywanie różnorodnych danych poprzez sprawną komunikację 

jest podstawą tworzenia wspólnoty i rozwoju lokalnego. Dialog społeczny 

pozwala na zbudowanie trwałego systemu komunikacji między mieszkań-

cami a władzą lokalną. Ponadto wspiera lokalny rozwój w oparciu o akty-

wizację obywatelską, jak też rozwija współpracę między mieszkańcami 
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i władzą publiczną w celu rozwiązywania najpilniejszych problemów spo-

łecznych. Ważny jest także element budowania partnerstwa oraz integro-

wania społeczności lokalnej. Wszystkie te elementy powinny być przed-

miotem zainteresowania i analizy ze strony władz samorządowych. Tylko 

podejście uwzględniające te działania umożliwi bowiem w pełni efek-

tywne i optymalne przygotowanie procesu rozwoju obszarów wiejskich 

w oparciu o środki finansowe UE. Należy postawić pytanie, na ile dzisiej-

szy samorząd terytorialny jest przygotowany do podjęcia tego rodzaju ak-

tywności i czy bez wsparcia z zewnątrz sprosta stawianym wymaganiom 

w zakresie programowania rozwoju i zapewnienia w tym procesie udziału 

partnerów lokalnych. Dzięki szerokiej współpracy możliwe będzie realizo-

wanie zadań i osiąganie celów określonych we wzajemnie uzupełniają-

cych się programach skierowanych na rozwój jednostek terytorialnych.

W szczególności należy zwrócić uwagę na zadania w zakresie aktywi-

zacji społecznej i gospodarczej, co powinno doprowadzić do zahamowa-

nia zróżnicowania między obszarami wiejskimi a miastami, poprawić do-

stępność podstawowej infrastruktury technicznej, społecznej i kulturalnej, 

a także zwiększyć mobilność zawodową i przestrzenną mieszkańców. 

Z punktu widzenia społeczności lokalnej ważne jest zwiększenie moż-

liwości zatrudnienia, edukacji i usług społecznych, jak również kreowania 

możliwości inwestycyjnych. Realizowane działania powinny mieć wpływ 

na tworzenie warunków zrównoważonego rozwoju m.in. poprzez po-

prawę konkurencyjności poszczególnych obszarów. Jednym z istotnych 

efektów wdrażania programów rozwojowych będzie wzrost partycypacji 

mieszkańców w działaniach podejmowanych w regionach na rzecz roz-

woju lokalnego. Będzie to znaczący element kształtowania społeczeństwa 

obywatelskiego, tworzenia podstaw aktywności lokalnej i wypracowania 

optymalnego modelu terytorialnego systemu społecznego.

3.  Społeczne współdziałanie 
w procesie rozwoju

Procesy rozwojowe na poziomie lokalnym i regionalnym są w dużym 

stopniu uwarunkowane przez czynniki o charakterze społecznym. Jest to 

jeden z istotniejszych wyróżników charakteryzujących współcześnie 
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wszelkie działania związane z wytyczaniem kierunków i realizacją założeń 

rozwojowych jednostek terytorialnych.

Osiąganie zamierzonych rezultatów w dużej mierze uzależnione jest od 

postaw, zachowań, a także poziomu świadomości i aktywności społecznej. 

Sfera społeczna obejmująca różne zbiorowości staje się ważnym czynni-

kiem kształtowania celów oraz wyboru instrumentów stymulowania i kon-

troli procesu rozwojowego. Jest to widoczne na etapie dokonywania wybo-

rów i rozstrzygnięć celów, a następnie sposobów ich osiągania. Ważne są w 

tym przypadku zachowanie pełnej świadomości podejmowanych działań 

oraz właściwa ocena sytuacji i charakteryzującej ją sfery czynników sprzy-

jających i występujących ograniczeń. Warunkuje to optymalny wybór 

celów, zarówno strategicznych, jak i krótkookresowych, a następnie zaan-

gażowanie w proces ich realizacji. Można zatem stwierdzić, że społeczny 

udział w tym procesie gwarantuje osiągnięcie dobra wspólnego, co jest jed-

nym z celów wspólnoty terytorialnej. Rozwój tej wspólnoty w aspekcie spo-

łecznym, gospodarczym i przestrzennym jest zależny od społecznego 

współdziałania oraz uzyskania poparcia dla realizacji zamierzonych dzia-

łań. W oparciu o zasadę partnerstwa jako jedną z zasad kształtujących 

procesy rozwoju jednostek terytorialnych należy budować teoretyczny 

i praktyczny model uczestnictwa środowisk lokalnych i regionalnych 

w projektowaniu i zarządzaniu rozwojem. Istotne staje się zatem przygoto-

wanie przedstawicieli samorządu do tworzenia warunków uczestnictwa 

społecznego w kształtowaniu płaszczyzn rozwoju jednostki terytorialnej. 

Na czoło wysuwa się uświadomienie potrzeby takiego uczestnictwa i jego 

znaczenia dla całokształtu procesów rozwojowych. Wiąże się to ze znajo-

mością i wewnętrznym przekonaniem o słuszności zasady partnerstwa. Za-

kłada ona uczestnictwo społeczności lokalnej i regionalnej w procesie 

przygotowania, a następnie realizacji określonych kierunków rozwoju. 

Ma to także związek z partycypacją społeczną, która jest udziałem obywa-

teli w zarządzaniu sprawami danej społeczności. Partycypacja jest w szero-

kim zakresie podstawą społeczeństwa obywatelskiego, którego członkowie 

dobrowolnie biorą udział w publicznej działalności.

W węższym rozumieniu pojęcie to oznacza partnerstwo publiczno-

prawne samorządu terytorialnego i mieszkańców służące podejmowaniu 

działań na rzecz rozwoju. Tak pojmowane partnerstwo wynika z trzech 

zasadniczych przesłanek95:

95 J. Hausner (red.), Komunikacja i partycypacja społeczna, MSAP, Kraków 1999, s. 41.
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• prawnych, wedle których samorządność oznacza nie tylko prawo, 

ale i powinność oddziaływania na wiele struktur społeczno-gospo-

darczych dla dobra społeczności;

• społecznych, zakładających, że rozwój lokalny i regionalny nie może 

dokonywać się bez aktywnego współudziału mieszkańców;

• finansowo-technicznych, skuteczne działanie na rzecz rozwoju wy-

maga bowiem partnerstwa publiczno-prywatnego.

Przyjmując ogólną definicję partnerstwa, należy przez nią rozumieć 

współpracę osób i instytucji oraz uruchomienie lokalnych i regionalnych 

zasobów dla osiągania wspólnie określonych celów96. Potrzeba współpracy 

z partnerami społecznymi nabiera znaczenia w procesie wprowadzania 

w życie istotnych zmian, nowych rozwiązań prawnych i organizacyjnych 

oraz budowania potencjału konkurencyjnego jednostki terytorialnej.

Partnerstwo społeczne w odniesieniu do istotnych spraw dotyczących 

rozwoju danej społeczności staje się coraz bardziej rozpowszechnione, co 

jest wynikiem wzrastającej świadomości społecznej zarówno po stronie 

władz samorządowych, jak i przedstawicieli społeczności lokalnej i regio-

nalnej. Sprzyja temu także obowiązujący system prawny, w ramach któ-

rego dokonano upodmiotowienia partnerów społecznych. Odnoszące się 

bowiem do zakresu kompetencji jednostek samorządu terytorialnego akty 

prawne nakładają na ich władze obowiązek współpracy z partnerami lo-

kalnymi i regionalnymi. Nie mamy tu jednak do czynienia z przymusem, 

lecz świadomym zaangażowaniem w proces zarządzania partnerów lo-

kalnych i regionalnych. Należy zatem zwrócić uwagę na partnerstwo 

społeczne, które realizuje cele zidentyfikowane przez społeczności lo-

kalne i regionalne. Społeczności te najlepiej wiedzą, jakie występują prob-

lemy i jakie cele powinny być osiągane. W tym zakresie szczególną rolę 

odgrywają organizacje pozarządowe, które stają się coraz bardziej znaczą-

cymi aktorami życia społecznego. Znaczenie ich wynika stąd, że skupiają 

one najbardziej aktywnych i zaangażowanych mieszkańców oraz działają 

w bezpośrednim kontakcie ze środowiskiem lokalnym i regionalnym. Mają 

zatem najlepsze rozpoznanie występujących potrzeb i problemów. Ważna 

jest także ich rola w procesie edukacji obywatelskiej. Organizacje te wystę-

pują w stosunku do samorządu terytorialnego w następujących rolach97:

96 G. Gęsicka, Partnerstwo w rozwoju lokalnym, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1996, s. 17.

97 J. Hausner (red.), Komunikacja i partycypacja społeczna, MSAP, Kraków 1999, s. 44–45.
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• Są reprezentantem społeczności lokalnej i regionalnej, wyrazicielem 

jej potrzeb, dążeń i oczekiwań. Są także kanałem informacyjnym, 

przez który przepływają informacje między władzami samorządo-

wymi a środowiskami społecznymi. Powinny mieć zatem możliwość 

wypowiadania się w sprawach ważnych dla społeczności i współ-

uczestniczyć w podejmowaniu przez władze samorządowe określo-

nych decyzji.

• Świadczą pomoc bezpośrednią, gdyż dysponują wiedzą i doświad-

czeniem i mogą wykonywać zadania publiczne.

• Podejmują działania o charakterze innowacyjnym, wypracowując 

nowe i niekonwencjonalne sposoby rozwiązywania problemów, 

z którymi niejednokrotnie nie radzą sobie władze samorządowe.

• Dla zapewnienia racjonalnego i efektywnego współdziałania samo-

rządu terytorialnego z partnerami społecznymi konieczne jest stwo-

rzenie określonego systemu komunikacji, którego istotą musi być 

przepływ informacji między różnymi podmiotami. Powinien on być 

pomocny we wspólnym i tożsamym rozumieniu określonego prob-

lemu, sytuacji i stanu98.

W praktyce funkcjonowania samorządu terytorialnego, w jego komu-

nikacji z partnerami społecznymi, powinny być stosowane następujące 

rodzaje komunikacji społecznej99:

• komunikacja dotycząca bezpośredniej realizacji bieżących zadań 

związanych z funkcjonowaniem jednostki terytorialnej,

• komunikacja dotycząca oceny funkcjonowania jednostki terytorial-

nej oraz kreowania jej przyszłości,

• komunikacja porządkowa, odnosząca się do bieżących problemów 

organizacyjnych, administracyjnych i formalnoprawnych.

W celu wypracowania i wdrożenia sprawnego systemu komunikacji 

społecznej należy podjąć następujące działania100:

• określić cele komunikacji społecznej;

• wybrać odpowiednie kanały informacyjne;

• określić adresatów działań komunikacyjnych;

• określić, co powinno być wynikiem komunikowania się;

98 Por. tamże, s. 25.

99 Tamże, s. 27.

100 Tamże, s. 29.
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• ustalić jednostkę organizacyjną (komórkę) odpowiedzialną za pro-

ces komunikowania się;

• wypracować system mierników pozwalający na badanie efektów 

podejmowanych działań.

Aktywność społeczna przejawia się zazwyczaj w formie organizowania 

się mieszkańców w grupy oraz wspólnym działaniu osób o zbliżonych po-

glądach czy interesach. Pojawiają się zatem pytania, jak stwarzać miesz-

kańcom warunki do realizowania ich ambicji i zamierzeń, jak pogodzić 

sprzeczności między poszczególnymi grupami środowiskowymi, a także 

jak wykorzystywać istniejący w ludziach potencjał do rozwiązywania 

problemów i podejmowania inicjatyw. Pozwala to na optymalne wykorzy-

stanie możliwości całej społeczności lokalnej.

W kontekście dotychczasowych stwierdzeń widoczne staje się, że 

główną odpowiedzialność za stworzenie systemu społecznego uczestni-

ctwa w procesie zarządzania rozwojem ponosi samorząd terytorialny. 

Dlatego też budując ten system, koniecznie trzeba zapewnić społeczną 

akceptację podejmowanych działań oraz równoprawne traktowanie part-

nerów społecznych. Wymaga to ustanowienia określonych relacji wyni-

kających z przekonania, że wszystkie strony procesu komunikowania 

są kompetentne, wiarygodne i rozumują w kategoriach ogólnego interesu 

jednostki terytorialnej. Jednocześnie ważne jest przekonanie, że nikt z part-

nerów społecznych nie ma wyłączności na najlepsze rozwiązanie danego 

problemu. Kolejna sprawa to stworzenie atmosfery wzajemnego zaufania 

przez umożliwienie partnerom społecznym aktywnego i autentycznego 

udziału w rozwiązywaniu problemów, co daje poczucie współautorstwa 

i współodpowiedzialności za podejmowane działania.

Niezbędnym elementem skutecznego komunikowania są też kompe-

tentni pracownicy znający zasady i techniki dobrej komunikacji, którzy 

obok umiejętności specjalistycznych mają świadomość misji i zadań 

władz samorządowych na rzecz rozwoju jednostki terytorialnej. Ważne są 

także umiejętności z zakresu szeroko rozumianego public relations. Do 

podstawowych umiejętności w tym zakresie można zaliczyć: badanie opi-

nii publicznej, prowadzenie dyskusji, perswadowanie, znajomość metod 

i technik socjotechnicznych czy predyspozycje do współpracy z mediami 

oraz kształtowanie pozytywnych relacji z otoczeniem. Istotne jest, aby 

działania komunikacyjne prowadzone przez władze samorządowe wpisy-

wały się w ogólną koncepcję kultury organizacyjnej. Pełni ona ważną 
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funkcję integracyjną i społeczno-emocjonalną, zwiększa też poczucie 

pewności w pełnieniu ról społecznych. Kultura organizacyjna wpływa 

również na typ aktywności i budowanie odpowiedniego klimatu dla auto-

nomicznych działań poszczególnych uczestników procesu komunikacji 

społecznej. Wydaje się, że władze samorządowe powinny przygotować 

odpowiednią strategię komunikowania, która winna być konsekwentnie 

realizowana. Zarówno na etapie projektowania, jak i wdrażania tej strate-

gii powinno się pamiętać o pewnych przedsięwzięciach. Jednym z nich 

jest konieczność dokładnego zdefiniowania problemów i potrzeb danej 

społeczności. Pozwoli to na zainicjowanie rzeczywistego i efektywnego 

komunikowania się na poziomie wspólnoty lokalnej lub regionalnej.

Kolejna sprawa to identyfikacja występującej na danym obszarze opinii 

liderów lokalnych czy regionalnych. Należy pamiętać, że osoby zaliczane 

do tego grona zajmują szczególną pozycję wynikającą z roli, jaką odgry-

wają w kształtowaniu nastawienia współmieszkańców. 

Ważną sprawą jest też zintegrowanie mieszkańców wokół działań na 

rzecz wspólnoty terytorialnej, co wiąże się z rozwiązywaniem konkret-

nych problemów lub załatwianiem spraw istotnych dla jednostki teryto-

rialnej. W praktyce znaczącą rolę odgrywa tu odpowiedni dobór kanału 

i formy komunikowania, co jest warunkowane rodzajem grupy społecz-

ności zamieszkującej jednostkę terytorialną, do której adresowane są 

działania.

Wydaje się, że niezbędne będzie tu uzyskanie zainteresowania i przy-

chylności mediów, co w istotny sposób wzmocni aktywność władz samo-

rządowych oraz będzie wspierać inicjatywę środowisk społecznych101. 

Umożliwi to realizację optymalnego uczestnictwa społecznego i aktywny 

udział mieszkańców lub ich przedstawicieli w istotnych dla nich sprawach. 

Pojawiają się zatem warunki do partycypacji społecznej, procesu, w któ-

rym dwie strony lub więcej współdziałają w przygotowaniu następujących 

planów realizacji określonej polityki i podejmowania decyzji102:

• pierwszego, podstawowego, dotyczącego niewielkich grup społecz-

nych, takich jak grupa sąsiedzka, grupa środowiskowa itd.,

101 Tamże, s. 37–38.

102 M. Warowicki, Zb. Woźniak (red.), Aktywność obywatelska w rozwoju społeczności lo-
kalnej: od komunikacji do współpracy, www.lgpp.pl/pl/projekty/partycypacja/komunikacja_
htm (dostęp: 15.05.2019).
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• drugiego, pośredniego, dotyczącego wspólnot i społeczności lokal-

nych,

• trzeciego, zbiorowego, dotyczącego dużych zbiorowości, jakimi są 

organizacje społeczne i reprezentacje grup środowiskowych.

Na każdym z tych poziomów w inny sposób przejawia się uczestni-

ctwo obywateli w życiu publicznym. Wydaję się, że dla rozwoju aktywno-

ści społecznej ograniczanie się tylko do tych form uczestnictwa jest niewy-

starczające. Ważne jest, aby stwarzać szanse mieszkańcom do stosowania 

różnych innych form aktywności, najbardziej odpowiednich dla ich po-

trzeb i możliwości rozwiązywania konkretnych problemów. Mogą one 

mieć charakter sformalizowany, jak np. fundacje czy stowarzyszenia, albo 

niesformalizowany. Na poziom aktywności członków wspólnoty mają 

wpływ różne czynniki. Przy czym trudno jest stwierdzić jednoznacznie, że 

istnieją takie społeczności, które nie wykazują żadnej aktywności. W roz-

wiązywanie występujących problemów włączeni powinni być wszyscy 

mieszkańcy, ponieważ owe problemy w większości dotyczą ich bezpo-

średnio. Nikt tak jak mieszkańcy danej jednostki terytorialnej nie jest zo-

rientowany w zakresie i charakterze dotyczących ich problemów, jak rów-

nież odnoszących się do nich uwarunkowań.

Do czynników wpływających na aktywność społeczną można zaliczyć103:

• przeszłość historyczną danej społeczności,

• charakterystykę powiązań społecznych,

• tradycje kulturowe,

• wiedzę dotyczącą umiejętności i uwarunkowań związanych ze spra-

wowaniem władzy społecznej,

• konflikty pojawiające się w danej zbiorowości,

• przywództwo, obejmujące zespół cech i wzorów zachowań,

• jasną i przekonującą wizję rozwoju.

Charakter i zakres oddziaływania poszczególnych czynników wpływa 

na poziom partycypacji społecznej, która w określonych warunkach może 

przynosić różnorodne korzyści związane ze specyfiką funkcjonowania 

jednostki terytorialnej. Stanowią one w dużej mierze o aktywności społecz-

nej, utożsamianiu się mieszkańców z problemami całej wspólnoty, po-

czuciu odpowiedzialności za realizowane zadania i włączanie się w roz-

wiązywanie problemów. Na władzy samorządowej spoczywa z kolei 

obowiązek stworzenia odpowiednich warunków dla obywateli, aby mogli 

103 J. Kwiatkowski, Partycypacja społeczna i rozwój społeczny, FRDL, Warszawa 2003, s. 12.
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realizować swoje ambicje i zamierzenia, godzenia sprzeczności pomiędzy 

grupami i środowiskami społecznymi czy w końcu wykorzystania istnie-

jącego w ludziach potencjału. Aktywność społeczna przejawia się zazwy-

czaj w formie organizowania się mieszkańców, we wspólnym działaniu 

dla realizacji zbliżonych interesów oraz współpracy z władzą samorzą-

dową, a także w wyrażaniu opinii o podejmowanych działaniach.

Mieszkańcy jednostki terytorialnej mogą być aktywni na różnych 

płaszczyznach życia społeczno-gospodarczego, a tylko umiejętne wyko-

rzystanie pojawiających się tu potencjałów może w rzeczywistości przy-

nieść określone rezultaty. Warunkiem skuteczności jest stworzenie okre-

ślonych możliwości, które dają obywatelom szansę na zaangażowanie się 

w życie wspólnoty. Na styku władza–społeczność mogą też pojawić się 

napięcia wynikające z różnic podejścia do identyfikacji i hierarchizacji 

problemów oraz sposobów ich rozwiązywania. Z tego punktu widzenia 

ważnym sposobem działania władzy lokalnej jest umiejętność prowadze-

nia dialogu ze społecznością i jej reprezentantami oraz unikanie napięć, 

względnie zdolność ich rozwiązywania.

Rozwój jednostki terytorialnej uzależniony jest od włączenia się możli-

wie najszerszych kręgów społecznych w działania podejmowane jej rzecz. 

Im większy udział mieszkańców w życiu danej społeczności, tym szybciej 

może się ona rozwijać. Pojawia się zatem problem budowania społeczeń-

stwa obywatelskiego, które w sposób świadomy, systematyczny i aktywny 

uczestniczy w życiu wspólnoty lokalnej lub regionalnej w celu uzupełnie-

nia i kontroli działań władzy publicznej. Społeczeństwo obywatelskie to 

wszyscy mieszkańcy, którzy aktywnie włączają się w życie wspólnoty sa-

morządowej. Cechami tego społeczeństwa są aktywność i otwartość. Jed-

nym z przejawów aktywności społecznej jest uczestnictwo mieszkańców 

w życiu wspólnoty. O społeczeństwie obywatelskim mówimy wtedy, gdy 

mieszkańcy wykazują zdolność do partycypacji społecznej. Należy pod-

kreślić, że podstawową zasadą działania społeczeństwa obywatelskiego 

jest zasada subsydiarności, która określa zakres działania podmiotu nad-

rzędnego w stosunku do jednostki. Zasada ta oznacza, że instytucje pań-

stwa działają dopiero w momencie, gdy działająca samodzielnie i samo-

rzutnie jednostka czy grupa społeczna nie mogą zrealizować swoich 

celów. Zasada subsydiarności daje pierwszeństwo działania podmiotom 

będącym najbliżej jednostki. Stąd też w działaniu społecznym pierwszeń-

stwo będą miały organizacje i instytucje usytuowane najbliżej obywatela. 
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Wspomniana zasada tworzy warunki do funkcjonalnej integracji zbioro-

wości społecznych, kształtując najbardziej uniwersalne przesłanki samo-

rządności lokalnej i regionalnej. W społeczeństwie obywatelskim współ-

udział obywateli w podejmowaniu ważnych decyzji powinien stawać się 

coraz powszechniejszą praktyką.

Dla partycypacji społecznej duże znaczenie ma postawa władz lokal-

nych lub regionalnych. Podejmowanie ważnych dla danej społeczności 

decyzji powinno być procesem otwartym, angażującym wiele grup spo-

łecznych oraz dającym szansę poszczególnym środowiskom współ-

uczestnictwo w rozstrzyganiu ważnych problemów. Świadomie stoso-

wana przez władze samorządowe partycypacja społeczna w zarządzaniu 

jednostkami terytorialnymi staje się stopniowo jedną ze społecznych 

technik zarządzania104.

Kształtowanie się w praktyce społeczeństwa obywatelskiego uwarun-

kowane jest wieloma czynnikami, które można potraktować jako możli-

wości albo bariery. Warunkiem aktywizacji i identyfikacji ze swoją wspól-

notą jest wytworzenie poczucia własnego miejsca oraz własności 

symbolicznej i rzeczywistej, jak też możliwości wywierania wpływu na 

podejmowane działania. Ugruntowuje to więzi oraz utrwala postawy 

wobec wspólnoty terytorialnej. Można stwierdzić, że zorganizowane 

grupy społeczne traktują przestrzeń, w której żyją, jako swoją szczególną 

wartość. Z taką wartością przestrzenną dana grupa identyfikuje się i jest 

z nią zintegrowana na różnych płaszczyznach: kulturowej, funkcjonalnej 

lub emocjonalnej105. Tak pojmowana przestrzeń jest niewątpliwie wspól-

nym, ponadindywidualnym dobrem. Dlatego też pojawienie się możliwo-

ści pośredniego wpływania na kierunki polityki regionalnej i lokalnej oraz 

kształt przestrzeni stanowią czynnik integrujący i aktywizujący. Szczegól-

nie korzystną okolicznością dla społecznego zaangażowania jest wystę-

powanie zjawiska patriotyzmu lokalnego, będącego bezpośrednim źród-

łem silnej motywacji dla wysiłku związanego z rywalizacją z innymi 

zbiorowościami. Istnieje wprawdzie pewne niebezpieczeństwo jego prze-

kształcenia się w partykularyzm, związany z możliwością faworyzowania 

określonych zbiorowości terytorialnych w związku z przeciwstawianiem 

104 D. Korpetta, Samorząd Terytorialny, https://notatek.pl/samorzad-terytorialny-opraco-
wanie (dostęp: 15.12.2019).

105 F. Znaniecki, Socjologiczne podstawy ekologii ludzkiej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny 
i Socjologiczny” 1938, nr 1.
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się zjawiskom zachodzącym w otoczeniu106. Konieczne jest jednak kształ-

towanie pozytywnej i silnej więzi ze wspólnotą lokalną i regionalną, co 

powinno stanowić ważny element osobowości obywatelskiej. Istotne staje 

się tutaj budowanie społeczeństwa obywatelskiego, w którym postawy 

identyfikacji ze wspólnotą wyrażają się w konkretnym działaniu na po-

szczególnych szczeblach struktury samorządowej wraz z pozytywnym 

ukierunkowaniem emocjonalnego zaangażowania i twórczym wykorzy-

staniem lokalnego i regionalnego patriotyzmu. Kolejna sprawa to możli-

wości komunikowania się oparte na doświadczeniach, specyfice jednostki 

terytorialnej czy wspólnym dziedzictwie kulturowym. Pojawiają się zatem 

elementy integrujące daną zbiorowość, wpływające na stopień świado-

mości społecznej, identyfikację z obszarem zamieszkania i współmiesz-

kańcami. Wartości integrujące są zmienne w czasie, ulegają też różnorod-

nym uwarunkowaniom i wywierają określony wpływ na zachowanie 

poszczególnych członków społeczności107. Społeczne współdziałanie w 

procesie rozwoju lokalnego i regionalnego związane jest z zagadnieniem 

motywacji oraz obiektywnych okoliczności umożliwiających podejmo-

wanie działań. Poczucie możliwości skutecznego wpływania na rzeczy-

wistość determinuje uruchomienie inicjatyw obywatelskich oraz aktyw-

ność władz samorządowych. Kolejnym ważnym czynnikiem społecznej 

aktywizacji jest istnienie infrastruktury instytucjonalnej i organizacyjnej. 

Jej brak lub nieadekwatność do zmieniającego się społeczeństwa stano-

wią poważną barierę w społecznym udziale w procesie rozwoju108. Funk-

cjonowanie jednostek terytorialnych zależy od istnienia i rozwoju róż-

nych instytucji i organizacji pozarządowych, bez których nie można 

skutecznie wdrażać lokalnych i regionalnych programów rozwoju, a także 

wspierać inicjatyw społeczno-gospodarczych. Możliwość prowadzenia 

aktywnej i samodzielnej polityki rozwoju przyczynia się do oddolnej akty-

wizacji i bardziej racjonalnego wykorzystywania występujących uwarun-

kowań, specyfiki i potencjału społecznego.

Możliwości stymulacji rozwoju tkwią w charakterze lokalnego systemu 

społecznego, występujących sieciach powiązań, poziomie samodzielno-

ści lokalnej i regionalnej. Ważna jest też organizacja przestrzeni społecz-

106 Por. A. Wallis, Socjologia i kształtowanie przestrzeni, PIW, Warszawa 1970.

107 S. Ossowski, Z zagadnień psychologii społecznej, PWN, Warszawa 1967, s. 225.

108 J.T. Hryniewicz, Teoria mobilizacji społecznej i jej zastosowanie do analizy działań 
zbiorowych w społecznościach lokalnych, „Studia Socjologiczne” 1988, nr 3, s. 65.
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nej, poziom decentralizacji władzy i wypracowane formy współpracy z 

partnerami społecznymi. Wszystko to wzmaga podmiotowość zbiorowo-

ści terytorialnych, pomaga w identyfikowaniu interesów swojego obszaru 

oraz uczenia się nowych ról związanych z kreowaniem własnej polityki 

społecznej, gospodarczej czy przestrzennej. Wszystko to powinno zmie-

rzać do poprawy konkurencyjności, wzmożenia korzyści ekonomicznych 

i podnoszenia jakości życia mieszkańców. 

 

4.  Społeczna perspektywa procesów 
rozwoju

Uwarunkowania społeczne, które odnoszą się do procesu rozwoju jed-

nostki terytorialnej, można odczytać jako zespół czynników wpływających 

na charakter i zakres podejmowanych działań, jak też sytuację związaną 

z różnymi formami aktywizowania danej społeczności. Owe czynniki są 

związane z cechami środowiska społecznego, przyjętymi i wdrażanymi prio-

rytetami, odniesieniem do otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego, kształ-

towaniem się struktur społecznych. Kolejne kwestie to: system komunikacji 

społecznej, współpraca z mediami, problematyka marketingu terytorialnego, 

budowanie społecznej akceptacji dla działań władz publicznych. Z drugiej 

strony mamy obszar kształtowania się aktywnego partnerstwa społecznego, 

rozwijanie różnych form inicjatywności i kreatywności środowisk lokalnych 

i regionalnych, tworzenie wspólnej wizji rozwoju jednostki terytorialnej. 

Ważne są tutaj inicjatywy obywatelskie, rozwijanie różnorodnych form ko-

munikacji i współpracy, otwartość na zmianę społeczną, rozwijanie lokal-

nych i regionalnych układów partnerskich. Wiąże się to z uczestnictwem 

obywatelskim oraz różnymi formami aktywności posiadającymi wpływ na 

działania władz publicznych w zakresie rozwoju jednostki terytorialnej. 

Uczestnictwo obywatelskie jest rezultatem aktywności przyjętego systemu 

wartości, kształtowanych postaw i uświadomionych potrzeb oraz występują-

cych uwarunkowań. Ponadto wpływ wywierają tu także: charakter jednostki 

terytorialnej, struktura demograficzna, tradycje lokalne, położenie geogra-

ficzne itp. Wszystko to ma swoje istotne znaczenie w praktyce funkcjonowa-

nia danej zbiorowości, gdzie dokonuje się ocena i analiza istniejącej sytuacji, 

przebiega proces uzgadniania kierunków i priorytetów rozwoju, następuje 
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realizacja, a następnie monitoring i weryfikacja prowadzonych działań. 

W tym kontekście ważne jest uświadomienie, a następnie wdrożenie działań 

inicjujących i promujących w celu nakłonienia partnerów społecznych do 

współpracy oraz pobudzania ich aktywności.

Ważne są także działania integrujące dla uzyskania i utrwalenia warto-

ści wspólnoty i wspólnego działania. Potem włączenie i aktywna partycy-

pacja w kolejnych etapach procesu rozwojowego. Wreszcie wspieranie 

działań mających charakter organizacyjny, motywacyjny, informacyjny 

czy też materialny109.

W rezultacie tych działań pojawia się płaszczyzna współpracy, dzięki 

której przeprowadzane są konsultacje, następuje wymiana poglądów, roz-

wijane są doświadczenia i kształtuje się wśród mieszkańców przekonanie, 

że władza publiczna uwzględnia ich potrzeby, że traktowani są jako part-

nerzy w rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji. Z drugiej 

strony sytuacja taka wprowadza racjonalne elementy do działań władz sa-

morządowych, sprzyja konstruktywnemu postępowaniu oraz formułowa-

niu planów i programów zgodnych z oczekiwaniami mieszkańców.

W rezultacie partycypacja społeczna ma zwiększyć skuteczność działa-

nia władz lokalnych i regionalnych oraz zbudować dla nich bazę społeczną. 

W tym kontekście o partycypacji można mówić w powiązaniu z takimi 

pojęciami, jak: badanie potrzeb, opinii, konsultowanie, przepływ informa-

cji, pozyskiwanie wsparcia, rozwiązywanie konfliktów. Mimo częściowo 

instrumentalnego rozumienia aktywności społecznej ma ona swoją wy-

mierną wartość i odgrywa istotną rolę110.

W interesie władz publicznych powinno być realizowanie zasady part-

nerstwa i łączenie swych działań z działaniami środowisk lokalnych i re-

gionalnych, wspieranych przez organizacje pozarządowe. Ponadto celem 

władz powinno być ułatwianie mieszkańcom ich własnych inicjatyw oraz 

wspólne realizowanie obowiązków w zakresie zarządzania rozwojem jed-

nostki terytorialnej111. Praktyka wskazuje, że podejście to staje się coraz 

bardziej popularne i wykorzystywane przez władze samorządowe. Rozwój 

jednostki terytorialnej opiera się na inicjatywie i aktywnym uczestnictwie 

obywateli zamieszkujących dane terytorium. W tym ujęciu o partycypacji 

109 Zob. M. Warowicki, Zb. Woźniak (red.), Aktywność obywatelska w rozwoju społeczności 
lokalnej, Municipium, Warszawa 2001, s. 50–51.

110 J. Drążkiewicz, Monitoring aktywności lokalnej, „Asocjacje” 1999, nr 1.

111 Por. G. Gęsicka, Partnerstwo w rozwoju lokalnym, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1996.
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można mówić w powiązaniu z takimi kategoriami, jak: mobilizacja spo-

łeczna, partnerstwo, łączenie zasobów, planowanie. Na pierwszy plan wy-

suwa się tutaj uczestnictwo rozumiane jako partnerska współpraca z in-

nymi podmiotami społecznymi i współdziałanie z władzami publicznymi 

w zakresie rozwoju lokalnego i regionalnego112.

O aktywności społecznej można mówić także jako o niezbędnym ele-

mencie demokracji, w którym uczestnictwo obywatelskie jest traktowane 

jako jedna z istotnych wartości demokratycznego ładu społecznego. Prob-

lem partycypacji jest w tym przypadku powiązany z takimi kategoriami, 

jak: społeczeństwo obywatelskie, zasada pomocniczości, decentralizacja, 

dobro wspólne, kontrola władzy, artykulacja i reprezentacja interesów. 

Zatem wspieranie aktywności społecznej powinno być elementem prze-

myślanej polityki władz samorządowych. 

Powinna ona tworzyć szeroki zakres możliwości dla podejmowania 

działań publicznych, prowadzenia dyskusji, kształtowania pozytywnych 

nastawień wobec władz publicznych. Przyjęta przez władze polityka w okre-

ślonym zakresie determinuje formy obywatelskiej aktywności. W wyniku 

tego pojawiają się różne formy współpracy i obywatelskiej aktywności 

w zależności od ustalonych priorytetów rozwoju.

Dla uzyskania efektów działań podejmowanych przez samorząd tery-

torialny oraz środowiska społeczne niezbędne jest określenie form, które 

pozwolą na koordynację i wspólną realizację zamierzeń. Ramy takie two-

rzą się przez strategie i programy rozwoju, które obejmują diagnozę stanu 

oraz ustalają strategiczne cele rozwoju. Cele te powinny zabezpieczyć 

równowagę między działalnością gospodarczą a kształtowaniem warun-

ków życia oraz ochroną walorów przyrodniczych i kulturowych. Uświa-

domione uwarunkowania rozwoju zmuszają władze publiczne oraz part-

nerów społecznych do podporządkowania celów działania świadomie 

wybranym priorytetom i preferencjom znajdującym swój wyraz w hierar-

chicznym układzie potrzeb i możliwości. Z punktu widzenia społeczeń-

stwa obywatelskiego cele te służyć mają mobilizacji aktywnej części 

mieszkańców, wyzwalając zaangażowanie, inicjatywę, przedsiębiorczość 

oraz udział możliwie szerokich kręgów w ich realizacji113. 

112 J. Drążkiewicz, Monitoring aktywności lokalnej, „Asocjacje” 1999, nr 1.

113 E. Wysocka, Samorządność a społeczeństwo obywatelskie w Polsce, [w:] B. Goryńska-
-Bittner, J. Stępień, ( red.), Społeczeństwo obywatelskie w procesie integracji europejskiej, 
AR w Poznaniu, Poznań 2002, s. 171.
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Praktyka i dotychczasowe doświadczenia wskazują, że aktywizacja 

społeczna nie może być prowadzona wbrew woli, chęci czy zidentyfiko-

wanym potrzebom grupy społecznej, do której jest kierowana. Konieczne 

jest zatem takie prowadzenie działań, które wykorzystuje istniejącą ak-

tywność, pojawianie się i ścieranie różnych interesów, zgłaszane potrzeby 

i kieruje to wszystko w obręb określonych obszarów istotnych dla strate-

gicznego dla całej jednostki terytorialnej punktu widzenia. Analizując sy-

tuację w odniesieniu do poszczególnych jednostek terytorialnych, nie-

zbędne wydaje się odniesienie do indywidualnego wymiaru pojedynczych 

obywateli wchodzących w skład zbiorowości lokalnej i regionalnej. Cechy 

osobowe, poglądy, dotychczasowe doświadczenia czy stosunek do ota-

czającej rzeczywistości będą zatem miały tutaj istotne znaczenie.

Szczególną wagę przypisać trzeba w tej sytuacji osobowości społecz-

nej, którą należy określić jako względnie trwałą strukturę psychiczną czło-

wieka ukształtowaną pod wpływem czynników środowiska biologicznego 

i społecznego, wpływającą na jego zachowanie i działanie oraz nadającą 

mu jednocześnie kierunek i zakres oddziaływania114.

Czynniki kształtujące ową osobowość to potrzeby, postawy i normy. 

Wszystkie te składniki wywierają wpływ na zachowania jednostki, kształ-

tując też model danej zbiorowości. Istotnym elementem osobowości spo-

łecznej jest rola społeczna, która stanowi spójny system zachowań wyni-

kających z przynależności do określonych grup i innych zbiorowości115. 

Różnych ról społecznych wszyscy uczą się w procesie uspołecznienia 

i w związku z zajmowaną pozycją w strukturze danej społeczności. Stąd też 

poszczególne jednostki czy też zbiorowości najlepiej poznają się w działa-

niu. Specyfika pełnionych ról społecznych, ich zakres, sposób pojmowa-

nia i realizacji wpływa na poziom aktywności społecznej i stosunek do 

problematyki zarządzania rozwojem, a także realizowania wspólnych 

celów istotnych dla jednostki terytorialnej. Do tej kategorii zagadnień na-

leży dodać problematykę wartości społecznych czy wzoru osobowego. 

Kształtowanie się indywidualnego udziału w procesie uspołecznienia za-

rządzania rozwojem jest więc uwarunkowane zbiorem złożonych czynni-

ków wpływających na formowanie się sylwetki osobowej pojedynczych 

członków danej społeczności. Sytuacja taka rodzi potrzebę rozwijania 

wiedzy o tych zagadnieniach zarówno wśród przedstawicieli władzy pub-

114 Skrypt Pl, Serwis Naukowy, www.Google.pl (dostęp: 30.06.2019).

115 Tamże.

http://www.Google.pl
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licznej, jak i liderów społeczności lokalnej i regionalnej. Zatem dla stwo-

rzenia optymalnych warunków społecznego udziału w procesie zarządza-

nia rozwojem konieczne są nie tylko przekonanie o słuszności i zasadności 

partnerstwa, ale również podstawowa wiedza na temat mechanizmów 

i uwarunkowań budowania owego partnerstwa. Pozwoli to na wdrażanie 

określonego sposobu myślenia oraz praktyczną realizację i budowanie sy-

stemu doświadczeń w zakresie kształtowania modelu uspołecznienia za-

rządzania rozwojem. 

5.  Społeczno-gospodarcze aspekty 
procesu rozwoju

Dla programowania i realizacji procesu rozwoju lokalnego i regional-

nego niezbędna jest analiza sytuacji w zakresie szeroko pojętej sfery spo-

łecznej, uwzględniająca jej specyfikę, zakres i złożoność. Zagadnienia 

wchodzące w ten obszar mają zarówno charakter międzyregionalny, jak 

i lokalny. Noszą także cechy charakterystyczne dla zachodzących na ob-

szarze jednostek terytorialnych różnorodnych procesów. Należy zwrócić 

tu uwagę m.in. na problemy i zmiany demograficzne, z których wynika, że 

od drugiej połowy lat 90. trend w rozwoju demograficznym wyraźnie się 

ustabilizował i notowany jest rzeczywisty ubytek ludności. Należy też 

zwrócić uwagę, że ludność Polski jest zdecydowanie zasiedziała, a z do-

stępnych danych wynika, że prawie 60% ludności mieszka w tej samej 

miejscowości od urodzenia. Jednocześnie większą zasiedziałością cha-

rakteryzują się mieszkańcy wsi. Stymulatorami ewentualnych migracji, 

które dotyczą ok. 40% ludności, są zmiany na rynku pracy, a także proces 

kształcenia i względy rodzinne.

Pozytywnym zjawiskiem obserwowanym od kilkunastu lat jest stały 

wzrost liczby osób legitymujących się wykształceniem ponadpodstawo-

wym. W okresie transformacji nastąpił gwałtowny wzrost zjawiska, jakim 

jest ubóstwo. Występuje też silna korelacja między spadkiem zatrudnienia 

a wzrostem ubóstwa. Poważnym problemem jest postępujący proces po-

garszania się stanu infrastruktury kulturalnej oraz liczby odbiorców kul-

tury. Ważną sprawą jest także nierównomierny dostęp do wartości kul-

turalnych. Dotyczy to zarówno zróżnicowania międzyregionalnego, jak 



Społeczne determinanty rozwoju lokalnego i regionalnego

99

i różnic między miastem a wsią. Wydaje się, że rola kultury w rozwoju lo-

kalnym i regionalnym powinna być traktowana wielowątkowo – z jednej 

strony jako aktywny czynnik rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, 

tolerancyjnego i kreatywnego, z drugiej zaś jako czynnik rozwoju regio-

nalnego i lokalnego wpływający na zwiększenie atrakcyjności jednostek 

terytorialnych dla mieszkańców, interesantów czy turystów. Czynniki 

społeczne mają swój bezpośredni związek z poziomem zróżnicowania re-

gionalnego. Jest ono poważnym problemem strukturalnym, przed którym 

stoi nasz kraj. W ujęciu regionalnym zróżnicowania poziomu rozwoju go-

spodarczego mierzonego wartością PKB na mieszkańca oscylują wokół 

relacji 1 : 2,2. Większe zróżnicowania występują wewnątrz regionów, się-

gając wartości 1 : 5. Największy poziom rozwoju obserwowany jest w wo-

jewództwach, na których terenie zlokalizowane są centra społeczno-go-

spodarcze.

Jedną z przyczyn istniejącego stanu rzeczy są zróżnicowania ekono-

miczne, a także podział między aglomeracjami a resztą kraju. Poważnym 

problemem jest niewłaściwe powiązanie metropolii i otaczających je ob-

szarów. Kolejna sprawa to brak współdziałania poszczególnych pozio-

mów samorządu terytorialnego, jak też słabość infrastruktury komuni-

kacyjnej w danym regionie, trudności w koordynacji współdziałania 

między różnymi środowiskami i grupami społecznymi oraz niedostatek 

mechanizmów wspierających współdziałanie w zakresie rozwoju lokal-

nego i regionalnego. Zachodzi zatem konieczność reorientacji i budowy 

nowego modelu kapitału społecznego jako ważnego czynnika współ-

kształtującego rozwój lokalny i regionalny. Kapitał ten obejmuje zasoby 

umiejętności, informacji, kultury i kreatywności jednostek oraz związki 

między ludźmi i organizacjami. Znaczenie wymienionych zasobów 

w rozwoju gospodarczym w tym kontekście należy analizować w aspek-

cie zależności między ich powstawaniem, upowszechnianiem, wyko-

rzystaniem oraz – na ich podstawie – tworzeniem nowych wartości. Na-

leży podkreślić, że kapitał społeczny nie jest jedynie prostą suma 

kapitałów jednostek, ale jest też kreowany przez instytucje i zdolność 

współdziałania. Wysoki poziom kapitału społecznego w bezpośredni 

sposób determinuje zdolność do wykształcenia postaw społecznych, bu-

dowania społeczeństwa kreatywnego, innowacyjnego, tolerancyjnego, 

otwartego na zmiany, zdolnego do tworzenia trwałych więzi społecz-

nych i ekonomicznych. Ważnym elementem jest tutaj kultura, stano-
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wiąca zasadniczy element przygotowania do życia w społeczeństwie 

i kreująca postawy społeczne oraz stosunek do otaczającej rzeczywisto-

ści. Kompetencje kulturowe w istotny sposób wpływają na zdolności go-

spodarowania, współpracy, tworzenia innowacji oraz budowania społe-

czeństwa opartego na wiedzy.

Dokonując analizy sfery społecznej, konieczne jest zwrócenie uwagi 

na możliwe scenariusze rozwoju odnoszące się do tej sfery. Jeden z nich 

zakłada aktywność społeczną, integrację i optymistyczne nastawienie. 

W związku z tym dominować będzie optymizm wynikający nie tylko z ros-

nącego ogólnego poziomu zamożności oraz poczucia bezpieczeństwa 

socjalnego i publicznego, ale także członkostwa Polski w Unii Europej-

skiej. Dalszym elementem optymistycznego scenariusza jest założenie 

wzrostu gospodarczego, pewności i zadowolenia społecznego, dużej mo-

bilności społecznej, realizowania swoich zamierzeń. Ponadto mamy do 

czynienia z aktywnym uczestnictwem w życiu społeczności lokalnych 

i regionalnych oraz wysokim poczuciem identyfikacji i tożsamości ze 

swoją jednostką terytorialną. 

Inna możliwość to tzw. społeczeństwo dezintegrujące się, cechujące 

się zróżnicowaną sytuacją materialną i perspektywami, w którym obok 

optymistycznie nastawionej zamożnej mniejszości istnieją niepewna 

przyszłości część społeczeństwa oraz rosnący obszar wykluczenia spo-

łecznego. Pojawia się duże zróżnicowanie między społecznościami na 

poziomie lokalnym i regionalnym, występuje też niski stopień identyfika-

cji z problemami swojej jednostki terytorialnej.

W końcu istnieje scenariusz zakładający społeczeństwo w stanie dez-

integracji i konfliktu. Ulega ono trwałemu rozbiciu na zadowoloną i za-

możną mniejszość oraz ubogą i żyjącą w warunkach niepewności o przy-

szłość większość. Zwiększeniu ulegają nierówności w układzie społecznym 

i zawodowym, także w układzie terytorialnym miasto–wieś. Upada także 

zaufanie do demokracji116.

116 Zob. Długofalowa strategia rozwoju regionalnego kraju, RCSS, Warszawa 2004, s. 32–34.
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6.  Społeczne uwarunkowania 
funkcjonowania administracji 
publicznej

Administracja publiczna w procesie zarządzania rozwojem zobowią-

zana jest realizować ideę partnerstwa, zgodnie z którą partnerzy społeczni 

i gospodarczy mają możliwość uczestniczenia w tym procesie i wpływa-

nia na jego kierunki oraz sposób realizacji przyjętych zadań. Wymaga to 

stosowania odpowiednich metod oraz instrumentów działania zarówno 

na poziomie lokalnym, jak i regionalnym. Ustawy o samorządzie teryto-

rialnym, opierając się na idei autentycznego samorządu lokalnego i regio-

nalnego oraz idei pełnego upodmiotowienia społeczności lokalnych i re-

gionalnych, nadają im status wspólnot samorządowych. W ten sposób 

gmina, powiat i województwo stają się prawnym zrzeszeniem zamieszku-

jących je ludzi. Wyrazem upodmiotowienia lokalnych społeczności, 

upodmiotowienia gmin, powiatów i województw jest nadanie prawnej 

osobowości, co oznacza, że wykonują one zadania publiczne w imieniu 

własnym i na własną odpowiedzialność. Z tego też względu konieczne jest 

istnienie urządzeń i instytucji samorządowych, lokalnych i regionalnych 

wyposażonych w odpowiednie uprawnienia i kompetencje, które mają 

służyć samodzielności społeczności lokalnych i regionalnych w zakresie 

rozwiązywania podstawowych problemów i zaspokajania potrzeb.

Instytucje władzy samorządowej przyjmują na siebie zasadniczy ciężar 

życia społeczności, czyniąc jej funkcjonowanie twórczym i praworząd-

nym. Jednocześnie stwarzają one możliwość partycypacji mieszkańców 

w wykonywaniu i kontrolowaniu władzy na szczeblu lokalnym i regional-

nym117. Podmiotem samorządu terytorialnego jest społeczność zamiesz-

kała na określonym obszarze, zorganizowana w terytorialny związek sa-

morządowy. Związek ten powołany jest przez państwo w celu realizacji 

jego zadań (zgodnie z zasadą decentralizacji). Przedmiotem samorządu 

terytorialnego jest wykonywanie zadań publicznych. Wśród podstawo-

wych funkcji samorządu terytorialnego należy wyróżnić upodmiotowie-

nie społeczności lokalnej (w gminie, w powiecie) oraz regionalnej (w wo-

117 A. Drwiłło, J. Gliniecka, Finanse organów lokalnych, Wydawnictwo UG, Gdańsk 1992, 
s. 9–10.
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jewództwie), przejawiającej się w jej wyodrębnieniu i usamodzielnieniu 

jako podmiotu władzy i administracji publicznej. Jest on powołany do or-

ganizowania rozwoju społecznego przez stworzenie odpowiednich wa-

runków życia społecznościom lokalnym i regionalnym. Znaczenie władz 

samorządowych w systemie politycznym można oceniać pod względem 

zasobów będących w dyspozycji władz jednostek samorządu terytorial-

nego. Decydują one o sile tych władz i zakresie ich samodzielności. Do 

tych, którymi dysponuje (lub powinien dysponować) samorząd teryto-

rialny, można zaliczyć zasoby: prawne, finansowe, polityczne, profesjo-

nalne i hierarchiczne118.

Zgodnie z uregulowaniami ustawy z 24 lipca 1998 roku o wprowadze-

niu trójstopniowego podziału terytorialnego państwa zasadniczymi jed-

nostkami tego podziału, z dniem 1 stycznia 1999 roku, stały się: gminy 

(2489 gmin), powiaty (308 powiatów ziemskich, 65 miast na prawach po-

wiatu – powiaty grodzkie) i województwa (16 województw – regionów). 

Samorząd terytorialny w modelu trójszczeblowym jest obligatoryjnym 

związkiem mieszkańców gmin, powiatów i województw samorządowych 

utworzonym dla realizowania zadań o charakterze lokalnym (przez gminy 

i powiaty) oraz zadań o charakterze regionalnym (przez województwa) 

w celu zapewnienia rozwoju danego terenu i zaspokojenia potrzeb zbio-

rowych (z zakresu użyteczności publicznej) ludności tego regionu. Po-

szczególne jednostki samorządu terytorialnego powstają z mocy prawa, 

przy czym w jego modelu trójszczeblowym gmina jest jednostką podsta-

wową, powiat – pośrednią, a województwo – najwyższą119. Podział taki 

został dokonany z uwagi na zakres działań, jakie mają do wykonania wy-

mienione jednostki, nie zaś ze względu na zakres podległości. Powiat nie 

jest w stosunku do gminy jednostką nadrzędną, tak jak w stosunku do po-

wiatu województwo samorządowe nie jest jednostką nadrzędną. Rozgra-

niczenie zadań gminy, powiatu i województwa sprawia, że wspólnoty te 

działają niezależnie od siebie, co nie oznacza, że nie mogą ze sobą współ-

pracować, tworząc różnego rodzaju porozumień o wzajemnym powierza-

niu sobie określonych zadań publicznych czy też związku o charakterze 

międzygminnym (związki komunalne) i międzypowiatowym (związki po-

wiatów) dla wspólnego wykonywania zadań.

118 J. Regulski, Samorząd terytorialny. Skąd i dokąd, „Samorząd Terytorialny” 1991, nr 1–2.

119 Powiat i województwo spełniają pomocniczą rolę w sprawnym funkcjonowaniu systemu 
samorządu terytorialnego, dlatego też podstawową rolę w tym systemie odgrywa gmina.
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Mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową. 

Z kolei mieszkańcy powiatu tworzą z mocy prawa lokalną wspólnotę sa-

morządową, a mieszkańcy województwa regionalną wspólnotę samorzą-

dową. Wynika stąd, że osoba fizyczna nie może odmówić przynależności 

do terytorialnego związku samorządowego (zamieszkanie jest w zasadzie 

jedynym wymogiem przynależności do terytorialnej wspólnoty samorzą-

dowej), a organy gminy, powiatu czy województwa nie mogą jej wyklu-

czyć, przy czym osoba ta może być zarówno aktywnym, jak i biernym 

członkiem danej społeczności samorządowej. Każdy mieszkaniec Polski 

jest jednocześnie członkiem trzech wspólnot samorządowych, tj. gminy, 

powiatu i województwa.

Gmina, powiat i województwo jako jednostki samorządu terytorial-

nego stanowią szczególnego rodzaju system społeczno-gospodarczy 

(tzw. terytorialną korporację samorządową, tj. korporację prawa publicz-

nego), na który składają się następujące elementy:

• obszar, który zajmują gmina, powiat i województwo;

• mieszkańcy, tworzący wspólnotę samorządową (w gminie i w powie-

cie lokalną, a w województwie regionalną);

• władze, czyli demokratycznie wybieralne organy gminy, powiatu i wo-

jewództwa;

• jednostki organizacyjne gminy, powiatu i województwa.

Gmina realizuje zadania publiczne o znaczeniu lokalnym, ale tylko te, 

których wykonywanie nie jest zastrzeżone dla innych podmiotów (zgod-

nie z zasadą domniemania kompetencji). Zadania gmin nie mają jednoli-

tego charakteru prawnego, gdyż ustawa o samorządzie terytorialnym po-

dzieliła je na własne i zlecone z zakresu administracji rządowej.

Powiat jest jednostką samorządu terytorialnego jak gmina, lecz o in-

nych zadaniach, gdyż są to ustawowo określone zadania publiczne o cha-

rakterze ponadgminnym.

Zadania województwa samorządowego mają głównie charakter regio-

nalny, tzn. tworzenie warunków rozwoju regionu oraz wykonywanie 

usług publicznych o zasięgu regionalnym. Ponadto mają one kreować po-

litykę regionalną, niezależnie od tego, że rząd ma swoją politykę wobec 

regionu. Należy jednak podkreślić, że regionalna wspólnota samorządowa 

nie stanowi, zgodnie z uregulowaniami ustawy o samorządzie wojewódz-

twa, autonomicznego województwa, tym samym zachowana zostaje za-

sada unitarności państwa.
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Formowanie się społeczności lokalnej i regionalnej (integracja) można 

rozważać w kilku aspektach: kulturowym, funkcjonalnym, normatyw-

nym, komunikatywnym i emocjonalnym120. Integracja rozumiana jest 

jako ciągły proces, czyli kompleks zależnych od siebie zmian w zakresie 

uznawanych przez członków społeczności wartości i norm oraz ich prze-

strzegania, wykonywania zadań i wewnętrznej organizacji zapewniającej 

funkcjonowanie jednostek terytorialnych, kontaktów i stosunków spo-

łecznych zachodzących między mieszkańcami a grupami mieszkańców, 

a także ich świadomościowego i emocjonalnego wiązania się z miejscem 

zamieszkania. Integracja kulturowa oznacza stopień, w jakim mieszkańcy, 

zwłaszcza poszczególne grupy różniące się swoim pochodzeniem, wyka-

zują zgodność wzorów kulturowych, zgodność wartości i norm. W aspek-

cie funkcjonalnym integracja jest definiowana jako stopień wykonywania 

konkretnych zadań na rzecz gminy, powiatu czy regionu przez poszcze-

gólne jednostki ludzkie, instytucje i organizacje społeczne. Inną płaszczy-

zną współżycia mieszkańców jest integracja normatywna, tj. stopień 

przestrzegania uznanych norm. Stopień aprobowania mechanizmów 

kontroli społecznej i opinii publicznej w zakresie roli członka rodziny, pra-

cownika i mieszkańca zachodzi poprzez wzajemne przystosowanie się 

zasadniczo różnych grup ludności. Najważniejszą płaszczyzną więzi spo-

łecznej jest integracja komunikatywna, która jest rozumiana jako inten-

sywność kontaktów i stosunków społecznych (gotowość do współpracy 

między poszczególnymi grupami, intensywność stosunków międzygru-

powych, stopień występowania uprzedzeń i stereotypów). Zjawisko wza-

jemnych uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu innych grup społecz-

nych jest zazwyczaj jedną z poważniejszych przeszkód w kształtowaniu 

się nowej społeczności. Równie ważna jest integracja w sensie emocjo-

nalnym. Jest ona odbiciem uczuciowego utożsamiania się z daną gminą, 

powiatem czy regionem. Kształtując rozwiązania społeczno-gospodarcze, 

należy zwrócić uwagę na własne cechy indywidualne poszczególnych ob-

szarów oraz ich osobowość regionalną. Na podstawie tych cech mogą się 

wykształcić określone układy funkcjonalne, formy i metody działania. 

Dodać do tego należy istniejące więzi społeczno-gospodarcze, układy ko-

120 D. Szymańska, Społeczności lokalne jako czynnik rozwoju i funkcjonowania samorządu 
terytorialnego, [w:] D. Szymańska, S.L. Bagdziński, Z. Jabłoński, A. Potoczek, Społeczności lo-
kalne a problem ekorozwoju, Toruń 1995, s. 11.
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munikacyjno-osadnicze oraz powiązania regionalne wynikające z dzie-

dzictwa historyczno-kulturowego.

Dzięki zjawisku decentralizacji następuje proces pogłębionej integracji 

i identyfikacji społecznej. Szczególnego znaczenia nabierają społeczności 

lokalne, które wykazują uświadamianie potrzeby oraz wspólnotę intere-

sów i mają szansę przekształcić się w kreatywne społeczności na pozio-

mie gminnym. Będą one stanowić społeczno-organizacyjną i gospodar-

czą podstawę transformacji i restrukturyzacji lokalnej i regionalnej.

Terytorium jako jedna ze sfer oddziałujących na tożsamość histo-

ryczno-kulturową jest miejscem, gdzie budowane są konkretne relacje 

międzyludzkie, miejscem współpracy i wymiany, miejscem, w którym 

kształtowana jest tożsamość, będąca jedną z podstaw aktywności i pod-

miotowości społeczności lokalnej na danym obszarze. Terytorium jest 

także miejscem integracji przynależności lokalnej i regionalnej, gdzie nie-

zwykle istotną rolę odgrywają stan świadomości społecznej oraz uczestni-

ctwo i emocjonalne powiązania danej zbiorowości ze wspólnotą lokalną. 

Rodzą się tutaj identyfikatory regionalnego charakteru danej społeczno-

ści, która ukształtowana jako wspólnota regionalna jest szczególnym ro-

dzajem zbiorowości, gdzie poszczególne społeczności lokalne realizują 

swoje interesy w taki sposób, że nie wywołuje to działań dezintegrujących.

Rozwój lokalny wsparty przez elementy historyczno-kulturowe staje 

się ważnym elementem postępu decentralizacyjnego oraz rozwoju samo-

rządności terytorialnej na szczeblu lokalnym i regionalnym. Wszelkie 

działania w tym zakresie muszą być w pełni komplementarne ze strategią 

i scenariuszami rozwoju społeczno-gospodarczego w ujęciu regional-

nym, interregionalnym i lokalnym. Oparta na lokalnych i regionalnych 

tradycjach i wartościach historyczno-kulturowych aktywność społeczna 

stanowi podstawę współcześnie pojmowanego regionalizmu.

Ożywienie regionalne odnosi się również do stanu świadomości 

społecznej, działalności gospodarczej, aktywności społeczno-politycznej 

i kulturowej. Nawiązuje ono także do zachowanych tradycji samorządno-

ści i samoorganizacji. Szczegółowego znaczenia nabierają następujące 

aspekty regionalizmu:

• historyczno-kulturowy,

• organizacyjno-reformatorski,

• samorządowy.
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Zbiorowa samoświadomość obywatelska odnosi się do określonego 

terytorium i jest wzmocniona przez tradycję, osiągnięcia i bogactwo dzie-

dzictwa historyczno-kulturowego. Konieczne jest jednak wyartykułowa-

nie głównych elementów składających się na tę specyfikę. Będą to głów-

nie: przejawy kultury regionalnej, poczucie lokalnej przynależności, 

znajomość elementów dziedzictwa historycznego, prezentowane postawy, 

istniejące i akceptowane wzorce zachowań, odmienność ładu przestrzen-

nego, struktura użytkowania przestrzeni, formy gospodarowania. Świa-

domość lokalna wsparta na wartościach historyczno-kulturowych po-

zwala lepiej zrozumieć rzeczywistość społeczną, identyfikować się z nią 

oraz angażować w rozwiązywanie różnorodnych problemów, znajdując 

w tym zaspokojenie potrzeb psychospołecznych, biologicznych i rzeczo-

wych. Jednocześnie tworzone są warunki do przejawów aktywności i od-

powiedzialności społecznej, powstają i zmieniają się więzi społeczne, po-

szerza i identyfikuje się proces integracji społecznej. Słabo zintegrowane 

i pasywne zbiorowości mają szansę na przekształcenie się w kreatywne 

społeczności lokalne. Dzięki temu poszczególni mieszkańcy miasta czy 

gminy mogą partycypować w lokalnym rozwoju. Stwarza to podstawy do 

inicjatyw lokalnych, rozwoju innowacji i mobilizacji społecznej. Te cechy 

stanowią o pozytywnym kierunku rozwoju lokalnego, przyczyniając się 

do tworzenia nowej jakości zarządzania sprawami publicznymi.

Proces organizowania życia społecznego i zarządzania gminą staje się 

bardziej skuteczny, jeśli jest oparty na świadomej aktywności lokalnej ma-

jącej swe źródło w tradycji lokalnej i bogactwie dziedzictwa historyczno-

-kulturowego. Niezwykle istotne jest tutaj wykorzystywanie doświadczeń 

wynikających z ważnych wydarzeń historycznych, prezentowanie zna-

nych postaci, miejsc, obiektów, elementów środowiska kulturowego. Dużą 

rolę odgrywa edukacja regionalna prowadzona na terenie każdego miasta 

i każdej gminy. Jest ona zadaniem środowiska samorządowego, jak też 

organizacji i towarzystw lokalnych. Ważne jest również angażowanie 

wspólnot parafialnych i grup mieszkańców.

Uwzględniając specyfikę regionu, należy zwrócić uwagę na wydarzenia 

o charakterze społeczno-politycznym, kulturalnym czy militarnym. Ko-

nieczne jest również odniesienie się do bogactwa zabytków kultury mate-

rialnej i niematerialnej, miejsc pamięci, postaci historycznych. Ważne są 

również podejmowane na przestrzeni dziejów inicjatywy społeczno-poli-

tyczne i kulturalne, formy działań społeczności lokalnych, doświadczenia 
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gospodarcze i administracyjno-samorządowe. Wszystkie te elementy będą 

pomocne w poznawaniu charakteru dziedzictwa historyczno-kulturowego 

danego obszaru i jego wpływu na społeczność lokalną.

Trzeba pamiętać, że rozwój lokalny jest pojęciem złożonym, co wynika 

z wielorakości celów, którym rozwój ma służyć, i z różnorodności działań, 

które go kształtują. W skali lokalnej sprawy rozwoju społeczno-gospodar-

czego stają się szczególnie skomplikowane, ponieważ każdy obszar roz-

wija się i funkcjonuje jako integralna część większej całości. Wiele ele-

mentów rozwoju nie bilansuje się w skali lokalnej, nie ma również pełnej 

współzależności między rozwojem gospodarczym a poziomem życia 

mieszkańców.

Jest więc rozwój lokalny kompleksem pozytywnych przeobrażeń jakoś-

ciowych dotyczących danego obszaru w zakresie poziomu życia zamiesz-

kujących tam ludzi. Cele rozwoju lokalnego mają charakter uniwersalny, 

lecz w określonych warunkach miejscowych dokonuje się ich konkrety-

zacja i hierarchizacja dostosowana do istniejących warunków rozwoju121. 

Zadania służące osiąganiu owych celów to głównie ożywienie gospodarki 

i tworzenie klimatu do lokalizacji i dobrego funkcjonowania podmiotów 

gospodarczych. Wynika to z założenia, że cele te mogą być osiągane nie 

tylko siłami władz lokalnych, lecz również w wyniku działań wszystkich 

innych podmiotów gospodarczych. Takie ujęcie rozwoju lokalnego, jego 

celów i zadań, powinno mieć swoje odzwierciedlenie w ujmowaniu czyn-

ników rozwoju. Na ogół obejmują one zestaw następujących danych122:

• walory użytkowe wytworzone przez naturę, bogactwa mineralne, 

gleby, wodę,

• walory użytkowe będące wytworem działań człowieka (obiekty pro-

dukcyjne, walory szeroko rozumianej infrastruktury gospodarczej, 

społecznej, technologicznej),

• potencjał społeczny (rozmiary, kwalifikacje, wydajność),

• instytucje zajmujące się promocją i rozwojem danego obszaru 

(banki, izby gospodarcze, agencje rozwoju),

• kulturę i tradycje gospodarcze danego obszaru,

121 Por. L. Wojtasiewicz, Czynniki rozwoju lokalnego – nowe ujęcia metodologiczne, 
„Biuletyn KPZK PAN” 1997, t. CXVII.

122 M. Trojanek, Oddziaływanie władzy lokalnej na efektywność przedsięwzięć inwestycyj-
nych, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1994.
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• atrakcyjność miejsc przebywania (kulturę i tradycje mieszkańców, 

wygląd danej miejscowości, urządzenia umożliwiające realizację 

różnych potrzeb w zakresie turystyki, wypoczynku, rozrywki oraz 

stan środowiska).

Aktywna postawa samorządu lokalnego pozwala osiągnąć wytyczane 

cele z użyciem podstawowych instrumentów kształtujących korzystne wa-

runki rozwoju i promowania lokalnej przedsiębiorczości. Dokonanie traf-

nego wyboru narzędzi wymaga rozpoznania bardzo złożonych warunków 

społeczno-ekonomicznych w ujęciu regionalnym i lokalnym. Jednocześ-

nie należy zwrócić uwagę na fakt, że procesy zachodzące w układzie teryto-

rialnym w dużym stopniu wpływają na sytuację w skali globalnej.

Należy podkreślić znaczenie społeczeństwa obywatelskiego oraz pro-

cesu upodmiotowienia w skali lokalnej i regionalnej w kontekście tworzącej 

się nowej tożsamości po dokonanych zmianach terytorialno-ustrojowych. 

Ważną rolę odgrywają tu wielokulturowość jednostek terytorialnych oraz 

polityka ochrony i odnowy dziedzictwa kulturowego prowadzona w skali 

lokalnej i regionalnej. Winna być ona sprzężona z procesem rozwoju kul-

tury oraz strategią rozwoju społeczno-gospodarczego. Przez szerzenie war-

tości kulturowych stwarza się warunki sięgania do źródeł kultury lokalnej 

i regionalnej, wzmacniając w ten sposób tożsamość lokalną i narodową, 

przyczyniając się do ochrony istniejących tradycji. Zarazem pojawia się 

możliwość współtworzenia pomostu od tradycji do współczesności i przy-

szłości w perspektywie procesów rozwojowych w układzie lokalnym i re-

gionalnym. Niezwykle istotne wydaje się tutaj kształtowanie postaw spo-

łeczności lokalnej i regionalnej w kontekście rozwijania samorządności 

oraz formowania cech społeczeństwa obywatelskiego z uwzględnieniem 

szeroko rozumianej indywidualności, unikatowości, oryginalności.

Dla wielu środowisk samorządowych silna więź tożsamości z miejscem 

zamieszkania, ze swoim regionem to zarazem kontynuacja własnych do-

brych tradycji historycznych. Inspiracja tradycją to nie tylko potwierdze-

nie swojej odrębności regionalnej czy też lokalnej, ale także wskazanie na 

rolę więzi społecznych, ustroju psychofizycznego społeczności, dyscy-

pliny społecznej i umiejętności zgodnego osiągania celów przez te wspól-

noty. Eksponowanie tych indywidualnych cech i wartości regionalnych 

najlepiej wyraża się w otaczającym krajobrazie kulturowym.

Z punktu widzenia samorządu za najważniejsze uważa się nie tylko 

dziedzictwo kulturowo-materialne, ale także niematerialne (duchowe), wy-
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rażane przez: nazewnictwo, zachowane obyczaje, zabytkowy krajobraz, 

atrybuty przestrzeni historycznej, obiekty i miejsca kultowe wraz z pomni-

kami historii i religii itp. Dlatego też dalsze poszerzanie samorządności 

i form publicznego działania, wraz z upowszechnianiem się demokratycz-

nych organizacji, stwarza duże zapotrzebowanie na marketing tożsamości 

regionalnej, który jest umiejętnością wykorzystania tradycji i dziedzictwa 

historycznego. W tej sytuacji uwarunkowania kulturowe mogą przyczynić 

się do wzbogacenia procesów rozwojowych na szczeblu samorządowym, 

tworząc inkubatory rozwoju, przedsiębiorczości i nowe miejsca pracy. Naj-

lepszym przykładem tej konfrontacji jest krajobraz kulturowy, który od-

zwierciedla ideę rozwoju polityki lokalnej i regionalnej, gospodarki prze-

strzennej i przedsiębiorczości władz samorządowych.

W tym kontekście ważnym celem i zadaniem jest pielęgnowanie i roz-

wijanie dziedzictwa społeczno-kulturowego, by uczestniczyć w realizacji 

celów większej zbiorowości, nie tracąc własnej tożsamości. Społeczność 

regionalna i jej konkretne problemy oraz historyczno-kulturowe podwa-

liny są tym, co kształtuje człowieka jako członka społeczności narodowej. 

Racjonalnie rozumiany regionalizm jest typem świadomości społecznej, 

a więc skłonności do poszanowania samego siebie i swojego odniesienia 

do najbliższego otoczenia. W tym kontekście należy zwrócić szczególną 

uwagę na pogląd głoszący, że region stanowi przede wszystkim odręb-

ność kulturową, a wszystkie inne kryteria i podziały ważne są tylko o tyle, 

o ile współkształtują odrębność kulturową123. Dlatego też tożsamość regio-

nalną można traktować jako tożsamość kulturową. Chodzi tutaj o identy-

fikację pojedynczych członków społeczności lokalnej z określonymi war-

tościami i związanymi z nimi symbolami. Niezwykle ważny jest tutaj 

mechanizm identyfikacji z własnym dziedzictwem historyczno-kulturo-

wym. Tożsamość kulturowa jest także ważnym rodzajem tożsamości 

zbiorowej ludzi zamieszkujących dany obszar. Polega ona na historycznie 

uwarunkowanym sposobie podtrzymywania przez daną zbiorowość re-

gionalną swego istnienia jako odrębnej części ogólnonarodowej całości.

Ważne jest funkcjonowanie zbiorowości lokalnej jako pewnych treści 

świadomości społecznej, które składają się na jej określony obraz wśród 

członków tej zbiorowości. Lokalność jest wyrazem poczucia przynależno-

ści do zbiorowości regionalnej. Istotną częścią, a zarazem warstwą tema-

tyczną lokalności jest świadomy stosunek do przyszłości zbiorowości 

123 K. Kwaśniewski, Regionalizm, Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne, Poznań 1986.
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lokalnej. Można powiedzieć, że wyrazem pełnej lokalności jest właśnie my-

ślenie o kształtowaniu przyszłości. Chodzi tutaj o wspólne wyznaczanie 

celów, jakie zbiorowość powinna osiągnąć w przyszłości. Wizja przyszło-

ści jest dla zbiorowości lokalnej czynnikiem podnoszenia stanu świado-

mości wspólnoty losów oraz wpływa na kształtowanie więzów społecz-

nych124. Wszystko to powinno zmierzać do tworzenia się określonych 

struktur rozwoju lokalnego i regionalnego, których zadaniem jest kon-

kretne poprowadzenie tego rozwoju do powstawania inicjatyw rozwojo-

wych poprzez mobilizację mieszkańców, podmiotów gospodarczych 

i innych instytucji do udziału w tym procesie aż do uzyskania konkret-

nych efektów i ich oceny włącznie.

Podstawowe znaczenie w przygotowaniu i uruchomieniu procesu 

rozwoju mają125:

• przygotowanie osób do uczestnictwa w procesie rozwoju;

• zgromadzenie funduszy na sfinansowanie zamierzonych działań;

• pozyskanie terenu i obiektów, które zostaną przeznaczone na cele 

rozwoju lokalnego;

• pozyskanie podmiotów gospodarczych, które zechcą się włączyć 

w proces rozwoju lokalnego;

• utworzenie odpowiednich struktur organizacji i sterowania proce-

sem rozwoju lokalnego i regionalnego.

Wśród głównych składników owego procesu można wymienić126:

• ustalenie konkretnych celów i upewnienie się, że są one możliwe do 

zrealizowania;

• utworzenie odpowiednich struktur organizacyjnych zdolnych do 

zrealizowania wyznaczonych celów;

• wykształcenie (wygenerowanie) między uczestnikami procesu roz-

woju lokalnego, realizującymi własne cele indywidualne, właści-

wych relacji, które pozwolą wyeliminować konflikty i uzyskać zakła-

dane korzyści ogólnospołeczne,

124 J. Wódz, Kategorie lokalności w empirycznych badaniach zbiorowości, [w:] J. Wódz 
(red.), Społeczności lokalne. Szkice socjologiczne, Uniwersytet Śląski, Katowice 1986.

125 Z. Jabłoński, A. Potoczek, Społeczne i kulturowe uwarunkowania rozwoju lokalnego, 
[w:] A. Potoczek (red.), Stymulowanie rozwoju lokalnego – perspektywa społeczna i organiza-
cyjna, Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego, Toruń 2001, s. 58.

126 J.J. Parysek, Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 1997, s. 167–168.
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• przekonanie społeczności lokalnej i jej członków, grup czy jednostek 

organizacyjnych do tego, że podejmowanie zadań rozwoju lokal-

nego jest uruchamianiem możliwości rozwojowych, jakie mogą się 

wiązać z długoterminowo zaplanowanym rozwojem lokalnym.

Nie stanowią one jednak zadań indywidualnych dla pojedynczych 

uczestników rozwoju lokalnego i regionalnego, ale dla wszystkich, którzy 

w tym rozwoju zamierzają uczestniczyć. Zadania te, co jest oczywiste, w róż-

nym stopniu będą absorbować poszczególne osoby i instytucje i różna 

będzie ich rola w procesie rozwoju. Szczególne zadanie przypada tutaj 

osobie lub grupie osób, które będą pełnić funkcje organizatorskie i kie-

rownicze. Odpowiadać one będą za całokształt uruchomionego procesu, 

w tym zwłaszcza za: mobilizację ludzi i podmiotów gospodarczych, 

oszczędne wykorzystanie zasobów, bezkonfliktowość przebiegu procesu, 

pewność realizacji wyznaczonych zadań, maksymalizację efektu ogólno-

społecznego. W realizacji tych zadań niezwykle ważną rolę odgrywają 

społeczne i historyczno-kulturowe uwarunkowania rozwoju. Terytorium 

jako jedna ze sfer oddziałujących na tożsamość historyczno-kulturową 

jest miejscem, gdzie budowane są konkretne relacje międzyludzkie, miej-

scem współpracy i wymiany, miejscem, w którym kształtowana jest tożsa-

mość, będąca jedną z podstaw aktywności i podmiotowości społeczności 

lokalnej na danym obszarze.

Rozwój wsparty przez czynniki społeczne staje się ważnym elementem 

postępu decentralizacyjnego oraz rozwoju samorządności terytorialnej na 

szczeblu lokalnym i regionalnym. Wszelkie działania w tym zakresie 

muszą być w pełni komplementarne ze strategiami i scenariuszami roz-

woju społeczno-gospodarczego w ujęciu regionalnym i lokalnym. Lo-

kalna i regionalna aktywność społeczna stanowi podstawę współcześnie 

pojmowanego regionalizmu. Ożywienie regionalne odnosi się również 

do stanu świadomości społecznej, działalności gospodarczej, aktywności 

społeczno-politycznej i kulturowej. Nawiązuje ono także do zachowanych 

tradycji samorządności i samoorganizacji. Zbiorowa świadomość obywa-

telska odnosi się do określonego terytorium i jest wzmocniona przez tra-

dycję, osiągnięcia i bogactwo dziedzictwa historyczno-kulturowego. 

Jednocześnie tworzone są warunki do przejawów aktywności i odpowie-

dzialności społecznej, powstają i zmieniają się więzi społeczne, poszerza 

się i intensyfikuje proces integracji społecznej. Słabo zintegrowane i pa-

sywne zbiorowości mają szansę na przekształcenie się w kreatywne spo-
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łeczności lokalne. Dzięki temu poszczególni mieszkańcy miasta czy 

gminy mogą partycypować w lokalnym rozwoju. Stwarza to podstawy do 

inicjatyw lokalnych, rozwoju innowacji i mobilizacji społecznej. Te cechy 

stanowią o pozytywnym kierunku rozwoju lokalnego, przyczyniając się do 

stworzenia nowej jakości zarządzania sprawami publicznymi. Poziom i za-

kres aktywności społecznej oparty na tradycji i elementach tożsamości lo-

kalnej i regionalnej w istotny sposób wpisuje się w budowę, a następnie 

w realizację strategii jako instrumentu sterowania rozwojem na poziomie 

lokalnym i regionalnym. Jest to też ważne przy kształtowaniu procedury 

programowania rozwoju oraz przygotowania do zarządzania publicznego.

Konieczne są tutaj różnorodne formy aktywności społecznej oraz ro-

zumienie specyfiki uwarunkowań procesu rozwoju lokalnego i regional-

nego. Proces organizowania życia społecznego i zarządzania gminą staje 

się bardziej skuteczny, jeśli jest oparty na świadomej aktywności lokalnej 

mającej swe źródło w tradycji lokalnej i bogactwie dziedzictwa histo-

ryczno-kulturowego. Najważniejszym czynnikiem lokalnego sukcesu są 

liderzy zdolni do sformułowania długofalowej wizji rozwoju danego 

układu lokalnego i mający umiejętność skupiania wokół siebie elity lokal-

nej, która tę wizję mogłaby konsekwentnie realizować. Inne czynniki, 

które mają postać ogólnych uwarunkowań rozwoju (tj. niezależnych od 

specyfiki danego układu lokalnego), a które gwarantują szansę na sukces 

lokalny, to:

1. elita, skupiająca najbardziej aktywnych aktorów: działaczy samorzą-

dowych, kierowników najważniejszych instytucji lokalnych, miej-

scowych przedsiębiorców, a także liderów nieformalnych – miesz-

kańców o dużym autorytecie. Ważne jest, aby elita była zdolna do 

opowiedzenia się za strategią prorozwojową, nie zaś rewindykacyjną 

lub nastawioną na doraźne korzyści (zbiorowe czy wręcz prywatne);

2. instytucje, które stabilizują poczynania lidera i elity, utrzymując 

osiągniętą dynamikę i strukturę rozwoju lokalnego. Najważniejsze 

typy instytucji lokalnych to: 

• instytucje wspierania przedsiębiorczości: inkubatory dla nowo za-

kładanych firm, agencje rozwoju prowadzące promocję, doradz-

two, szkolenia, udzielające gwarancji, poręczeń kredytowych itp.,

• instytucje wzbogacające tkankę społeczeństwa obywatelskiego, 

takie jak: stowarzyszenia, towarzystwa, kluby zainteresowań, ze-

społy artystyczne i sportowe itp.;
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3. aktywna społeczność, włączająca się do przedsięwzięć inicjowa-

nych przez władze i instytucje lokalne oraz przejawiająca inicjatywy 

na rzecz wspólnego dobra (warunkiem tej aktywności jest niewystę-

powanie fundamentalnych podziałów politycznych i terytorial-

nych). Rozwój lokalny, jako proces społeczny, bazuje przede wszyst-

kim na aktywności społeczności lokalnych, budowaniu postaw 

prorozwojowych i tworzeniu instytucji społecznych, odpowiednio 

przygotowanych do wdrożenia specyficznych zadań, których celem 

jest ukształtowanie lepszego środowiska życia społeczności lokalnej.

Należy zwrócić uwagę, że na liście zasobów, jakimi dysponuje społecz-

ność lokalna: infrastrukturalnych, przyrodniczych i innych zasobów ma-

terialnych, istotne miejsce zajmuje zasób określany często jako „czynnik 

ludzki”. Udział społeczności lokalnej, a w szczególności jej liderów, na eta-

pie identyfikowania problemów i poszukiwania sposobów ich rozwiąza-

nia jest koniecznym warunkiem jej zaangażowania w proces realizacji 

zadań wynikających ze wspólnie określonej drogi rozwoju. Charakter zja-

wisk występujących na obszarze jednostki terytorialnej spowoduje, że 

w większości przypadków rozwiązanie problemów nie jest możliwe bez 

współdziałania mieszkańców. Dotyczy to praktycznie każdej sfery życia, 

a uczestnictwo mieszkańców w określaniu kierunków zmian i podejmo-

waniu decyzji jest kluczem do sprawnej realizacji zadań prorozwojowych. 

Często podnoszonym kontrargumentem przeciwko szerokiemu włą-

czaniu obywateli w proces decyzyjny jest teza, że przecież to właśnie 

członkowie rad i zarządów są legalnymi przedstawicielami danej społecz-

ności i w związku z tym to oni są uprawnieni do określania kierunków 

działania. Praktyka samorządowa w wielu gminach, a w szczególności 

w powiatach, dowodzi, że uspołecznienie procesu decyzyjnego na pozio-

mie rady nie jest wystarczające. Wynika to niestety z faktu, że wielu rad-

nych znalazło się w składzie rad w wyniku zaistnienia doraźnego układu 

politycznego, a nie wskutek rozwijania swojej „kariery samorządowej”. 

Radny, który dorasta do tej funkcji przez podejmowanie inicjatyw w małej 

skali, na poziomie wsi, a następnie „dojrzewa” do bycia współgospoda-

rzem na swoim terenie, jest pożądanym elementem społeczeństwa oby-

watelskiego, które dopiero w Polsce się kształtuje. Dowodem na potwier-

dzenie tej tezy jest niska frekwencja członków rad na spotkaniach 

warsztatowych, będących elementem procesu budowy strategii. W rezul-

tacie na etapie zatwierdzania strategii konieczne jest „objaśnianie” jej tre-
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ści członkom rady, którzy przecież powinni ją znać i rozumieć, jako że są 

osobami najbardziej umocowanymi do udziału w formułowaniu wielo-

letnich planów rozwoju.

Kolejnym, oczywistym argumentem przemawiającym za szerokim 

włączeniem mieszkańców w proces decyzyjny jest doświadczenie wska-

zujące, że w szerokiej dyskusji rodzą się nowe pomysły, często umykające 

wyobraźni urzędników, przyzwyczajonych do rutynowych działań. Akty-

wizujące metody prowadzenia prac nad formułowaniem strategii pozwa-

lają na nowatorskie podejście do problemów często uznanych za nieroz-

wiązywalne lub znajdujące się poza zasięgiem oddziaływania samorządu. 

Budowanie strategii w publicznej dyskusji z udziałem oponentów aktual-

nego układu władzy pozwala na podjęcie próby zbudowania autentycz-

nego partnerstwa lokalnego. Niepodważalną zasadą obowiązującą w trak-

cie przygotowywania procesu formułowania strategii jest określenie tzw. 

stakeholders i włączenie ich w ten proces. Termin stakeholders oznacza 

osoby mające „bezpośredni interes” w działaniu danej organizacji. W ob-

szarze władzy lokalnej do osób bezpośrednio zainteresowanych funkcjo-

nowaniem lokalnej społeczności można zaliczyć: urzędników, radnych, 

menedżerów instytucji publicznych, pracowników administracji pań-

stwowej i samorządowej, użytkowników i klientów instytucji świadczą-

cych usługi sektora publicznego, nauczycieli, przedsiębiorców, działaczy 

organizacji związkowych itd. Od sposobu ich aktywizacji i włączenia w pro-

ces określania celów rozwojowych danej społeczności będzie bezpośred-

nio zależał rezultat działań zmierzających do ich osiągnięcia.

7.  Partnerstwo w procesie 
zarządzania rozwojem

Partnerstwo jest podstawową zasadą rozwoju lokalnego i regionalnego, 

która zakłada uczestnictwo lokalnej społeczności w procesie przygotowa-

nia, a następnie przyjętych kierunków rozwoju. Wiąże się to z partycypa-

cją społeczną, która jest udziałem obywateli w zarządzaniu sprawami 

danej społeczności. Partycypacja w szerokim rozumieniu jest podstawą 

społeczeństwa obywatelskiego, którego członkowie dobrowolnie biorą 

udział w publicznej działalności. W węższym znaczeniu jest to partner-
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stwo samorządu terytorialnego i mieszkańców służące podejmowaniu 

działań na rzecz rozwoju lokalnego. W takim rozumieniu partnerstwo to 

wynika z następujących przesłanek127:

• prawnych, gdyż samorządność oznacza nie tylko prawo, ale i obowią-

zek oddziaływania w wielu lokalnych i regionalnych strukturach spo-

łeczno-gospodarczych dla dobra społeczności;

• społecznych – rozwój lokalny i regionalny nie może odbywać się 

bez aktywnego współudziału mieszkańców;

• finansowo-techniczny, ponieważ skuteczne działania na rzecz roz-

woju wymagają partnerstwa publicznoprawnego również od strony 

finansowej.

Przyjmując bardzo ogólne definicje partnerstwa, należy przez nie ro-

zumieć współpracę osób i instytucji, uruchamianie lokalnych i pozalokal-

nych zasobów dla osiągnięcia wspólnie określonych celów128. Wymiar 

partnerstwa zależy od zakresu działalności danej jednostki samorządu te-

rytorialnego i wagi spraw, w których jest ono podejmowane. Możemy 

mówić zasadniczo o dwóch głównych formach partnerstwa:

•  partnerstwo społeczne – realizuje cele zidentyfikowane przez lo-

kalne społeczności (cele lokalne). W tym rodzaju partnerstwa najle-

piej realizowana jest zasada subsydiarności, ponieważ to lokalne 

społeczności najlepiej wiedzą, w których środowiskach i jakie wy-

stępują problemy. Aktywizacja środowisk marginalizowanych przy 

pomocy liderów i organizacji to efektywne sposoby na zmianę czę-

sto beznadziejnych sytuacji;

•  partnerstwo instytucjonalne – realizuje cele szeroko pojętego roz-

woju regionu. Przykładem takiego partnerstwa jest partnerstwo tery-

torialne w postaci związków gmin. Innym jest partnerstwo horyzon-

talne, które łączy partnerów społecznych, publicznych i prywatnych 

z tego samego poziomu, np. powiatu czy województwa, lub podmioty 

zajmujące się tą samą branżą. W partnerstwie pionowym łączą się 

partnerzy z różnych szczebli administracji w celu określenia potrzeb 

regionu i ich dostosowania do celów całego kraju. Najistotniejsze dla 

partnerstwa instytucjonalnego jest ustalenie reguł dotyczących po-

dejmowania decyzji, koordynacji oraz finansowania.

127 J. Hausner (red.), Komunikacja i partycypacja społeczna, MSAP, Kraków 1999.

128 G. Gęsicka, Partnerstwo w rozwoju lokalnym, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1996, s. 17.
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W procesie partnerskiego planowania rozwoju muszą współdziałać trzy 

układy informacyjno-decyzyjne, reprezentujące różne typy ról społecznych:

• układ polityczny – tworzony przez sejmiki i zarząd województwa, 

który uruchamia proces programowania, zatwierdza strategię roz-

woju, rozpoczyna jej realizację oraz monitoruje jej przebieg; 

• układ społeczny – tworzony przez zaproszonych i zaangażowanych 

w proces programowania liderów liczących się środowisk regional-

nych, który przeprowadza analizę strategiczną, uzgadnia cele i kie-

runki rozwoju, określa środki ich realizacji oraz ocenia realizacje 

przyjętej strategii;

• układ ekspercki – tworzony przez ekspertów własnych organów sa-

morządowych, który dostarcza obu pozostałym układom odpowied-

niej wiedzy i informacji, redaguje niezbędne dokumenty, opraco-

wuje szczegółowe projekty wykonawcze, wnioski aplikacyjne oraz 

uczestniczy w monitoringu realizacji programu i formułuje wynika-

jące z tego wnioski.

System współpracy partnerskiej w zarządzaniu lokalnym i regionalnym 

w Polsce coraz bardziej upodabnia się do rozwiązań przyjętych w krajach 

członkowskich Unii Europejskiej przy jednoczesnym uwzględnieniu pol-

skiej specyfiki. Odnosząc się do roli partnerów w rozwoju lokalnym, na-

leży stwierdzić, że społeczeństwo obywatelskie dąży do współdecydowania 

w procesie kreowania warunków i sposobów różnorodnych przeobrażeń. 

Wiąże się z tym konieczność stałego informowania i wyjaśniania założeń 

oraz celów rozwoju regionalnego i lokalnego. Podobnie w odniesieniu do 

idei samorządności społecznej i stałego wzrostu udziału społeczności lo-

kalnych w rozwiązywaniu różnorodnych problemów występujących na 

obszarze danej jednostki terytorialnej. Partnerstwo to idea wspólnego wy-

siłku przedstawicieli władz lokalnych, organizacji samorządowych, przed-

stawicieli organizacji pozarządowych i osób prywatnych podejmowana 

w celu wspólnego planowania i wprowadzania w życie inicjatyw rozwoju 

konkretnych społeczności. To także współpraca oparta na znajomości 

rzeczy i generalnie lepsze pomysły rozwojowe. Wspomaga ona porozu-

mienie i rozwiązywanie konfliktów, powoduje właściwą koordynację prac, 

zapewniając lepszą reprezentację interesów beneficjantów, a także efek-

tywniejsze wykorzystanie środowisk finansowych.

Partnerstwo jako forma dobrowolnej współpracy nie wymaga określo-

nej formy prawnej, może funkcjonować np. jako komitet, którego reguły 
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ustalają sami członkowie. Taka forma jest praktykowana podczas realizacji 

tzw. miękkich programów, nakierowanych na cele społeczne. Natomiast 

gdy realizuje się inwestycje, korzystniej jest wybrać odpowiednią formę 

prawną, która najlepiej pozwoli realizować zakładane cele gospodarcze 

oraz określić formy współfinansowania i zarządzania. Partnerzy społeczni 

wywodzą się z różnych grup i środowisk, obejmują organizacje społeczne 

oraz zawodowe. Występują między nimi różnorodne więzi, które przyj-

mują formalny lub nieformalny charakter. Do partnerstwa dochodzi się 

poprzez kolejne poziomy uczestnictwa i współpracy129:

• wymianę informacji, dzielenie się wiedzą o problemach społeczności;

• wyrażanie akceptacji dla strategii i programu rozwoju, dla podejmo-

wanych przedsięwzięć na rzecz rozwoju lokalnego bez względu na 

to, czy jest się ich twórcą, czy wykonawcą;

• aktywne tworzenie programu (uczestniczenie w pracach koncep-

cyjnych);

• włączenie się do realizacji przedsięwzięć rozwojowych.

Partnerzy społeczni podejmują współpracę, by dzięki koordynacji dzia-

łań oraz połączeniu zasobów uczestników zwiększyć możliwości działania 

poszczególnych podmiotów. Wspólne działanie daje lepszy efekt, a part-

nerstwo zwiększa dostęp do informacji, usprawnia jej obieg, jak też przy-

nosi satysfakcję jej uczestnikom. Partnerstwo uczy działania na zasadach 

konsensusu i rozwiązywania konfliktów, poprawia integrację społeczno-

ści oraz zwiększa identyfikację ze społecznością lokalną. 

Zasady pracy w związku partnerskim opierają się na otwartości, cech ta 

pozwala na przyjmowanie nowych osób reprezentujących pewne środo-

wiska, nowych idei i sugestii, co umożliwia lepszą integrację społeczności. 

Kolejna cecha to jawność, która dotyczy dostępu do informacji, otwartości 

na różne poglądy oraz wgląd w dokumenty i materiały. Decyzje w związku 

partnerskim powinny zapadać na zasadzie konsensusu, czyli uzgodnienia 

przez wszystkich uczestników. Wszyscy powinni być przekonani o słusz-

ności podjętych decyzji. Przekonanie to powstaje w wyniku dyskusji me-

rytorycznych, podczas których podstawowymi narzędziami przekonywa-

nia jest prezentacja faktów i racjonalna argumentacja. Ważną sprawą jest 

też sposób rozwiązywania konfliktów, czyli poszukiwania kompromiso-

wych rozwiązań, satysfakcjonujących wszystkich zainteresowanych. 

129 Tamże, s. 18.



Andrzej Potoczek Idea zarządzania zintegrowanego – zarys problemu

118

Działania partnerskie służą dobru wspólnemu, rozwojowi całej spo-

łeczności. Dlatego ważny jest tu stały kontakt z otoczeniem: mieszkań-

cami, instytucjami i organizacjami. Prawidłowe kontakty ze społecznością 

lokalną mogą wpływać na podejmowane działania, realizację przedsię-

wzięć oraz sposoby rozwiązywania istniejących problemów. Partnerzy 

społeczni to osoby współpracujące ze sobą przy tworzeniu i realizacji lo-

kalnego programu rozwoju. To one inicjują działania, są bardziej aktywne 

od innych, mają poczucie misji i wpływają na rozwój lokalny i regionalny. 

Partnerstwo społeczne obejmuje osoby zdolne do skutecznego działania 

na rzecz społeczności lokalnej. Zdolność ta przejawia się w130:

• umiejętności zdefiniowania potrzeb i celów rozwoju lokalnego, 

w szczególności posiadania sprecyzowanej wizji dotyczącej roz-

woju całości lub pewnych dziedzin układu lokalnego;

• reprezentowaniu interesów istotnych z punktu widzenia społeczności 

lokalnej, nawet gdy nie przyjmują one formy zinstytucjonalizowanej;

• reprezentowaniu instytucji czy organizacji ważnej z punktu widze-

nia społeczności lokalnej; 

• posiadaniu istotnych zasobów do wykorzystania kapitału, środków 

materialnych, kompetencji, energii, kontaktów, powiązań itd.; 

• posiadaniu specyficznych cech osobowości, takich jak: kooperatyw-

ność, skłonność do myślenia i działania w skali szerszej niż wąsko poj-

mowany interes własny, zainteresowanie i motywacja do działania na 

rzecz społeczności lokalnej, pogoda ducha i dowcip, umiejętności 

rozładowywania napięć i rozwiązywania konfliktów itd.

Partnerzy społeczni powinni być przygotowani do poświęcenia swojej 

energii, pracy i czasu dla dobra społeczności. Przystępując do pracy, 

muszą sobie zdawać sprawę z tego, że programowanie rozwoju lokalnego 

to zadanie długofalowe, wymagające konsekwencji i wytrwałości. Osoby 

lub grupy podejmujące inicjatywy lokalne to najczęściej ludzie aktywni, 

energiczni, o silnie zaznaczonej indywidualności. Wywodzą się z różnych 

środowisk społecznych, zawodowych i gospodarczych. W wielu wypad-

kach posiadają cechy właściwe dla pewnego środowiska lub kategorii za-

wodowej.

Do cech pozytywnych należy zaliczyć:

• znajomość problematyki lokalnej, 

• obiektywne spojrzenie na potrzeby wszystkich środowisk,

130 Tamże, s. 30–31. 
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• inicjatywę i aktywność, 

• konsekwencję w podejmowanych działaniach,

• zakorzenienie w społeczności,

• identyfikację terytorialną i kulturową.

Z kolei wśród najbardziej niesprzyjających cech należy wymienić:

• silny indywidualizm,

• brak czasu,

• skłonność do jednowymiarowego postrzegania rzeczywistości,

• skłonność do rywalizacji,

• niewielkie zdolności realizacyjne,

• brak odpowiedniego przygotowania zawodowego i doświadczenia.

Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia w zakresie budowa-

nia partnerstwa, można stwierdzić, że należy wykonać szereg działań 

zmierzających do osiągnięcia takiego stanu, który zapewni społeczności 

lokalnej wpływ na funkcjonowanie samorządności na poziomie lokalnym 

i regionalnym. Działania podejmowane w partnerstwie służą bowiem 

dobru wspólnemu zbiorowości i dlatego też niezmiernie ważny jest stały 

kontakt organów samorządu z jego otoczeniem, mieszkańcami, instytu-

cjami i organizacjami. Prawidłowe kontakty ze społecznością lokalną 

mogą zapewnić ich wpływ na podejmowane działania i uzyskanie spo-

łecznego przyzwolenia na realizację przedsięwzięć, które mogą wymagać 

znacznego wysiłku ze strony społeczności.

Zarządzając rozwojem, samorząd posługuje się metodami organiza-

torskimi, które wymagają szerokiego zakresu współpracy oraz akceptacji 

działań ze strony partnerów społeczno-gospodarczych. Dlatego też szcze-

gólnie ważnym instrumentem staje się tutaj koordynacja, która stanowi 

jedną z podstawowych funkcji zarządzania. W sensie czynnościowym ko-

ordynacja oznacza włączenie do działania elementów niezbędnych do 

osiągnięcia zamierzonego wyniku. W odniesieniu do aktywności samo-

rządu zarządzanie jest procesem koordynacji zbiorowych wysiłków dla 

osiągnięcia społecznie akceptowanych celów. W zarządzaniu jednostką 

terytorialną władze muszą kształtować warunki sprzyjające harmonizo-

waniu działań różnych podmiotów.

Ważna jest płaszczyzna współpracy i dialogu z przedstawicielami lo-

kalnej społeczności. Zadaniem władz samorządowych jest stworzenie od-

powiednich ram organizacyjnych dla współpracy, dialogu i komunikacji 

społecznej. Konieczne jest wzajemne informowanie się, ponieważ infor-
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macja na poziomie lokalnym jest podstawą każdej zmiany. Mieszkańcy 

muszą wiedzieć, co dzieje się w ich lokalnym środowisku. Powinni wie-

dzieć, jakie działania są podejmowane, jaki jest ich sens oraz cel, jakie są 

wyniki i badania potrzeb. Z kolei dzięki komunikacji społecznej porozu-

miewamy się, wyrażamy poglądy, zasady i oczekiwania, definiujemy role 

i ramy działania, a także koordynujemy aktywność. Przekazywanie różno-

rodnych danych przez sprawną komunikację jest podstawą tworzenia 

wspólnoty i rozwoju lokalnego. Dialog społeczny pozwala na zbudowanie 

trwałego systemu komunikacji między mieszkańcami a władzą lokalną. 

Ponadto wspiera lokalny rozwój w oparciu o aktywizację obywatelską oraz 

rozwija współpracę między mieszkańcami a władzą publiczną w celu roz-

wiązywania najpilniejszych problemów społecznych. Ważny jest zatem 

element budowania partnerstwa oraz integrowania społeczności lokalnej. 

Wszystkie te segmenty powinny być przedmiotem zainteresowania i ana-

lizy ze strony władz publicznych.

Z dotychczasowych doświadczeń oraz praktyki funkcjonowania sa-

morządu lokalnego wynika, że poziom aktywności społecznej, w tym 

udziału społeczności lokalnych w procesie rozwoju, jest bardzo zróżnico-

wana. Pojawia się więc problem aktywizacji lokalnych społeczności, ini-

cjowania różnorodnych przedsięwzięć, pozyskania akceptacji dla działań 

lokalnych władz samorządowych. Wydaje się, że w fazie programowania, 

a następnie w okresie naszego uczestnictwa w UE konieczne będzie sty-

mulowanie działań przez struktury samorządowe w zakresie stanowienia 

celów rozwoju, przygotowania programów oraz inicjowania i kształtowa-

nia form społecznego uczestnictwa w procesie zarządzania rozwojem. 

Niezwykle istotna wydaje się funkcja działalności informacyjnej samo-

rządu, zmierzająca do poszerzenia zakresu wiedzy członków lokalnej spo-

łeczności o możliwościach działania, zakresie finansowego wsparcia ini-

cjatyw aktywizujących mieszkańców jednostki terytorialnej czy też 

potencjalnych korzyściach płynących z udziału w określonych progra-

mach współfinansowanych ze środków UE. Z działalnością tą musi być 

związana aktywność w sferze inicjowania różnorodnych przedsięwzięć, 

tworzenia dla nich odpowiednich ram organizacyjnych oraz podejmowa-

nia systematycznych działań na rzecz budowania autentycznego partner-

stwa społecznego. Wynika to nie tylko z potrzeby uspołeczniania procesu 

rozwoju, ale także z ustrojowych zasad funkcjonowania administracji 

publicznej, które wskazują na konieczność współuczestnictwa w procesie 
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budowy społeczeństwa obywatelskiego, podejmowania działań na rzecz 

upodmiotowienia społeczności lokalnej, a w myśl zasady subsydiarności 

(pomocniczości) duży i możliwy w danych warunkach zakres zadań 

i uprawnień powinien być ulokowany jak najbliżej środowisk lokalnych. 

Jest to także konsekwencja budowania współczesnego modelu admini-

stracji publicznej, której integralną częścią jest administracja samorzą-

dowa. Administracji współpracującej, otwartej na potrzeby społeczne, za-

biegającej o społeczną akceptację podejmowanych działań.

Zainicjowanie aktywnego partnerstwa na rzecz rozwoju społeczności 

lokalnej i regionalnej jest możliwe po spełnieniu pewnych warunków, do 

których należą podmiotowe i równoprawne traktowanie się przez partne-

rów oraz zaistnienie wspólnej wizji dotyczącej kierunków i form rozwoju 

jednostki terytorialnej. Udział mieszkańców we współpracy na rzecz roz-

woju można osiągnąć przez:

• poznanie preferencji odnośnie do sposobów rozwiązywania wystę-

pujących problemów,

• identyfikację liderów, gotowych zachęcić do współdziałania pozo-

stałych mieszkańców,

• wyjaśnienie mieszkańcom przyczyn, skutków i możliwych sposo-

bów rozwiązywania problemów, 

• uzyskanie przychylności mieszkańców dla działań zmierzających 

do osiągnięcia celów uważanych za ważne,

• maksymalne włączenie mieszkańców w rozwiązywanie konkret-

nych problemów.

Biorąc pod uwagę społeczny charakter rozwoju lokalnego i wynikającą 

z niego wielopodmiotowość, należy przyjąć, że powinien on zostać nale-

życie skoordynowany. Z kolei z faktu, że mamy do czynienia z procesem, 

wynika przesłanka dążenia do jego uporządkowania przez właściwe pla-

nowanie. Sterowanie procesami rozwoju lokalnego ma na celu kształto-

wanie przestrzennej organizacji, struktury i sposobów funkcjonowania 

społeczności lokalnej tak, aby cząstkowe interesy podmiotów życia spo-

łecznego i gospodarczego zlokalizowane na terenie jednostki samorządo-

wej zostały podporządkowane interesowi ogólnospołecznemu. Powszech-

nie stosowaną metodą świadomego wspierania rozwoju społeczności 

lokalnych jest opracowywanie dokumentów planistycznych w postaci 

strategii i programów rozwoju. Jest to sposób na osiąganie założonych 

celów poprzez planowanie i sterowanie rozwojem przy jednoczesnym za-
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angażowaniu się w proces realizacji podejmowanych w tym celu zadań131. 

Plan rozwoju jednostki terytorialnej powstaje w trakcie społecznego pro-

cesu angażującego liczne grono liderów społeczności lokalnej, członków 

właściwych rad, pracowników instytucji gminnych lub powiatowych oraz 

agend podległych urzędom samorządu lokalnego. Z tego względu plano-

wanie winno być traktowane jako rezultat i jako proces132. Obie te cechy są 

ważne dla rezultatów planowania. Doświadczenie uczy, że warunkiem 

opracowania optymalnej koncepcji rozwoju jest uczestnictwo liderów 

społeczności lokalnej wspartych profesjonalną pomocą konsultantów. 

Uczestnictwo osób identyfikowanych jako liderzy społeczności lokal-

nej jest niezwykle istotne. Lider bowiem inicjuje i wspiera proces samoor-

ganizowania się społeczności lokalnej w celu podejmowania działań 

przyspieszających społeczny i gospodarczy rozwój133. Zgodnie z tą kon-

cepcją lider to osoba zdolna do:

• definiowania problemów, tworzenia prognoz, analizowania tenden-

cji, znajdowania rozwiązań, planowania działań i wdrażania planów 

w życie,

• uczestnictwa obywatelskiego – do współżycia i współpracy, do an-

gażowania się w sposób odpowiedzialny w rozwiązywanie proble-

mów, do społecznego organizowania i samoorganizowania się.

Rolą lidera w procesie zmiany społecznej, jaką jest niewątpliwie reali-

zacja strategii rozwoju, jest:

• zapewnienie współudziału obywateli w podejmowaniu decyzji doty-

czących funkcjonowania społeczności jako warunku akceptacji dla 

zmiany,

• wpływanie na zmianę postaw z biernej i obojętnej na aktywną i za-

angażowaną jako warunku powodzenia programów ukierunkowa-

nych na rozwój obszarów wiejskich,

• rozbudzenie wzajemnego zaufania i wiary w sens współpracy.

Warunkiem zbudowania skutecznej koncepcji rozwoju, a następnie jej 

efektywnego wdrożenia jest w związku z tym uspołecznienie procesu bu-

dowania jej założeń, określania celów i doboru narzędzi realizacji planów. 

131 J.J. Parysek, Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 1997.

132 G.L. Gordon, Strategiczne plany gmin. Jak osiągnąć sukces, Agencja Rozwoju 
Komunalnego, Warszawa 1998.

133 Kształcenie liderów społeczności wiejskich, praca zbiorowa, Fundusz Współpracy, 
Warszawa 1996.
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Powinno to skutkować wyłonieniem w społeczności lokalnej swoistych 

autorów podejmowanych działań, którzy będą czuli się odpowiedzialni za 

zainicjowanie procesu, treść koncepcji rozwoju oraz jej realizację. 

Udział społeczności wiejskiej, a w szczególności jej liderów, na etapie 

identyfikowania problemów i poszukiwania sposobów ich rozwiązania 

jest koniecznym warunkiem jej zaangażowania w proces realizacji zadań 

wynikających ze wspólnie określonej drogi rozwoju. Zbudowanie planu 

rozwoju postrzeganego jako wspólne przedsięwzięcie, a nie tylko jako lista 

zadań dla określonego terytorium skutkuje sytuacją, w której społeczność 

lokalna jest aktywnym uczestnikiem procesu zarządzania rozwojem.

Charakter zjawisk występujących na obszarach wiejskich powoduje, że 

w większości przypadków rozwiązanie problemów nie jest możliwe bez 

współdziałania mieszkańców wsi. Dotyczy to praktycznie każdej sfery 

życia na obszarach wiejskich, a uczestnictwo mieszkańców w określaniu 

kierunków zmian i podejmowaniu decyzji jest kluczem do sprawnej reali-

zacji zadań prorozwojowych. Dotychczasowe doświadczenia w wielu 

gminach wskazują, że uspołecznienie procesu zarządzania rozwojem nie 

jest wystarczające. Wynika to z różnych przyczyn, do których należy zali-

czyć: specyfikę danej społeczności, strukturę społeczną i wiekową, cha-

rakter władzy publicznej, poziom decentralizacji zarządzania, stopień ak-

ceptacji władzy przez społeczność lokalną, formy i metody współdziałania 

władzy ze społeczeństwem, uwarunkowania polityczne.

Argumentem przemawiającym za szerokim włączeniem mieszkańców 

w proces planowania i wdrażania procesów rozwojowych jest doświadcze-

nie, które wskazuje, że w szerokiej dyskusji rodzą się nowe i ciekawe pomy-

sły, odbiegające niejednokrotnie od dotychczasowych rozwiązań. Jedno-

cześnie różnorodność partnerów zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu 

i osiągnięcia najbardziej efektywnych rozwiązań. Należy bowiem podkre-

ślić, że odmienne sposoby patrzenia na sprawy oraz różne argumenty od-

grywają niejednokrotnie decydującą rolę w dochodzeniu do optymalnych 

rozwiązań. Każdy partner wnosi do wspólnego działania swoją wiedzę, 

umiejętności, doświadczenia oraz punkt widzenia. Pozwala to na opty-

malne rozpoznanie i zrozumienie sytuacji danego obszaru, jego potencjału 

i problemów. Połączenie sił, środków i doświadczeń partnerów z możliwoś-

ciami władz samorządowych pozwala na efektywną realizację projektów. 

Dzięki temu buduje się także poczucie wspólnoty, a także tworzone są zręby 

lokalnej tożsamości. Staje się to szczególnie istotne na obszarach wiejskich, 
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gdzie występuje dążenie do przyciągania kolejnych uczestników działań, 

dzięki czemu uzyskuje się konkretne korzyści, jakimi są:

• zwiększenie szansy na uzyskanie społecznego poparcia w lokalnej 

społeczności,

• możliwość osiągnięcia szerszego porozumienia i zapobieganie kon-

fliktom,

• skumulowanie wiedzy, umiejętności i doświadczenia.

Partnerstwo różnych podmiotów dysponuje określonymi zasobami in-

telektualnymi, ludzkimi, a także finansowymi. Właściwa kombinacja tych 

zasobów i ich wykorzystanie tworzy podwaliny sukcesu w rozwoju obsza-

rów wiejskich. Pojawia się jednak pytanie, czy w aktualnych warunkach 

polskich środowisk lokalnych takie działania są realizowane i czy rzeczy-

wiście łączenie zasobów staje się czynnikiem sukcesu.

Konieczne jest zwrócenie uwagi na proces budowania partnerstw lo-

kalnych jako czynnika umożliwiającego optymalne wykorzystanie środ-

ków finansowych przewidzianych na potrzeby środowisk wiejskich. Wy-

nika to z ogólnej koncepcji kształtowania kierunków rozwoju jednostek 

terytorialnych w oparciu o społeczną aktywność i inicjatywę lokalną, 

zgodnie z przyjętą ideą aktywizacji społeczności zamieszkującej obszary 

wiejskie jako głównego czynnika kreującego rozwój w dziedzinach zwią-

zanych z zaspokajaniem potrzeb środowisk lokalnych. Dla osiągnięcia za-

mierzonych celów niezwykle istotnymi sprawami będą skład partnerstwa 

oraz sposób jego tworzenia, a ponadto: wzajemne relacje między partne-

rami, uczenie się, wymiana doświadczeń i współpraca w zakresie realiza-

cji określonego programu. W przypadku obszarów wiejskich należy pod-

kreślić rolę wzajemnego informowania się, wspomagania, przenoszenia 

innowacji, a także rozpowszechnianie doświadczeń i popularyzowanie 

dobrych praktyk. Ważne jest też pobudzanie do coraz to nowych działań 

oraz aktywnego uczestnictwa wszystkich zainteresowanych w procesie 

rozwoju. Sprzyja to eliminowaniu społecznych i politycznych podziałów 

oraz jednoczeniu środowiska wiejskiego wokół wspólnych celów. Stwo-

rzone zostaną w ten sposób podstawy mobilizowania ludzi i organizacji 

do aktywności na rzecz środowiska lokalnego, a także dla uświadomienia 

całej społeczności, że prawdziwą podstawą rozwoju jest poczucie wspól-

nego dobra, jednoczące mieszkańców wokół konkretnych interesów 

o wymiarze materialnym i niematerialnym. Partnerstwo poprzez zbiorowe 

działanie buduje i wzmacnia poczucie wspólnoty, a niejednokrotnie również 



Społeczne determinanty rozwoju lokalnego i regionalnego

125

tożsamość lokalną. Staje się także źródłem dialogu stanowiącego podstawę 

wypracowania wspólnego planu działania w wykreowaniu optymalnych 

procesów decyzyjnych.

Z punktu widzenia specyfiki obszarów wiejskich bardzo istotną sprawą 

jest trwałość różnych form partnerstwa, co zależy od sposobów jego za-

wiązywania, charakteru uczestników, umiejętności przekraczania spo-

łeczno-politycznych i osobistych uprzedzeń, a także znajdowania wspól-

nej płaszczyzny działania. Wymaga to uporania się z rozbieżnymi 

niejednokrotnie interesami, konfliktami i napięciami, które charaktery-

zują współczesną wieś. Docelowym modelem powinna być mobilizacja lo-

kalnych sił społecznych oraz wspólne działania, w których będą uwzględ-

niane interesy wszystkich podmiotów. Powstaną dzięki temu nowe formy 

współpracy i społecznej solidarności, a dzięki wspólnemu planowaniu 

i wdrażaniu konkretnych przedsięwzięć środowisko wiejskie będzie do-

strzegać wartość wspólnej pracy. Dla trwałości partnerstwa ważne są: chęć 

kontynuacji wspólnych działań, podtrzymywanie mobilizacji społecznej, 

poszerzanie i uzupełnianie kręgu osób i instytucji zaangażowanych w re-

alizację partnerstwa. Dlatego też zadania, funkcje, procedury i metody lo-

kalnego partnerstwa powinny być nieustannie oceniane i analizowane, 

a przez to dostosowywane do specyfiki i kolejnych faz rozwoju społecz-

nego, gospodarczego czy kulturowego określonego środowiska. Na ob-

szarach wiejskich, na których niejednokrotnie zauważalny jest brak od-

dolnej aktywności, potrzebne są działania nastawione na mobilizację 

potencjalnych uczestników lokalnego partnerstwa. Po uzyskaniu owej 

mobilizacji konieczne jest przejście do realizacji konkretnych przedsię-

wzięć, tak aby odpowiednio wykorzystać aktywność społeczną i osiągnąć 

zamierzone rezultaty. Jednocześnie niezbędne jest dostosowywanie form 

i metod partnerstwa do zmieniającej się sytuacji. Jest to zadanie, które na-

stręcza wielu trudności w środowisku wiejskim i stanowi jedno z najtrud-

niejszych wyzwań dla lokalnego partnerstwa. Chodzi tutaj o zapobieżenie 

sytuacji, w której raz sformułowane i sprawdzone w określonej sytuacji 

metody działania są traktowane jako uniwersalne zasady, możliwe do za-

stosowania w każdych warunkach i w każdym czasie. Takie podejście 

w znacznej mierze ogranicza skuteczność i trwałość partnerstwa, która 

uwarunkowana jest także stabilnością finansową związaną ze stałą do-

stępnością środków finansowych z różnych źródeł. Istotne jest także prze-

konanie lokalnych podmiotów odpowiedzialnych za rozwój o potrzebie 
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wspólnych i skoordynowanych działań. W tym celu należy systematycz-

nie zwracać uwagę na pozytywne efekty ekonomiczne i społeczne podej-

mowanych działań, a także zabiegać o uzyskanie wiarygodności i spo-

łecznego przyzwolenia na rozwijanie partnerstwa jako skutecznego 

narzędzia oddziaływania na rozwój lokalny.

8.  Założenia polityki regionalnej UE 
w kontekście uspołecznienia 
procesu zarządzania rozwojem

W założeniach polityki regionalnej UE problematyka społeczna od-

grywa bardzo istotną rolę. Wyrazem tego jest aspekt spójności społecznej, 

bardzo ważnej dla tworzenia podwalin rozwoju gospodarczego. Kluczowe 

stają się tutaj sprawy związane z poziomem dochodów, bezrobociem, ak-

tywnością i świadomością społeczną. Stąd zagadnienie to odnajdujemy 

w dokumentach programowych i procesach realizacji polityki rozwoju re-

gionalnego i lokalnego. Odczytujemy je w celach strategicznych, opera-

cyjnych i krótkookresowych dotyczących zarówno całego kraju, jak i po-

szczególnych jednostek terytorialnych. Odnoszą się one do poprawy 

jakości życia, kształtowania określonego modelu społecznego, budowania 

kapitału społecznego oraz generowania zmian w szeroko pojętej sferze 

społecznej. Jest to także różnicowanie celów społecznych oraz wyrówny-

wanie szans. Środkiem do tego celu jest rozwój wiedzy, wzrost poziomu 

wykształcenia oraz aktywizacja środowisk społecznych. Kolejna sprawa to 

przyspieszenie tempa rozwoju społecznego, powstrzymanie degradacji 

środowiska kulturowego, rozwój form i metod współdziałania społecz-

nego. Ważnymi elementami są kształtowanie i realizowanie więzi koope-

racyjnych, których wynikiem jest swoista synergia, czyli uzyskanie efek-

tów większych, niż wynika to z sumowania poszczególnych elementów 

składowych. Ważna jest też dyfuzja związana z przenikaniem różnych 

czynników o charakterze społecznym, mających wymiar organizacyjny 

lub psychologiczny. Bardzo znaczącym zagadnieniem jest wyrówny-

wanie szans oraz tworzenie warunków dla urealniania procesów rozwo-

jowych wykorzystujących zasoby społeczne i ich potencjał. Chodzi też 
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o zapewnienie jak największej liczbie uczestników możliwości aktywnego 

udziału w procesie rozwoju, jak również zapewnienie równości szans 

uczestnictwa i dostępu do efektów tego procesu.

Skuteczność działań w tym zakresie zależy od przygotowania odpo-

wiednich programów i wyznaczenia optymalnych priorytetów i celów. 

Wynikające stąd działania powinny doprowadzić do zwiększenia konku-

rencyjności zasobów ludzkich i zapewnić powodzenie procesów moder-

nizacji i rozwoju potencjału społecznego. W odniesieniu do problematyki 

jakości zasobów ludzkich i metod działania w zakresie ich rozwoju znaj-

dujemy zagadnienia zawarte w odpowiednich dokumentach programo-

wych. Do głównych priorytetów w tym zakresie należą m.in.:

• zwiększenie roli partnerów społecznych w aktywnej rolki kształto-

wania polityki rozwoju,

• usuwanie różnic i wyrównywanie szans,

• podejmowanie działań na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego 

z udziałem środowisk lokalnych i regionalnych.

Wiąże się z tym sprawa podnoszenia kwalifikacji, kształtowania postaw 

i zachowań oraz stymulowania aktywności społecznej. W tym kontekście 

istotne wydają się ustalenia szczytu lizbońskiego podkreślającego po-

trzebę lepszego dostosowania systemu edukacyjnego do wymagań 

współczesnego społeczeństwa opartego na wiedzy, do poprawy jakości 

działań i rozwijania umiejętności działań w zmieniających się sytuacjach 

społecznych.

Jednym z głównych celów podejmowanych działań jest budowa społe-

czeństwa opartego na wiedzy przez zapewnienie warunków do rozwoju za-

sobów ludzkich. Cel ten realizowany powinien być przez cele szczegółowe:

• rozwój zasobów ludzkich,

• rozwój form przedsiębiorczości społecznej,

• wzmocnienie polityki równości szans.

Aktywne działania w tym zakresie zakładają zwiększenie możliwości 

uczestnictwa obywateli w życiu społeczno-gospodarczym i ich wpływu 

na podejmowane decyzje. Z polityką rozwoju zasobów ludzkich wiążą się 

działania mające na celu tworzenie korzystnych warunków do wzrostu 

innowacyjności jako czynnika oddziałującego na zwiększenie konkuren-

cyjności jednostki terytorialnej. Pozostaje to w ścisłym związku z budową 

społeczeństwa informacyjnego, która obejmować będzie działania zgodne 

z założeniami polityki państwa oraz przedsięwzięciami podejmowanymi 
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przez poszczególne regiony. Plan rozwoju społeczeństwa informacyjnego 

ma charakter ogólnokrajowy, a jego wdrażanie będzie uwzględniane we 

wszystkich programach sektorowych i regionalnych.

Istotne staje się tutaj przygotowanie społeczeństwa do funkcjonowania 

we współczesnej rzeczywistości, podniesienie poziomu wykształcenia oraz 

zwiększenie uczestnictwa w życiu poszczególnych grup społeczno-zawo-

dowych. Kolejne zagadnienie to wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich 

przez rozwijanie umiejętności, wyrównywanie szans edukacyjnych, pro-

gramy stypendialne, reorientację zawodową, wreszcie problemy związane 

z rozwojem lokalnym, gdzie odnajdujemy sprawy związane z rozwojem ob-

szarów wiejskich, a także wsparcie lokalnej infrastruktury społecznej134.

Efektem planowanych przedsięwzięć w odniesieniu do sfery społecznej 

będzie modernizacja infrastruktury społecznej wpływającej na rozwój po-

tencjału lokalnego i regionalnego, związanej z ochroną i kształtowaniem 

dziedzictwa kulturowego, poza tym rozwój działalności społecznej, kultu-

ralnej, edukacyjnej, innowacyjnej oraz związanej z ochroną i kształtowa-

niem dziedzictwa kulturowego. Kolejna grupa planowanych efektów to do-

stosowanie środowisk społecznych do zmieniających się warunków 

społeczno-gospodarczych i cywilizacyjnych, jak też dotyczących aktywiza-

cji społecznej i zawodowej. Dalsza sprawa to stworzenie warunków do roz-

woju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym i regionalnym.

Z kolei przewidywane przedsięwzięcia w zakresie rozwoju lokalnego 

i regionalnego dotyczą aktywizacji społecznej, kształtowania społeczeń-

stwa obywatelskiego, wytworzenia odpowiedzialności za rozwój swojej 

jednostki terytorialnej. Ponadto chodzi o tworzenie płaszczyzny współ-

działania, promowanie współpracy partnerów lokalnych przy rozwiązy-

waniu problemów rozwojowych. Następny cel to wyzwalanie lokalnego 

potencjału i zaangażowanie poszczególnych grup społecznych w realiza-

cję wspólnych zadań. W istotny sposób wiąże się to z przeciwdziałaniem 

marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich. Dla roz-

woju lokalnego i aktywizacji społeczności lokalnej duże znaczenie ma 

Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Rolnictwa Obszarów Wiejskich, 

w ramach którego istnieje zespół działań związanych z odnową wsi i za-

chowaniem dziedzictwa kulturowego. Wspierane są tu przedsięwzięcia 

związane z realizacją oddolnie tworzonych lokalnych programów rozwoju 

i odnowy wsi. Istotny element tych przedsięwzięć stanowi pobudzenie 

134 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, MGiPS, Warszawa 2004.
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aktywności środowisk lokalnych i stymulowanie współpracy na rzecz roz-

woju i promocji wartości związanych z miejscową specyfiką społeczną, 

kulturową i przyrodniczą. Ważną kwestią jest tutaj budowanie lokalnego 

partnerstwa, włączanie społeczności lokalnej w rozwiązywanie proble-

mów danej miejscowości, kształtowanie postaw współodpowiedzialności 

za rozwój i wizerunek jednostki terytorialnej. Problemy szeroko pojętej 

sfery społecznej stanowią zatem ważny element procesu programowania 

rozwoju na poziomie lokalnym i regionalnym. Jednocześnie należy wska-

zać na społeczne uwarunkowania samego procesu programowania po-

przez system konsultacji, uzgodnień oraz budowanie partnerstwa wokół 

wyznaczania kierunków i celów rozwoju. Dotyczy to zarówno programo-

wania na poziomie krajowym, jak i na poziomie poszczególnych jedno-

stek terytorialnych. Wypracowane w toku konsultacji wnioski i propozycje 

stanowią istotny wkład w treści dokumentów programowych. 



Rozdział IV.
Współczesne aspekty 
planowania rozwoju 

lokalnego 
i regionalnego
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Planowanie w systemie jednostek samorządu terytorialnego ma na 

celu optymalizację procesów kreowania rozwoju lokalnego i regionalnego 

przez systemowe działania na rzecz długotrwałego rozwoju dzięki racjo-

nalnej alokacji zasobów oraz tworzenie dokumentów określających spo-

soby postępowania dla realizacji wspólnie ustalonych celów135. Jest to 

także swoista wiązka przedsięwzięć podejmowanych przez władze pub-

liczne dla osiągnięcia określonych zmian układu terytorialnego przy 

współpracy z różnorodnymi partnerami. Wydaje się, że jest to działanie 

skoncentrowane na maksymalizacji skuteczności i efektywności zarzą-

dzania, którego celem jest rozwój gospodarczy, społeczny i środowiskowy, 

obejmujące swym zasięgiem większość procesów i zjawisk zachodzących 

na obszarze jednostki samorządu terytorialnego. Planowanie rozwoju re-

gionu czy też gminy to perspektywa długookresowa, pozwalająca na wy-

znaczenie kursu umożliwiającego osiągnięcie satysfakcjonującego stanu 

rozwoju w perspektywie kilku lub kilkunastu lat. Proces ten jest możliwy 

dzięki opracowaniu kompleksowych, wewnętrznie zgodnych koncepcji 

niezbędnych do osiągnięcia przyszłych celów społeczno-gospodarczych. 

Planowanie rozwoju to także uwzględnienie niezbędnych środków i metod 

realizacji oraz dostosowanie ich do dynamicznie zmieniających się wa-

runków otoczenia. Dlatego też współczesne planowanie rozwoju jest pro-

cesem otwartym, monitorowanym oraz wykorzystującym wyniki badań 

ewaluacyjnych. Powinno ono zapewnić spójność procesu rozwojowego 

na wszystkich szczeblach zarządzania, z uwzględnieniem uwarunkowań 

przestrzeni terytorialnej, której planowanie dotyczy, a także odnosić się do 

potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej i regionalnej. Planowanie roz-

woju lokalnego i regionalnego jest integralną częścią, a zarazem narzę-

dziem polityki rozwoju, w której dominuje podejście terytorialne, a które 

ma na celu integrację wzajemnie powiązanych działań podejmowanych 

i realizowanych przez wszystkie podmioty publiczne w celu zapewnienia 

strategicznego, trwałego i zrównoważonego rozwoju całego kraju i jego 

135 M. Kozak, A. Pyszkowski R. Szewczyk, Słownik rozwoju regionalnego, Polska Agencja 
Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2001, s. 56.
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terytorialnie wyodrębnionych jednostek w oparciu o zasadę spójności 

społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Planowanie strategiczne roz-

woju lokalnego i regionalnego ogranicza niepewność działania w warun-

kach zwiększania adaptacyjności gospodarki lokalnej i regionalnej, szyb-

kiego dostosowywania się do zmian w otoczeniu globalnym i wzrostu 

konkurencyjności. W tych warunkach planowanie rozwoju regionalnego 

i lokalnego wymaga zastosowania koncepcji elastycznego i zintegrowa-

nego zarządzania wieloszczeblowego i funkcjonalnego, jak też odstąpie-

nia od wielu utrwalonych praktyk administracyjnych. Planowanie roz-

woju terytorium przez władze publiczne wszystkich szczebli winno 

skupiać się na tworzeniu technicznych i społecznych warunków do kreo-

wania i absorpcji innowacji korzystnych dla danego obszaru, wspieraniu 

inicjatyw przedsiębiorców, rozbudowie zdolności do reagowania na 

zmiany, redukowaniu destrukcyjnych opóźnień powodowanych przez 

zawiłe procedury, skoncentrować się na obszarach, na których występuje 

dążenie do zmian, i otworzyć się na te zmiany136.

Proces planowania rozwoju na szczeblu miasta i gminy wyraża się 

przez odpowiednie zapisy zawarte w opracowaniach strategiczno-plani-

stycznych, sporządzanych obligatoryjnie lub dobrowolnie przez władze 

publiczne, oraz programowanie wydatków samorządowych pozwalające 

na sprawną realizację polityki zrównoważonego rozwoju137. Celem opra-

cowań w tym zakresie jest określenie wartości oraz zestawu działań po-

strzeganych jako podstawowe wyznaczniki kierunków rozwoju, jak też 

sporządzenie wykazu kluczowych zadań wraz z opisem posiadanego po-

tencjału, który warunkuje realizację zamierzonych przedsięwzięć.

Dokumenty planistyczne sporządzane są w celu koordynacji działań 

i ujednolicenia podejścia do rozwiązywania kluczowych problemów roz-

wojowych. Wspierają one politykę zrównoważonego rozwoju jednostki 

terytorialnej i powinny zawierać zbiór możliwości oddziaływania na układ 

terytorialny. Dlatego też proces ten powinien być oparty na podejściu rozu-

mianym jako uporządkowany zbiór czynności związanych z identyfikacją 

i oceną potencjalnych szans i zagrożeń oraz ustaleniem silnych i słabych 

136 H. Gawroński, Istota planowania strategicznego rozwoju, „Współczesne Zarządzanie” 
2011, nr 1, s. 39.

137 Zob.: K. Giordano, Planowanie zrównoważonego rozwoju gminy w praktyce, 
Wydawnictwo KUL, Lublin 2005, s. 24–44; P. Ciesiołka, Lokalne planowanie zrównoważonego 
rozwoju, http://www.urbanistyka.info (dostęp: 12.10.2019).

http://www.urbanistyka.info
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stron jednostki samorządu terytorialnego poprzez analizę możliwych opcji 

strategicznych, ich ocenę i w konsekwencji wybór138.

Należy podkreślić, że właściwości terytorialnego systemu społecznego 

ukierunkowanego na zaspokojenie coraz silniej rozbudzanych i zwiększa-

jących się potrzeb społecznych wpływają na jego celowo ukierunkowany 

charakter. Kierowanie rozwojem polega zatem na tym, aby przez właściwą 

organizację, strukturę oraz funkcjonowanie system ten możliwie jak najle-

piej zaspokajał potrzeby społeczne. Cel ten można osiągnąć poprzez moż-

liwie efektywną organizację systemu zarówno w układzie rodzajowym, 

jak i przestrzennym, a osiągnięcie tak założonego celu jest możliwe dzięki 

szeroko pojmowanemu procesowi planowania rozwoju.

W tym przypadku plan jest wynikiem ulepszania współczesności oraz 

punktem wyjścia do budowy pożądanego obrazu badanej rzeczywisto-

ści139. Ponadto planowanie jest wynikiem przekonania, że jego rolą po-

winno być raczej aktywne przewidywanie skutków przekształceń spo-

łeczno-gospodarczych niż koncentrowanie uwagi na łagodzeniu ich 

skutków. Społeczności lokalne i regionalne nie są w stanie w pełni kontro-

lować czynników rozwoju, jednakże muszą je przewidywać i na tej pod-

stawie opracowywać plany prawdopodobnych zdarzeń. Polityka realizo-

wana w ramach procedury planistycznej oraz regionalnej powinna być 

nastawiona na osiąganie długookresowego celu, jakim jest stabilizacja 

i ochrona lokalnej bazy ekonomicznej. Należy też pamiętać o ciągłości 

procesu planowania rozwoju, gdyż nie jest on czymś akcyjnym i jednost-

kowym. Dlatego trzeba wziąć pod uwagę, że planowanie jest procesem, 

w którym określa się kolejne fazy rozwoju. Szczególną rolę odgrywają tutaj 

władze publiczne i w związku z tym w szeroko rozumianym procesie ini-

cjowania i koordynowania rozwoju oraz tworzenia sprzyjającego temu 

społecznego klimatu szczególna rola przypada władzom samorządowym. 

Powinny one dbać o właściwie pobudzenie i ukształtowanie oraz wyko-

rzystanie aktywności społeczności lokalnej i regionalnej, gwarantującej 

określenie odpowiadającego mieszkańcom i interesom lokalnym kie-

runku rozwoju. Dlatego też rolę władz lokalnych i regionalnych w procesie 

planowania rozwoju należy postrzegać przede wszystkim jako inicjatora, 

koordynatora i organizatora planowania rozwoju. W dalszej kolejności 

138 M. Lisiński, Metody planowania strategicznego, PWE, Warszawa 2004, s. 20–21.

139 T. Kudlacz, Programowanie rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 1999.
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władze te będą odpowiadać za przyjęcie koncepcji rozwoju i jej wdrażanie. 

Dlatego zasadne wydaje się kompleksowe i systemowe podejście do prob-

lematyki planowania rozwoju oraz stopniowego rozszerzenia jego kon-

tekstu z punktu widzenia systemu zarządzania jednostką terytorialną. 

Związana z tym aktywność władz publicznych generuje efekty w postaci 

podejmowanych polityk bądź projektów, a także różnego rodzaju nakła-

dów służących osiąganiu zaplanowanych celów140. Jednym z nich jest 

zrównoważony rozwój, który można zdefiniować jako koncepcję i zbiór 

praktycznych działań integrujących wysiłki w sferze politycznej, społecz-

nej i ekonomicznej na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego, który zo-

stanie osiągnięty bez szkody dla środowiska przyrodniczego i trwałości 

zachodzących w nim procesów141. Kreowanie zrównoważonego rozwoju 

powinno przebiegać w sposób skoordynowany i zaplanowany, a narzę-

dziem w dyspozycji władz samorządowych służącym kreowaniu takiego 

rozwoju musi być scenariusz postępowania w przyszłości, do którego 

dążą władze samorządowe, opierając się na analizie istniejącej sytuacji, 

wyborze określonych kierunków rozwoju oraz na aktywnym udziale spo-

łeczeństwa w tym procesie142. Skuteczność planowania rozwoju jako swo-

istego narzędzia zarządzania uzależniona jest od występujących uwarun-

kowań, a także przesłanek, które powodowały opracowanie planu. Z kolei 

efektywność planowania powinna być oceniana przez pryzmat stopnia 

akceptowalności ustaleń przez mieszkańców, prawdopodobieństwa cią-

głości realizacji ustaleń, jakości samego dokumentu i jego przydatności 

w zarządzaniu rozwojem jednostki terytorialnej143. Akceptacja oraz cią-

głość realizacji ustaleń strategicznych przez mieszkańców i władze lo-

kalne zależą w dużej mierze od zakresu uspołecznienia planowania, po-

dobnie jak cały proces zarządzania, ponieważ jest on realizowany na rzecz 

wspólnoty lokalnej i regionalnej. Uzyskanie akceptacji podejmowanych 

140 J. Bober, Planowanie jako instrument efektywnego sterowania rozwojem lokalnym, 
„Zeszyty Naukowe” 2002, nr 598.

141 M. Kusterka, Struktury przyczynowo-skutkowe jako podstawa opracowania systemów 
wskaźników zrównoważonego rozwoju, [w:] T. Borys (red.), Gospodarka a Środowisko 3, 
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2005, s. 92.

142 A.P. Wiatrak, Strategie rozwoju gmin wiejskich. Podstawy teoretyczne, ocena przydat-
ności i znaczenie w przemianach strukturalnych obszarów wiejskich, IRWiR PAN, Warszawa 
2011, s. 171–175.

143 M. Ziółkowski, Proces formułowania strategii rozwoju gminy, [w:] M. Majchrzak, A. Zalewski 
(red.), Samorząd terytorialny a rozwój lokalny, SGH, Warszawa 2000, s. 61.
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działań jest niezmiernie istotne dla powodzenia realizacji planu oraz in-

nych działań podejmowanych w przyszłości przez władze samorządowe. 

Należy podkreślić, że planowanie jest procesem nastawionym na dokona-

nie pewnej zmiany, która ma na celu rozwój społeczności lokalnej lub re-

gionalnej. Dlatego też wszelkie działania podejmowane w tym zakresie 

przez władze samorządowe muszą dokonywać się za aprobatą lokalnej lub 

regionalnej wspólnoty. Planowanie rozwoju powinno zatem stać się wyda-

rzeniem publicznym w życiu jednostki terytorialnej, co spowoduje, że ła-

twiej będzie ten proces zaakceptować i zaangażować się w jego realizację144. 

Potrzebna jest w związku z tym partycypacja w odniesieniu do formułowa-

nia celów, co stanowi gwarancję powodzenia, jak też pozwala na uzyskanie 

przekonania mieszkańców, że jest to ich koncepcja przyszłości oraz realiza-

cja uznawanych przez nich wartości145. Dobrze przygotowany plan może 

stanowić platformę współpracy i współdziałania wszystkich zainteresowa-

nych podmiotów, poprawia wizerunek jednostki terytorialnej, a także może 

pomóc w pozyskaniu zewnętrznego kapitału, pobudzając zarazem inicja-

tywę i przedsiębiorczość społeczności lokalnej i regionalnej146.

Koncepcja zintegrowanego zarządzania rozwojem jednostki terytorial-

nej wymaga integracyjnego podejścia do planowania rozwoju, co wyraża 

się w takich kwestiach, jak potrzeba łączenia polityk, planów i działań oraz 

współpraca między podmiotami uczestniczącymi w procesie rozwoju. In-

tegracja jest tutaj rozumiana jako koordynacja procesu tworzenia strategii 

w celu uniknięcia sprzecznych polityk, co oznacza niejednokrotnie ko-

nieczność poszerzenia analizy procesu planowania oraz zwrócenia uwagi 

na ewentualne sprzeczności między wyznaczonymi kierunkami a podej-

mowanymi działaniami147. Planowanie zintegrowane umożliwia prowa-

dzenie działań kompleksowych i wielopoziomowych przez różne pod-

mioty w formie partnerstwa i przy silnej partycypacji społecznej. Pozwala 

na tworzenie sieci powiązań między różnymi podmiotami i zawiązywanie 

144 K. Król, O zarządzaniu informacją, czyli nie wystarczy być, [w:] M. Kramarz, P. Topiński 
(red.), Zarządzanie wiejską gminą, Fundacja „Idealna Gmina”, Warszawa 1998, s. 78.

145 R. Burchard, Rodzinna strategia gminy, „Przegląd Gospodarczy” 1999 nr 2, s. 89.

146 Por. E. Wysocka, J. Koziński, Strategia rozwoju województw i gmin. Teoria i praktyka, Por. 
E. Wysocka, J. Koziński, Strategia rozwoju województw i gmin. Teoria i praktyka, Zachodnie 
Centrum Organizacji, Warszawa–Zielona Góra 1999, s. 6

147 T. Markowski, M. Turała (red.), Planowanie jako instrument zintegrowanego zarządza-
nia w jednostkach samorządu terytorialnego, Katedra Zarządzania Miastem i Regionem, 
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.
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partnerstw w celu realizacji projektów148. Wzmacnianie integracji plano-

wania przejawia się w traktowaniu przestrzeni europejskiej jako całości, 

co jest odzwierciedleniem współczesnych europejskich tendencji do 

wzmacniania integracji planowania na różnych szczeblach oraz rozwoju 

systemu planowania, coraz szerzej obejmującego różne dziedziny roz-

woju terytorialnego. Wymaga to kompleksowego ujmowania koncepcji 

kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zamierzeń ukierun-

kowujących rozwój danego obszaru. Pozwala to na wypełnianie funkcji 

planowania z punktu widzenia ochrony interesu publicznego w związku 

z partycypacją społeczną. Celem procesu planowania jest bowiem zapo-

bieganie konfliktom przez ujawnianie i wzajemne wyważanie interesu 

prawnego podmiotów prywatnych oraz określenie w związku z tym moż-

liwości realizowania zadań przez podmioty publiczne149. Ważnym ele-

mentem systemu planowania zintegrowanego jest planowanie prze-

strzenne postrzegane jako element zarządzania rozwojem. Kompleksowe 

ujęcie problemów planowania przestrzennego, które odpowiada rozu-

mieniu planowania zintegrowanego, jest zatem istotne z wielu punktów 

widzenia w szerokim odniesieniu do różnych problemów rozwoju jed-

nostki terytorialnej. Ważne staje się tutaj powiązanie polityki społeczno-

-gospodarczej z polityką przestrzenną, z jednoczesnym integrowaniem 

polityki rozwoju, zarządzania i planowania oraz szeroką partycypacją spo-

łeczną. Wynika z tego, że zintegrowane planowanie rozwoju to system 

planowania publicznego zorientowanego na rozwój prowadzony na 

wszystkich poziomach administracji rządowej i samorządowej, którego 

integralną częścią jest planowanie przestrzenne, odgrywające rolę strate-

gicznego instrumentu osiągania celów polityki rozwoju150. Konieczna 

staje się w tym przypadku regulacja prawna zobowiązująca do wzajemnego 

uwzględniania sporządzanych dokumentów oraz zapewniająca powiąza-

nie lokalnych polityk przestrzennych z politykami regionalnymi i polityką 

148 T. Topaczewska, Istota zintegrowanego planowania rozwoju miast. Uwagi po Kongresie 
Urbanistyki Polskiej, 2009, http://www.urbanistyka.info/content/istota--zintegrowanego-
-planowania-rozwoju-miast-uwagi-po-kongresie-urbanistyki--polskiej (dostęp: 19.08.2019).

149 I. Zachariasz, A. Nelicki, Skuteczność planowania przestrzennego na poziomie lokal-
nym a partycypacja społeczna, „Zarządzanie Publiczne” 2008, nr 2 (4).

150 T. Markowski, Funkcjonowanie gospodarki przestrzennej – założenia budowy modelu 
zintegrowanego planowania i zarządzania rozwojem, [w:] T. Markowski, P. Żuber (red.), System 
planowania przestrzennego i jego rola w strategicznym zarządzaniu rozwojem kraju, „Studia 
KPZK PAN” 2011, t. CXXXIV.

http://www.urbanistyka.info/content/istota--zintegrowanego-planowania-rozwoju-miast-uwagi-po-kongresie-urbanistyki--polskiej
http://www.urbanistyka.info/content/istota--zintegrowanego-planowania-rozwoju-miast-uwagi-po-kongresie-urbanistyki--polskiej
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krajową. Zarazem punktem wyjścia do budowy modelu planowania zin-

tegrowanego jest świadomość, że sterowanie rozwojem wymaga działań 

i decyzji wielu różnych podmiotów, a więc współdziałania publicznych 

podmiotów krajowych, regionalnych i lokalnych, a także podmiotów go-

spodarczych oraz mieszkańców realizujących swoje indywidualne cele. 

Zintegrowane planowanie rozwoju wymaga spójności planowania na róż-

nych jego poziomach, obejmującej współpracę różnych poziomów ad-

ministracji, oraz wzmocnienie decyzyjnych funkcji planowania regio-

nalnego w celu wspomagania realizacji ponadlokalnych interesów 

publicznych, a także integracji przedmiotów planowania, polegającej 

na łącznym uwzględnianiu problemów rozwoju odniesionych do prze-

strzeni, w której będą rozwiązywane151. Cechą systemu planowania i reali-

zacji rozwoju lokalnego i regionalnego jest zintegrowanie planów, tzn. 

przewidzenie dla każdego z nich takiego miejsca, które zapewni rozwój 

układu terytorialnego. Ważna staje się tutaj integracja w układzie prze-

strzeń–społeczeństwo–gospodarka zamiast stosowania podejścia sekto-

rowego czy dziedzinowego, co oznacza konieczność integracji celów 

sektorowych z różnych istniejących dokumentów planistycznych na ob-

szarze jednostki terytorialnej w perspektywie problemowej i tworzenie 

w tym ujęciu planu zintegrowanego. Integracja procesu planowania i do-

kumentów planistycznych oznacza wypracowanie jednolitej strategii 

w oparciu o dostosowanie istniejących dokumentów oraz wskazówki 

w zakresie zintegrowanego planowania. Integracja między różnymi ist-

niejącymi typami planów oraz między planami różnych szczebli, a także 

uwzględnienie planów obszarów funkcjonalnych są odzwierciedleniem 

współczesnych europejskich tendencji do wzmacniania integracji plano-

wania na różnych szczeblach152. Wydaje się, że w zintegrowanym podej-

ściu do rozwoju fundament stanowić będzie ograniczona liczba wzajem-

nie powiązanych dokumentów, które powinny być ze sobą powiązane 

w układzie hierarchicznym na poziomie diagnozy i określonych uwarun-

kowań strategicznych, wyznaczonych celów strategicznych, wskaźników, 

a także ram instytucjonalnych i finansowych. Zawierać też będą informa-

cje na temat ustaleń obligujących inne podmioty do podjęcia określonych 

151 G. Korzeniak, Zintegrowane planowanie rozwoju miast – propozycja modelu, „Problemy 
Rozwoju Miast” 2012, t. 9, nr 3, s. 66.

152 T. Topaczewska, Zintegrowane planowanie rozwoju i rewitalizacji miast w wybranych 
krajach „Starej” Unii Europejskiej i w Polsce, „Człowiek i Środowisko” 2010, nr 1–2.
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działań realizacyjnych, w tym także w odniesieniu do przestrzeni. Przy 

tworzeniu zintegrowanych strategii konieczne jest oparcie się na para-

dygmacie systemowym ze względu na konieczność uwzględnienia kom-

pleksowego i wielowymiarowego układu, jaki tworzy dana jednostka tery-

torialna. Paradygmat systemowy oznacza sposób myślenia, rozwiązywania 

problemu lub postępowania, w którym zjawiska są traktowane komplek-

sowo w swoich zależnościach wewnętrznych i zewnętrznych153. Jedno-

cześnie należy uwzględnić możliwość przekształceń systemu tworzonego 

przez daną jednostkę terytorialną i jej otoczenie w kontekście wielowy-

miarowych powiązań oraz różnorodności podsystemów: społecznego, 

instytucjonalnego, gospodarczego, przestrzennego, kulturowego, histo-

rycznego czy innych154. 

Wielowymiarowość systemu jednostki terytorialnej musi być uwzględ-

niona z punktu widzenia integracji problemowej w ramach zintegrowa-

nego planowania obejmującego płaszczyzny: społeczną, przestrzenną 

i gospodarczą. Zarazem niezbędne staje się uwzględnienie takich wymia-

rów integracji, jak: integracja problemowa, międzysektorowa, organiza-

cyjna oraz integracja procesu planowania i dokumentów planistycz-

nych155. Punktem wyjścia do budowy modelu planowania zintegrowanego 

jest świadomość, że sterowanie rozwojem wymaga działań i decyzji wielu 

różnych podmiotów realizujących określone cele. Stąd potrzeba koordy-

nacji dla wyznaczenia powszechnie zaakceptowanych celów rozwoju 

oraz ochrony interesu publicznego. Budowa modelu zintegrowanego pla-

nowania rozwoju uwzględnia m.in. pożądane zmiany stanu gospodarki, 

systemu społecznego, stanu środowiska i organizacji przestrzennej jed-

nostki terytorialnej. Planowanie zintegrowane oznacza więc zorganizo-

wany proces prowadzący do podejmowania skoordynowanych decyzji 

z szerokim udziałem wszystkich zainteresowanych ustalających zasady 

i kierunki działania we wszystkich dziedzinach rozwoju156. Zintegrowane 

153 Por. M. Tabaszewski, Teoria i inżynieria systemów, Politechnika Poznańska, Poznań 2014.

154 G. Jucevičius, K. Grumadaitė, Smart Development of Innovation Ecosystem, „Procedia 
– Social and Behavioral Sciences” 2014, Vol. 156.

155 E. Wojnicka-Sycz, Koncepcja i wymiary zintegrowanego planowania rozwoju w jed-
nostkach samorządu terytorialnego, „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and 
Finance” 2018, Vol. 16, No. 1 (1).

156 G. Korzeniak, Główne cechy i elementy modelu zintegrowanego planowania rozwoju 
miast, [w:] G. Korzeniak (red.), Zintegrowane planowanie rozwoju miast, Instytut Rozwoju 
Miast, Kraków 2011.
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planowanie rozwoju wymaga zatem spójności planowania na różnych 

jego poziomach, obejmującej współpracę różnych poziomów admini-

stracji, oraz wzmocnienia decyzyjnych funkcji planowania regionalnego 

w celu wspomagania realizacji ponadlokalnych interesów publicznych, 

a także integracji przedmiotów planowania, polegającej na łącznym 

uwzględnianiu problemów rozwoju odniesionych do przestrzeni, w której 

będą rozwiązywane.

Analiza procesu rozwoju lokalnego i regionalnego wskazuje na ko-

nieczność uwzględniania różnych sfer życia i obszarów działalności czło-

wieka w układzie terytorialnym, co przekłada się na postulat spójnego pla-

nowania rozwoju w rozmaitych skalach i obszarach tematycznych. 

Potrzebne są zatem: zintegrowany sposób planowania rozwoju w odnie-

sieniu do sfer współdecydujących o jakościowych zmianach na rzecz 

społecznego dobrobytu, wprowadzenie do praktyki systemu zintegrowa-

nych strategii, łączących wyważone relacje sfer gospodarczej, społecznej 

i przestrzennej, a także ukształtowanie instrumentu koordynacji i kontroli 

procesów przestrzennych157. Takie podejście obliguje do wieloaspekto-

wego planowania przestrzennego, co w praktyce planistycznej wymaga 

powiązania systemu planowania przestrzennego z planowaniem gospo-

darczym i społecznym, a także zintegrowania opracowań planistycznych 

różnych szczebli. Pojawia się w związku z tym kwestia związków rozwoju 

regionalnego z problematyką planowania przestrzennego, które współ-

cześnie odgrywają istotną rolę w odniesieniu do szeroko rozumianego 

nowego paradygmatu rozwoju, zwłaszcza w kontekście jego konkuren-

cyjności i spójności. Związana z tym problematyka podjęta w opracowa-

niu jest bardzo obszerna i podlega ciągłej ewolucji z punktu widzenia roz-

wiązywania bieżących problemów rozwoju regionalnego i planowania 

przestrzennego. Zintegrowane planowanie jako instrument zarządzania 

związane jest ze zmianą postrzegania roli obszarów problemowych oraz 

terytorializacją interwencji w ramach polityki spójności. Ważne jest tutaj 

odejście od podejścia równoważącego, związanego z harmonizacją stan-

dardów życia i poprawą jakości usług publicznych, na rzecz podejścia, 

które koncentruje się na zwiększaniu potencjału konkurencyjnego w ob-

157 T. Markowski, Kapitał terytorialny jako strategiczny cel zintegrowanego planowania 
rozwoju, „Mazowsze. Studia Regionalne” 2016, nr 18, s. 111–119.
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szarach funkcjonalnych w skali krajowej i europejskiej158. Coraz więcej bo-

wiem dokumentów tworzonych w Unii Europejskiej oraz na poziomie 

krajowym i regionalnym wskazuje na potrzebę zintegrowanego podejścia 

do polityki rozwoju i interwencji ukierunkowanej na konkretne terytoria. 

Wymaga to uwzględnienia dynamicznych, zmieniających się różnorod-

nych układów i powiązań terytorialnych oraz zaangażowania różnych 

podmiotów, sektorów i poziomów zarządzania159. Wchodzą oni w pro-

ces planowania z różnymi celami, wiedzą i kompetencjami i uczestniczą 

w osiągnięciu tego, co uważają za najważniejsze. W tej perspektywie pro-

ces zintegrowanego planowania można rozumieć jako przygotowanie do 

rozwiązywania konfliktów w sferze publicznej, a właściwie przeprowa-

dzony proces planowania i podejmowania decyzji powinien doprowadzić 

do zintegrowania systemu społecznego, gospodarczego i przestrzennego, 

umożliwiając tym samym osiągnięcie celów zgodnych z założeniami roz-

woju zrównoważonego160.

Zintegrowane planowanie rozwoju stanowi zatem jedno z podstawo-

wych wyzwań kształtowania procesów społeczno-gospodarczych we 

współczesnym świecie, a do najważniejszych wyzwań zintegrowanego 

planowania zalicza się161:

• coraz bardziej złożone procesy inwestycyjne o silnym oddziaływaniu 

na otoczenie, 

• coraz trudniejsze do rozwiązania problemy społeczne i funkcjonalne, 

• brak pewności co do dynamiki i kierunków rozwoju.

Funkcjonujący dychotomiczny system planowania publicznego, w któ-

rym dochodzi do sprzeczności procedowania i realizacji między sferą pla-

nowania społeczno-gospodarczego i planowania przestrzennego, prowa-

dzi do wniosku o konieczności zintegrowania procesów planowania 

społeczno-gospodarczego, przestrzennego i środowiskowego, co zapewni 

158 A. Noworól, Ekspertyza. Przegląd i ocena obowiązującego systemu zarządzania polityką 
rozwoju na poziomie regionalnym, subregionalnym, powiatowym i gminnym wraz z reko-
mendacjami dotyczącymi pożądanych zmian w celu budowy modelu spójnego z poziomem 
krajowym, Ministerstwo Rozwoju i Infrastruktury, Kraków–Warszawa 2014.

159 D. Mantey, Zintegrowane zarządzanie miastami i obszarami metropolitalnymi, „Infos” 
2013, nr 4 (141).

160 T. Markowski, D. Drzazga, The concept of integrated planning system in Poland (as-
sumptions and principles for development of a planning system), [w:] A. Klasik, T. Kudłacz 
(red.), Integrated development and spatial management of urban areas: Polish experience, 
„Studia Regionalia” 2015, Vol. 43/4.

161 Z. Ziobrowski, Ku zintegrowanemu planowaniu, „Studia KPZK PAN” 2015, t. CLXI, s. 27–30. 
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uwzględnienie całokształtu uwarunkowań, celów i specyfiki przebiegu 

procesów rozwojowych162. Planowanie zintegrowane stanowi zatem 

holistyczny proces wyznaczania celów i określania sposobów dojścia, 

z uwzględnieniem najważniejszych współzależności między głównymi 

elementami systemu terytorialnego. Tak rozumiane planowanie zinte-

growane, odnoszone do procesów rozwoju społeczno-gospodarczego, 

musi uwzględnić w kreatywnym procesie wyznaczania i osiągania celów 

ilościowe i jakościowe relacje rynkowe i pozarynkowe, co powinno pro-

wadzić do wyeliminowania sprzeczności systemu planowania publicz-

nego dzięki tworzeniu warunków do realizacji zintegrowanego procesu 

planistycznego163. 

„Istota planowania zintegrowanego nie leży zatem w osiągnięciu zin-

tegrowanego rozwoju, ale w zintegrowanym procesie planistycznym i de-

cyzyjnym, który dobrze zastosowany powinien prowadzić do wysokiego 

stopnia zintegrowania podsystemów społecznych, gospodarczych i prze-

strzennych i w ten sposób zapewnić realizacje celów rozwoju”164. Zinte-

growane planowanie rozwoju należy postrzegać w kontekście prawidło-

wości procesów rozwoju, które różnicują się w przestrzeni w zależności 

od występujących na poszczególnych obszarach uwarunkowań, oraz pro-

cesów będących konsekwencją ich odmienności, jak też skuteczności 

działań interwencyjnych dążących do wyrównywania poziomu roz-

woju165. Ponadto należy je rozpatrywać w powiązaniu z procesem postę-

pującego odchodzenia współczesnego społeczeństwa od koncepcji roz-

woju społeczno-gospodarczego opartego na prostym wzroście ilościowym 

na rzecz zmian o charakterze jakościowym. Należy zatem podkreślić, że 

zintegrowane planowanie rozwoju jest niezbędnym warunkiem do zapew-

nienia skuteczności działań interwencyjnych zmierzających do wyrówny-

wania dysproporcji rozwoju oraz dążenia do rozwoju zrównoważonego, 

162 J.J. Parysek, Rola lokalnego samorządu terytorialnego w rozwoju społeczno-gospodar-
czym i przestrzennym gmin, „Ruch Prawniczy, Socjologiczny i Ekonomiczny” 2015, t. LXXVII, 
nr 3, s. 27–46.

163 T. Markowski, D. Drzazga, Koncepcja systemu zintegrowanego planowania rozwoju 
w Polsce (założenia i zasady kierunkowe budowania systemu), „Studia KPZK PAN” 2015, 
t. CLXIV, s. 10–42.

164 Tamże, s. 17.

165 P. Churski, The polarization-diffusion model in the changes to the cohesion policy – the 
consequences to the direction of the growth policy, [w:] P. Churski (red.), The social and eco-
nomic growth vs. the emergence of economic growth and stagnation areas, Bogucki 
Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2014, s. 13–27.
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a także podstawą budowy nowej, bardziej efektywnej organizacji systemu 

planowania166. Klimat sprzyjający rozwojowi koncepcji planowania zinte-

growanego jest przede wszystkim konsekwencją lansowanej koncepcji 

spójności terytorialnej. Choć trudno mówić o powszechności zjawiska, to 

należy zauważyć, że samorządy terytorialne coraz częściej podejmują 

działania w ramach zintegrowanych terytorialnie projektów. Ponadto 

wskazuje się na konieczność integracji polityki rozwoju z systemem plano-

wania przestrzennego, co wymaga wdrożenia koncepcji zintegrowanych 

strategii rozwoju regionalnego i lokalnego. Nowoczesne funkcjonalno-

-przestrzenne podejście do polityki rozwoju determinuje przede wszyst-

kim powiązania między funkcjami społeczno-gospodarczymi i aspektami 

przestrzennymi oraz ograniczanie barier wynikających z podziałów ad-

ministracyjnych167. W tym kontekście kluczowym aspektem jest zamiar 

zintegrowania planowania społeczno-gospodarczego z planowaniem 

przestrzennym na wszystkich poziomach zarządzania. Powinno to być 

odzwierciedlone zarówno w wymiarze legislacyjnym, jak i w wymiarze 

planistycznym poprzez modyfikację poszczególnych dokumentów pro-

gramowych po stronie rządowej i samorządowej. Wymaga to wyelimino-

wania odrębności wymiaru społeczno-gospodarczego i przestrzennego 

oraz wdrożenia zintegrowanego podejścia do poszczególnych wymiarów 

planowania. Zakłada to przygotowywanie zintegrowanych wewnętrznie 

dokumentów obejmujących zagadnienia odnoszące się do wymiaru spo-

łeczno-gospodarczego i przestrzennego oraz wypracowanie zabezpie-

czającego interesy wszystkich stron mechanizmu realizacji planowanych 

przedsięwzięć i inwestycji w przestrzeni. Planowanie zintegrowane jest 

zatem planowaniem holistycznym, obejmującym całościowe spojrzenie 

na otaczającą rzeczywistość. Jest też planowaniem wielodyscyplinarnym, 

wymagającym wiedzy z wielu dziedzin, a także planowaniem szczegóło-

wym i wyspecjalizowanym, uwzględniającym złożone współzależności 

i powiązania, bazującym na kompleksowych rachunkach korzyści i kosz-

tów. Można przyjąć, że jest także swoistym planowaniem prewencyjnym 

przed negatywnymi efektami zewnętrznymi ludzkiej działalności, w którym 

166 J.J. Parysek, W poszukiwaniu nowego systemu organizacji, struktury i funkcjonowania 
gospodarki przestrzennej w Polsce, „Problemy Rozwoju Miast” 2016, nr 1, s. 39–49.

167 T. Markowski, Elastyczne i zintegrowane planowanie w obszarach funkcjonalnych – 
w stronę nowego podejścia do planowania przestrzennego, Katedra Zarządzania Miastem 
i Regionem, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013, s. 6–7 (materiał niepublikowany).
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kompleksowa analiza korzyści kosztów staje się podstawowym narzę-

dziem prewencyjnego myślenia w planowaniu rozwoju.

Można zatem powiedzieć, że planowanie zintegrowane to proces wyzna-

czania celów i budowania ścieżek dojścia, uwzględniający najważniejsze 

współzależności między głównymi elementami systemu terytorialnego. 

Tak rozumiane planowanie zintegrowane, odnoszone do procesów rozwoju 

społeczno-gospodarczego, musi uwzględnić w kreatywnym procesie wy-

znaczania i osiągania celów ilościowe i jakościowe relacje rynkowe i poza-

rynkowe występujące między elementami podsystemów: społecznego, 

gospodarczego i szeroko rozumianego środowiska życia. Jest więc planowa-

niem opartym na przewidywanych kompleksowych wynikach, będącym 

instrumentem odpowiadającym kryteriom polityki horyzontalnej w zakresie 

trwałego rozwoju. Wydaje się, że takie kompleksowe podejście pozwala na 

zwiększenie skuteczności planów dzięki możliwościom adekwatnego do 

rzeczywistych potrzeb formułowania systemowych sposobów interwencji. 

Integrację planowania należy rozumieć zarówno w układzie horyzontal-

nym, międzysektorowym, jak i między poziomami zarządzania. 

Planowanie zintegrowane wymaga uwzględnienia w pracach nad pla-

nem interdyscyplinarnej wiedzy i koordynacji pracy wielu specjalistów 

oraz włączenia do procesu planistyczno-decyzyjnego wielu interesariu-

szy i ośrodków decyzyjnych. Przez udział w procesie decyzyjnym nastę-

puje pokazanie współzależności i skutków zewnętrznych oraz poprawia 

się sprawność procesu decyzyjnego, który staje się bardziej korzystny, 

efektywny i skuteczny. Proces integrowania obejmuje równie proces 

uczenia się i rozwoju nowej wiedzy z korzyścią dla wszystkich uczestni-

ków, dzięki czemu pokonywane są ułomności instytucjonalne, oraz unika 

się fragmentacji systemów instytucjonalnych, a także tworzy partnerstwa 

dla osiągania wspólnych celów. Sposób, w jaki następuje proces integracji, 

zależy od regionalnych i lokalnych uwarunkowań kulturowych, systemów 

prawnych, zadań i formalnych kompetencji, systemu planistycznego oraz 

elementów składających się na ten system. Planowanie zintegrowane 

wymaga więc zmiany wielu uwarunkowań prawnych, instytucjonalnych 

i kulturowych, a także przezwyciężania stereotypów zarówno u decyden-

tów, jak i uczestników procesu planowania168. Przyjmując założenie, że 

168 T. Markowski, Zintegrowane planowania rozwoju – dylematy i wyzwania, [w:] A. Kukliński, 
J. Woźniak (red.), Przyszłość wolności. Wymiar krajowy – regionalny – międzynarodowy, 
Biblioteka Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju, t. VII, Kraków 2014. 
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publiczne planowanie rozwoju oparte jest na założeniu wzajemnego 

zrównoważonego powiązania między podsystemem gospodarczym, spo-

łecznym a środowiskiem, trzeba określić, jak powinien wyglądać współ-

czesny system zintegrowanego publicznego planowania rozwoju w prak-

tyce. Według literatury przedmiotu największym zintegrowaniem 

procesów decyzyjnych charakteryzuje się planowanie przestrzenne, jed-

nak uważane jest ono za planowanie mało skuteczne i niejednokrotnie nie-

uwzględniające interesów sektora prywatnego. Dlatego też współczesna 

polityka regionalna, zorientowana na pobudzanie rozwoju w układach 

regionalnych, coraz mocniej podkreśla potrzebę wprowadzenia podejścia 

zintegrowanego zarówno w samej polityce pobudzania rozwoju, jak i me-

todach jego planowania. Planowanie i polityka przestrzenna są bowiem 

predestynowane do wprowadzenia zintegrowanego podejścia do plano-

wania rozwoju. Polityka przestrzenna prowadzona na poziomie lokalnym 

i regionalnym jest silnie powiązana z interesem publicznym i jest najbar-

dziej odpowiednią i uzasadnioną metodą pośredniego oddziaływania 

na procesy gospodarcze, społeczne i środowiskowe. Jednakże integrację 

w planowaniu rozwoju komplikuje fakt, że zmiany w działalności wytwór-

czej ludzi i potrzebach społecznych zachodzą szybciej niż zmiany w zago-

spodarowaniu przestrzennym, które są procesem opóźnionym w czasie169.

Należy podkreślić, że odrębnie funkcjonujący system publicznego pla-

nowania rozwoju gospodarczego sprawia, że dochodzi do sprzeczności 

w sferze procedowania i realizacji pomiędzy sferą planowania przestrzen-

nego i gospodarczego. Planowanie społeczno-gospodarcze traktuje za-

gadnienia przestrzenne marginesowo, nierzadko jako niewygodne uwa-

runkowania lub bariery. Czynniki przestrzenne są traktowane jako 

zmienne, które komplikują modele prognozowania procesów rozwoju i są 

pomijane w prognozach. W konsekwencji sprzeczności sfery przestrzen-

nej i gospodarczej dochodzi do swoistej deregulacji sfery funkcjonowania 

gospodarki przestrzennej. Dlatego istota planowania zintegrowanego leży 

w zintegrowanym procesie planistycznym i decyzyjnym, który dobrze 

zastosowany powinien prowadzić do wysokiego stopnia zintegrowania 

podsystemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych, a tym samym 

do zapewnienia celów rozwoju. Tak rozumiane planowanie zintegrowane 

musi uwzględnić w kreatywnym procesie wyznaczania i osiągania celów 

169 T. Markowski, Strategiczne dylematy polityki innowacyjnej zorientowanej na inteligen-
tne specjalizacje, „Studia KPZK PAN” 2013, t. CLV, s. 61–70.
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ilościowe i jakościowe relacje występujące między elementami podsyste-

mów: społecznego, gospodarczego i szeroko rozumianego środowiska 

życia. Mieści się ono w obszarze planowania publicznego oraz jest proce-

sem umożliwiającym sprawne działanie władzy publicznej i instrumen-

tem publicznej interwencji w procesy przeobrażeń terytorialnych. Dzięki 

temu uzyskujemy lepszy sposób realizacji kompetencji i alokacji środków 

budżetowych, którymi dysponuje władza publiczna. Zarazem plan ma za-

pewnić realizację określonych celów publicznych wynikających z usta-

wowo nakreślonego zakresu interwencji i działań ujętych w planie rozwoju. 

Planowanie zintegrowane uwzględniające gospodarowanie przestrzenią 

na poziomie lokalnym i regionalnym powinno ewoluować w stronę więk-

szej elastyczności procesów planistycznych i takich regulacji użytkowa-

nia przestrzeni, które odpowiadają procesom gospodarczym i społecz-

nym w perspektywie długiego trwania. Muszą się zatem koncentrować na 

ochronie i wzmocnieniu wartości i walorów ważnych w długiej perspek-

tywie trwania. Chodzi zatem o plan zapisany tak, by chronił to, co jest naj-

ważniejsze w perspektywie długiego trwania, oraz czytelnie definiował 

interes publiczny i pozwalał na zachowanie ciągłości procesów gospodar-

czych i społecznych w dynamicznie zmieniającej się sytuacji. 

Przyjmując, że realizacja polityki rozwoju będzie bazować na koncepcji 

spójności terytorialnej, której integralną częścią jest wspieranie endoge-

nicznych walorów jednostki terytorialnej, niezbędne jest posiadanie zin-

tegrowanego planu rozwoju. Dlatego też konieczne jest tworzenie efektyw-

nych narzędzi planowania, uelastycznienie planowania przestrzennego, 

umożliwienie efektywnej partycypacji społecznej, niwelowanie występo-

wania konfliktów społecznych, podnoszenie standardów społecznych 

i technicznych w planowaniu. Wzmocni to podejście zintegrowane, które 

wyraźnie zakłada, że wspieranie rozwoju wymaga ścisłej koordynacji po-

lityki publicznej. Koordynacja ta musi uwzględniać różnorodne czynniki 

wzrostu, które bardzo się różnią w zależności od jednostki terytorialnej. 

Zatem podejście zintegrowane pokrywa się z polityką o charakterze tery-

torialnym, co uwydatnia potrzebę współpracy z wieloma szczeblami za-

rządzania i jest pomocne w zwiększaniu spójności i synergii pomiędzy 

różnymi politykami publicznymi. 

Zintegrowane podejście terytorialne dotyczy również zgodności mię-

dzy celami prowadzonej polityki a środkami przeznaczonymi na ich reali-

zację. Aspekt przestrzenny zintegrowanego podejścia terytorialnego im-
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plikuje dostosowanie realizowanych przedsięwzięć do sytuacji jednostki 

terytorialnej, obejmującej jej potrzeby, problemy i potencjały. W tym kon-

tekście ważnym aspektem zintegrowanego podejścia terytorialnego jest 

włączenie różnych podmiotów w proces zarządzania, jak również promo-

wanie współpracy między jednostkami administracji lokalnej przez wdra-

żanie wspólnych przedsięwzięć. Zintegrowane podejście terytorialne ak-

centuje rozwój potencjałów poszczególnych obszarów, angażowanie 

podmiotów różnych typów i szczebli przez wsparcie wspólnych przedsię-

wzięć za pomocą różnych instrumentów oddziaływania170. Trzeba pod-

kreślić, że zintegrowany rozwój jednostki terytorialnej oznacza możliwie 

bezkonfliktowe zharmonizowanie rozmaitych wymagań mieszkańców 

danego obszaru, a także ponadsektorowej koordynacji gospodarczych, 

społecznych, kulturalnych oraz ekologicznych działań i interesów przy 

udziale kompetentnych instytucji. Zintegrowany rozwój jest zoriento-

wany na lokalne i regionalne wzorce i cele rozwojowe oraz realizowany 

zgodnie z koncepcją rozwojową wypracowaną na partnerskich zasadach. 

Specyfika danego obszaru sprawia, że pojawia się konieczność wprowa-

dzenia do polityki rozwoju zintegrowanej strategii rozwojowej uwzględnia-

jącej różnorodność funkcji terytorialnych. We współczesnej rzeczywisto-

ści obserwuje się coraz ściślejsze powiązania między sektorami i granicami 

obszarów obejmujące różne dziedziny gospodarki i aspekty życia społecz-

nego, co powoduje, że zakres efektywności strategii sektorowych jest rela-

tywnie ograniczony. Strategie sektorowe w pierwszym rzędzie zakładają 

realizację celów sektorowych bez ścisłego odniesienia się do lokalnych 

i regionalnych warunków. Odnoszą się przeważnie do tradycyjnych dla 

danego obszaru potencjałów i uwarunkowań, jak też nie wykorzystują ist-

niejących możliwości przy włączaniu społeczeństwa do procesu rozwojo-

wego, opracowywaniu projektów i pozyskiwaniu środków na ich realizację, 

co staje się możliwe do osiągnięcia przy zastosowaniu strategii zintegro-

wanej. Zintegrowana strategia rozwojowa powinna zakładać w pierwszym 

rzędzie koordynację działań w procesie rozwoju, zwłaszcza w przypadku 

występowania konfliktu interesów pomiędzy sektorami i obszarami prob-

lemowymi. Z tego też względu istnieje konieczność celowych powiązań 

różnych dziedzin gospodarki i problemów społecznych w obrębie wspól-

nego celu lokalnego i regionalnego. Od ponadsektorowej sieci powiązań 

170 J. Hadyński, Regionalna konkurencyjność obszarów wiejskich, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2016, s. 136–137.
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nie sposób oddzielić ponadinstytucjonalnego współdziałania, co dotyczy 

koordynacji działań różnych sektorów. Zintegrowana strategia rozwoju 

wymaga odmiennych instrumentów i metod działania, od których zależy 

jej efektywność. Największe znaczenie mają tu następujące czynniki171: 

• koordynacja działań administracyjnych w imię ponadsektorowych 

celów regionalnych,

• tworzenie nowych struktur uczestnictwa, planowania i realizacji re-

gionalnych koncepcji rozwojowych, regionalnego marketingu i za-

rządzania, 

• integracja fachowych działań politycznych, zwłaszcza w zakresie 

pozyskiwania funduszy UE, 

• ścisłe dostosowanie celów i instrumentów pomocowych do lokal-

nych regionalnych potencjałów oraz barier rozwojowych, 

• zastosowanie nowoczesnych metod zarządzania, 

• wprowadzenie metod wspierania konkurencyjności w procesie 

wspomagania lokalnego i regionalnego, 

• wspieranie koncepcji marketingowych,

• wspieranie sieci powiązań i ich kierownictw, sterowanie inicjaty-

wami partnerskimi, łączenie przez administrację istotnych dla roz-

woju organizacji i instytucji.

Zintegrowana strategia rozwoju jest dokumentem ustalającym wizję 

rozwoju oraz generalne kierunki dla poszczególnych sektorów i obszarów 

problemowych. Jest ona dokumentem horyzontalnym oraz kierunkowym 

z uwagi na szeroki tematyczny oraz zróżnicowany terytorialnie zakres. 

Jego zadaniem jest określenie docelowej wizji rozwojowej obszaru oraz 

wskazanie kierunków, w ramach których powinny być podjęte przyszłe 

działania strategiczne dla danego obszaru. Wspomniana strategia prezen-

tuje swoistą filozofię podejścia zintegrowanego w kilku płaszczach reali-

zacji. Należy tu wskazać na podejście odnoszące się do zintegrowania 

przestrzennego i tematycznego poprzez wskazanie celów, które w kon-

kretnym miejscu realizują różne interesy sektorowe. Pozwala to na prze-

zwyciężanie barier i wykorzystywanie potencjałów danego obszaru do 

kompleksowej realizacji przedsięwzięć rozwojowych. Odejście od działań 

sektorowych na rzecz realizacji spójnej i kompatybilnej polityki spo-

łeczno-gospodarczej i przestrzennej przyczyni się do zwiększenia konku-

171 A.F. Bocian (red.), Rozwój regionalny: cele i metody, Wydawnictwo Uniwersytetu 
w Białymstoku, Białystok 2001.
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rencyjności jednostki terytorialnej. Należy podkreślić, że wzrost roli pla-

nowania w koordynowaniu różnych form działalności implikuje potrzebę 

integracji planowania przestrzennego z innymi obszarami planowania 

działań rozwojowych przez sektor publiczny oraz dostosowania zasięgu 

terytorialnego planowania do faktycznego zasięgu koordynowanych zja-

wisk przestrzennych. Wydaje się, że jednym z zasadniczych problemów 

planowania i zagospodarowania przestrzennego jest niska integracja 

różnych aspektów planowania rozwoju, w szczególności: planowania 

społeczno-gospodarczego, planowania przestrzennego i planowania 

w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu. W tym kontekście plany zago-

spodarowania przestrzennego nie są wizją opartą na intuicji, lecz prze-

strzennym odwzorowaniem wyobrażenia o przyszłym rozwoju. Są to zatem 

plany integrujące przesłanki fizyczne planowanego obszaru i jego aktu-

alne zagospodarowanie demograficzne, gospodarcze, ekonomiczne, śro-

dowiska przyrodniczego, społeczne, infrastrukturalne z przesłankami 

przestrzennymi. Aktualnie istnieją warunki sprzyjające integracji plano-

wania społeczno-gospodarczego z planowaniem przestrzennym. Jest to 

możliwe dzięki opracowywaniu przez jednostki terytorialne strategii roz-

woju będących swoistymi prognozami dotyczącymi rozwoju przyszłych 

procesów ekonomiczno-gospodarczych, społecznych czy środowisko-

wych. Elementy te wraz z uwarunkowaniami przestrzennymi mogą two-

rzyć podstawę sporządzania planów rozwoju zapewniających niezbędną 

integrację obu rodzajów planowania. Dzięki temu możliwe jest wdrażanie 

koncepcji zintegrowanych działań publicznych na rzecz rozwoju po-

szczególnych obszarów, co staje się inspiracją do poszukiwań nowych 

rozwiązań, sprzyjających polityce lokalnej i regionalnej. Istotą tej koncep-

cji jest podkreślenie znaczenia zintegrowanego podejścia do rozwoju 

poprzez zastosowanie zestawu zharmonizowanych działań charakteryzu-

jących się wspólnymi aspektami społeczno-gospodarczymi i przestrzen-

nymi. W obliczu współczesnych wyzwań polityki regionalnej UE oraz ko-

nieczności stosowania bardziej precyzyjnych i skutecznych metod 

oddziaływania na zjawiska i trendy wewnątrzregionalne zintegrowane 

podejście do rozwoju nabiera szczególnego znaczenia w polityce spójno-

ści UE. Zintegrowane podejście ma kluczowe znaczenie dla obszarów, na 

których występują czynniki blokujące rozwój i różne formy aktywności. 

Zarazem zidentyfikowane potencjały endogeniczne są zapisane w krajo-

wych i regionalnych dokumentach planistycznych wdrażających politykę 
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spójności UE w Polsce. Pozwala to na wzmacnianie podejścia zintegro-

wanego na rzecz trwałości i ciągłości realizacji celów rozwojowych, przy 

czym istniejąca architektura wsparcia rozwoju wymaga wdrażania odpo-

wiednich działań zintegrowanych, polegających na systematycznej reali-

zacji dalszych zmian poszczególnych obszarów172. Należy także uwzględnić 

fakt, iż proces rozwoju stanowi ważny czynnik kształtowania przestrzeni 

publicznej przy jednoczesnym założeniu, że przestrzeń poprzez swoje 

cechy, zasoby i wartości różnicuje warunki rozwoju, a rozwój korzysta 

z cech, zasobów oraz wartości przestrzeni, powodując jednocześnie ich 

zmiany. Przestrzeń publiczna stanowi zarazem obszar realizacji i wdraża-

nia polityk publicznych, będąc integralnym elementem rozwoju zinte-

growanego w kontekście społecznym, kulturowym, technologicznym czy 

politycznym. Dlatego też zaplanowane działania w rozwoju zintegrowa-

nym muszą być wypracowywane we współpracy ze społecznością lokalną 

i regionalną, uwzględniać rozwiązania organizacyjne stymulujące innowa-

cje, jak też przynosić korzystny zwrot w rozwoju społeczności z uwzględ-

nieniem kontekstu przestrzennego. W procesie planowania rozwoju zin-

tegrowanego, a zarazem zrównoważonego terytorialnie konieczne jest 

uwzględnienie różnorodności terytorialnej, specyfiki terytoriów oraz zi-

dentyfikowanie ich zasobów w celu dopasowania interwencji polityk do 

potrzeb poszczególnych obszarów i przezwyciężenia strukturalnych prze-

szkód stojących na drodze ich rozwoju. Odpowiedni proces planowania 

pozwala na pełniejsze wykorzystanie potencjałów terytorialnych obsza-

rów dla kreowania ich wzrostu, jak też wspomaganie procesu przekształ-

ceń przy jednoczesnym zwiększaniu odporności na zjawiska kryzysowe. 

Zintegrowane podejście do procesu planowania wynika ze zmian zacho-

dzących w europejskiej polityce spójności i stanowi swoiste wyzwanie 

dla procesu programowania rozwoju w wymiarze krajowym, regional-

nym i lokalnym. Jest to związane ze wzrostem zróżnicowań regionalnych, 

a także systematycznym rozwijaniem współpracy między jednostkami 

terytorialnymi z jednoczesnym coraz szerszym wprowadzaniem narzędzi 

służących spójności terytorialnej. Ważnym elementem jest też integracja 

polityki regionalnej, polityki miejskiej i polityki rozwoju obszarów wiej-

skich. Do kolejnych wyzwań w tym zakresie należy zaliczyć konsekwen-

172 M. Broniszewski, Znaczenie zintegrowanego podejścia do obszarów funkcjonalnych 
w ujęciu regionalnym – studium przypadku, „Wrocławskie Studia Politologiczne” 2017, t. 23, 
s. 170–171.
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tne wdrażanie zasad związanych z subsydiarnością programowania roz-

woju regionalnego i lokalnego, a także uwzględnienie konieczności 

wspierania wzrostu konkurencyjności i spójności, co sprzyja zakończeniu 

likwidowania luk cywilizacyjnych. Należy też zwrócić uwagę na potrzebę 

lepszego dopasowania zakresu interwencji i instrumentów polityki roz-

woju do potencjałów i wyzwań rozwojowych różnych typów obszarów, a 

także na wymiar terytorialny obecny w politykach krajowych, co wymaga 

koordynacji i integracji polityk sektorowych w układzie terytorialnym. 

Istotna jest także selektywność podejścia i większa koncentracja tema-

tyczna wsparcia, koncentracja geograficzna oraz podejście do wdrażania 

interwencji publicznej w oparciu o doświadczenia regionalne i lokalne. 

Kolejna sprawa to zintegrowane, a zarazem zróżnicowane podejście tery-

torialnie wiążące różnego rodzaju przedsięwzięcia dostosowane do po-

trzeb i potencjałów danego terytorium, zwiększenie efektywności finanso-

wania polityk ukierunkowanych terytorialnie oraz skuteczne i efektywne 

instrumenty terytorialne pozwalające na rozwijanie współpracy, partner-

stwa i współodpowiedzialności podmiotów publicznych, biznesu i oby-

wateli w procesie realizacji polityk publicznych. Pojawia się zatem po-

trzeba systematycznej integracji różnych poziomów i form planowania, 

przedmiotów planowania przez łączne postrzeganie różnych polityk pub-

licznych i zadań, z uwzględnieniem wymiaru przestrzennego. Kolejna 

sprawa to integracja dokumentów planistycznych oraz dążenie do zapew-

nienia spójności merytorycznej pomiędzy nimi. Stąd potrzeba doprecy-

zowania wzajemnych powiązań planowania przestrzennego i społeczno-

-gospodarczego oraz opracowanie nowego ustawodawstwa, które powinno 

godzić całość zagadnień planistycznych i programowych, co ujednolici 

pod względem pojęciowym i ideowym cały system planowania oraz zde-

finiuje kryteria zgodności dokumentów poszczególnych szczebli. Stąd też 

proces integracji planowania mógłby obejmować integrację strukturalną 

w jednym dokumencie, a także zapewniać wieloszczeblową koordynację 

na etapie planowania, a następnie realizacji działań. Byłby to także ele-

ment mechanizmu koordynacji ustaleń wypracowanych w subsydiar-

nym, partnerskim i negocjacyjnym procesie planistycznym z ustaleniami 

dotyczącymi zagospodarowania przestrzennego i społeczno-gospodar-

czego. Dlatego podejście zintegrowane, uwzględniające zróżnicowane 

terytorialnie, będzie oznaczać koncentrację różnych działań podejmowa-

nych wokół wyznaczonych celów strategicznych. Z kolei koncepcja pla-
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nowania oparta na zasadzie zintegrowanego podejścia terytorialnego 

ukierunkowana jest na rozwiązywanie głównych problemów stanowią-

cych barierę rozwojową dla danego terytorium oraz umożliwia realizację 

interwencji zorientowanych na wyzwania rozwojowe przy jednoczesnym 

precyzyjnym dostosowaniu ich do specyfiki lokalnych lub ponadlokal-

nych uwarunkowań. Ponadto zakłada zorientowanie polityk publicznych 

na terytorialny wymiar procesów rozwojowych przy uwzględnieniu prze-

strzennego zintegrowania polityki regionalnej i lokalnej jako polityk roz-

wojowych. W ten sposób kształtuje się mechanizm polityki rozwoju słu-

żący terytorialnemu ukierunkowaniu procesu planowania i wdrażania 

prorozwojowej interwencji publicznej i prywatnej w wymiarze lokalnym 

i ponadlokalnym. Zarazem konieczne jest zwrócenie uwagi na dylematy 

towarzyszące omawianym rozwiązaniom. Powstaje w związku z tym py-

tanie, czy zintegrowanie planowania pod względem proceduralnym bę-

dzie rozwiązaniem wystarczającym, czy też niezbędne jest zintegrowanie 

dokumentów, podobnie jak kwestia zasadności integrowania procesu 

planowania na wszystkich poziomach zarządzania publicznego z jedno-

czesnym pytaniem o model planowania zintegrowanego dla wszystkich 

szczebli zarządzania. Kolejna sprawa to potencjalne zagrożenia wynika-

jące z procesu integrowania dokumentów planistycznych z punktu wi-

dzenia poszczególnych grup interesariuszy. Należy też zwrócić uwagę na 

to, czy bazować na paradygmacie planowania długookresowego, szybko 

dezaktualizującego się wobec potrzeb zmiennej gospodarki, czy też pójść 

w stronę planowania reaktywnego, respektującego w dużym stopniu pro-

cesy rynkowe. Wiąże się z tym zagadnienie metod planowania, jakie należy 

stosować, by zapewnić elastyczność procesu planistycznego oraz z jakich 

doświadczeń korzystać, by uniknąć nadmiernych społecznych kosztów 

długotrwałego samoistnego dochodzenia organów władzy publicznej do 

zakładanych rezultatów oraz jak od strony formalnoprawnej uniknąć 

kosztów ewolucyjnego dochodzenia do właściwych rozwiązań. Istotna 

jest też kwestia, czy w ramach zintegrowanego systemu planowania roz-

woju obie sfery należy traktować jako współzależne, czy też któraś z nich 

powinna dominować i jaki przyjąć model koordynacji systemów plani-

stycznych: krajowego, wojewódzkiego, subregionalnego czy lokalnego? 

Wiąże się z tym zagadnienie mechanizmów, które pozwolą na zapewnie-

nie relacji spójności i zgodności oraz niesprzeczności między dokumen-

tami poszczególnych szczebli zintegrowanego zarządzania publicznego, 
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a także kwestia, czy dla zapewnienia skuteczności systemu wystarczą ko-

rekty w obowiązującym systemie aktów prawnych, czy też konieczne bę-

dzie wnioskowanie o kompleksowe rozwiązania na poziomie ustawowym. 

Z praktycznego punktu widzenia niezmiernie ważne jest rozstrzygnięcie, 

czy dla realizacji polityki rozwoju w aspekcie spójności terytorialnej ko-

nieczne będzie posiadanie zintegrowanego planu rozwoju danego ob-

szaru, czy wystarczy stosowanie zintegrowanego podejścia planistycz-

nego. Dla sfery praktyki konieczne jest też ustalenie, jak organizować 

prace nad dokumentem zintegrowanym, jakie etapy działań wyróżnić 

oraz jak powinna wyglądać koordynacja i współpraca w zakresie tworze-

nia takiego dokumentu, a ponadto jakie podmioty i komórki organiza-

cyjne powinny zostać zaangażowane, jacy są interesariusze tego procesu, 

jakich włączyć partnerów i jak zorganizować prowadzenie konsultacji 

społecznych.



Rozdział V.
Terytorialny wymiar 

zarządzania rozwojem
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1. Terytorialny kontekst zarządzania

Zarządzanie terytorialne obejmuje zawiadywanie podsystemami orga-

nizacji terytorialnej, w tym jej elementami strukturalnymi dla osiągnięcia 

celów określonych przez zarządzającego. Wspólnota terytorialna, za po-

średnictwem administracji publicznej, jest w tym przypadku podmiotem 

zarządzającym organizacją terytorialną173. Należy podkreślić, że teryto-

rialny kontekst współczesnego zarządzania ujawnia szerokie spektrum 

problemów, którym musi stawić czoło zarządzanie organizacjami teryto-

rialnymi. Niezwykle ważna staje się tutaj potrzeba integrowania interwen-

cji dla tworzenia uzgodnionych regulacji i systemów sterowania, wspól-

nego zarządzania oraz partnerstw w skali regionalnej i lokalnej174. Ważne 

stają się tutaj szeroko pojmowane relacje między organizacjami publicz-

nymi a niepublicznymi, różne formy kooperacji oraz partycypacji i komu-

nikacji społecznej. Zarządzanie rozwojem terytorialnym jest także proce-

sem interdyscyplinarnym, w którym mamy do czynienia z zestawieniem 

elementów organizacji terytorialnej, takich jak: środowisko, kapitał ludzki, 

organizacje społeczno-gospodarcze z wyznacznikami, jakimi są procesy 

rozwojowe wynikające z natury zmian terytorium, postawy zarządcze 

wobec wyzwań cywilizacyjnych, podsystemy branżowe związane z zada-

niami i obszarami aktywności organizacji terytorialnej oraz ich dyslokacją 

w przestrzeni, łącznie z etapami procesu zarządzania, jak: planowanie, 

organizowanie, wdrażanie planów i programów, kontrola, monitoring  

i ewaluacja175. Uwzględniając nowe rozumienie polityki regionalnej, na-

leży zwrócić uwagę na elementy warunkujące skuteczniejsze i bardziej 

ekonomiczne działanie władz i administracji publicznej. Konieczne jest 

173 A. Noworól, Zarządzanie organizacjami terytorialnymi – pojęcie i istota, „Zarządzanie 
Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych UJ” 2009, nr 4 (8).

174 I. Elander, Partnerships and Urban Governance, Blackwell Publishers, UNESCO, 2002, 
s. 191, http://www.sociologia.unimib.it/DATA/Insegnamenti/4_3037/materiale/elander.pdf 
(dostęp: 25.04.2019).

175 A. Noworól, Planowanie rozwoju terytorialnego w skali regionalnej i lokalnej, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.
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zatem zwrócenie uwagi na wzrost złożoności i różnorodności struktur 

zarządzania, które powinny być zdolne do podnoszenia zdolności autore-

gulacji podsystemu zarządzania. Kolejnym ważnym elementem zarządza-

nia rozwojem powinno być zintensyfikowanie powiązań z otoczeniem 

jednostki terytorialnej przez zwiększenie jakości i ilości kanałów wy-

miany, przez tworzenie kanałów wymiany jako sieci określonych przepły-

wów. Niezwykle istotne jest także odniesienie się do szeroko pojmowa-

nych determinant rozwoju wpływających na złożoność tego procesu oraz 

konstruowanie form i metod działania. Dla wystąpienia rozwoju układu 

terytorialnego muszą zaistnieć pewne okoliczności oraz przyczyny wy-

wołujące zmiany ilościowe i jakościowo-strukturalne w gospodarce, życiu 

społecznym i środowisku przyrodniczym. Okoliczności te określamy mia-

nem czynników rozwoju, czyli pewnych potencjalnie istniejących uwa-

runkowań tego rozwoju176. Czynnikami rozwoju są wszystkie elementy 

struktury danego układu terytorialnego, które są lub mogą być urucho-

mione w celu prowadzenia działalności w sferze produkcji, podziału, 

obiegu i konsumpcji. Zgodnie z tym każdy obszar ma określone potencjały 

rozwojowe. Dlatego też można spojrzeć na rozwój jak na proces o charak-

terze przyczynowo-skutkowym, stanowiący nieskończony łańcuch na-

stępujących po sobie zdarzeń. Z tego punktu widzenia czynniki kształtu-

jące rozwój są różnorodne, a ich wpływ na rozwój poszczególnych 

obszarów na przestrzeni lat nie jest jednakowy. W tym aspekcie zasadne 

wydaje się zwrócenie uwagi na procesy globalizacji oraz wzrost konku-

rencyjności, które zmuszają jednostki terytorialne do modyfikowania do-

tychczasowych koncepcji oraz form i metod działania. Teoria i praktyka 

zarządzania mają zatem charakter dynamiczny, przy ciągłym pojawianiu 

się nowych koncepcji, modeli i teorii wraz ze sposobami ich zastosowa-

nia. W tym kontekście poszukiwanie nowego paradygmatu zarządzania 

wymaga bardzo często łamania obowiązujących zasad, modeli czy też 

koncepcji, jak również wymaga twórczego podejścia, wyobraźni oraz po-

czucia realizmu. Najważniejszym wyzwaniem, przed którymi stoją współ-

czesne jednostki terytorialne, wydaje się zdolność do adaptacji, rozwoju 

oraz tworzenia nowych wartości w postaci produktów i usług. Stąd po-

trzeba stworzenia potencjału zdolności do działania w nieprzewidzianych 

sytuacjach, co pozwala efektywnie reagować na szanse i zagrożenia oraz 

176 W. Kosiedowski (red.), Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego, 
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2005, s. 23.
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tworzyć nowe rozwiązania. Fundamentem takiego potencjału organiza-

cyjnego jest kapitał społeczny, gdyż organizacja, jaką jest jednostka teryto-

rialna, stanowi przede wszystkim zbiór ludzi, których zachowania są dla 

efektywnego działania177. Należy zarazem pamiętać, że niepewność i ry-

zyko we współczesnym świecie sukcesywnie rosną, stąd nowy paradyg-

mat zarządzania powinien dostarczać intelektualnych narzędzi i modeli, 

aby te czynniki minimalizować. Poszukiwanie owego paradygmatu zarzą-

dzania jest dynamicznym procesem transformacji, który zachodzi w dzi-

siejszym świecie, świecie niepewności i złożoności. Skokowy charakter 

zmian oraz istnienie sprzężeń zwrotnych mają istotne znaczenie dla pla-

nowania i zarządzania rozwojem. Dlatego też w takich warunkach kla-

syczne koncepcje i modele strategiczne stają się mało skuteczne. Stąd 

zarządzanie będzie ulegać istotnym modyfikacjom, a założenie ścisłych 

i przejrzystych związków między różnymi formami aktywności będzie 

wywierać znaczny wpływ na sposób określania celów i modeli działania. 

Należy przyjąć, że jednostki terytorialne są złożonymi systemami i dyna-

micznymi układami, ulegającymi ciągłym zmianom. Podlegają też ciągłemu 

procesowi ewolucji i adaptacji. Ma to niewątpliwie istotny wpływ na funk-

cjonowanie poszczególnych układów terytorialnych, które chcą utrzymać 

odpowiedni poziom rozwoju i odnieść sukces. 

Współcześnie jesteśmy świadkami wzrostu złożoności i niepewności, 

a także zmian społecznych mogących być przyczyną wielu konfliktów 

w sferze publicznej. Może to być traktowane w kategorii zagrożeń, ale 

także jako czynnik generujący innowacyjne zachowania wpływające na 

przyszłość, która jest otwarta na twórczość i zmianę. Dlatego niezmiernie 

ważna wydaje się zdolność do adaptacji, rozwoju oraz tworzenia nowych 

wartości w postaci produktów i usług publicznych oraz działań ogranicza-

jących ryzyko i niepewność. Zatem każda organizacja, jaką jest jednostka 

terytorialna, powinna tworzyć potencjał do działania w nieprzewidzia-

nych sytuacjach, pozwalający efektywnie reagować na szanse i zagroże-

nia oraz tworzenie nowych rozwiązań178.

177 Z. Maciaszek, Procesy globalizacji oraz wzrost konkurencyjności zmuszają przedsię-
biorstwa do zrewidowania dotychczasowych koncepcji działania, „Zarządzanie Zmianami. 
Zeszyty Naukowe” 2010, nr 1. 

178 Z. Maciaszek, Problemy współczesnego zarządzania na tle globalnych zmian, 
„Zarządzanie Zmianami, Zeszyty Naukowe” 2010, nr 1, s. 40.
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Jedną z możliwości w tym zakresie jest wielopodmiotowe i zintegro-

wane podejście do planowania i zarządzania rozwojem przez wszystkie 

poziomy terytorialnej organizacji państwa. Szczególne zadania spoczy-

wają tu na jednostkach samorządu terytorialnego współpracujących z pod-

miotami społeczno-gospodarczymi. Powinny one systematycznie rozwi-

jać zintegrowane planowanie rozwoju, wpisując się w zasady rozwoju 

trwałego i zrównoważonego korzystania z zasobów środowiska. Oznacza 

to zwiększenie mechanizmów regulujących i planistycznych wobec prze-

strzeni i aspektów środowiskowych. Coraz większa złożoność procesów 

decyzyjnych w sektorze publicznym oznacza konieczność wysokiej pro-

fesjonalizacji działań i tworzenie silnych struktur wspierania procesów 

decyzyjnych i regulacyjnych. Oznacza to zmianę modelu funkcjonowania 

jednostek terytorialnych, które łącząc się w układy funkcjonalno-prze-

strzenne, mogą przejmować wiele kompetencji w sferze funkcjonowania 

i gospodarowania przestrzenią, w tym planowania przestrzennego i zinte-

growanego planowania rozwoju. Zarazem dzięki przemianom w samo-

rządach lokalnych i regionalnych pojawia się zapotrzebowanie na nowe 

spojrzenie na zarządzanie rozwojem, w tym w szczególności tworzenie, 

wdrażanie i koordynację działań ułatwiającą podejście zintegrowane. Za-

kłada to potrzebę wzajemnego komunikowania się oraz rozwijania relacji 

w ramach istniejących obszarów działania, dzięki czemu dostępne infor-

macje, założenia oraz cele i postawy mają wpływ na podejmowane decyzje. 

Kształtuje się szeroko pojmowany interes publiczny obejmujący podzielane 

wartości poszczególnych uczestników procesu rozwoju, co pozwala na 

koncentrowanie się na zarządzaniu zmianą strategiczną i tworzenie wa-

runków do uruchomienia procesów dostosowywania celów organizacji 

publicznych i możliwości ich urzeczywistniania do istniejących i przewi-

dywanych potrzeb otoczenia. Jest to związane z modelem zarządzania 

zmianami organizacyjnymi oraz tworzeniem sieci powiązań publicznych 

i ich koordynacją. W ten sposób interes publiczny jest kreowany w proce-

sie współrządzenia jako swoiste wartości publiczne, przy czym warunki 

jego realizacji są uzgadnianie z partnerami i grupami interesów. Nie-

zbędne jest tutaj długofalowe i aktywne działanie nastawione na realizację 

strategicznych celów rozwoju, w której istotną rolę odgrywa planowanie 

traktowane jako ważny element zarządzania rozwojem jednostki teryto-

rialnej. Ważne jest w tym przypadku podejście zintegrowane pozwalające 

na przygotowanie i realizację procesu planowania, dobór i wykorzystanie 
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instrumentów działania oraz właściwe wdrażanie procedur zarządczych. 

Ułatwi to realizację rozwoju społeczno-gospodarczego, który dokonuje 

się w kontekście przestrzennym i należy go postrzegać z perspektywy 

wzajemnych związków przestrzeni i procesów rozwojowych. Wynika z tego 

potrzeba aktywności władz samorządowych w zakresie systematycznych 

działań na rzecz racjonalnego zagospodarowania i użytkowania prze-

strzeni. Wykorzystanie przestrzeni jako czynnika stymulującego procesy 

rozwojowe wymaga przy tym długofalowego i planowego podejścia, co 

wymaga koordynacji planowania przestrzennego z planowaniem roz-

woju społeczno-gospodarczego na danym terenie179. Jednocześnie osiąg-

nięcie sukcesu i zapewnienie długotrwałego rozwoju wymaga stworze-

nia odpowiednich struktur wewnętrznych i zintegrowania celów, jakimi 

są m.in. wzrost, rozwój i poprawa jakości życia z systemem planowania 

oraz systemem informacyjnym. Takie podejście pozwala na skierowanie 

danej jednostki organizacyjnej na drogę prowadzącą do osiągnięcia za-

mierzonych celów. Pomocna jest tutaj integracja celów strategicznych, 

finansowych i społecznych jednostki samorządu terytorialnego w jed-

nolity system zarządzania. Realizacja zadań w tym zakresie winna mieć 

charakter kompleksowy i powtarzalny oraz obejmować zarówno struktury 

władzy publicznej, jak i partnerów oczekujących określonych rezultatów. 

Należy podkreślić, że skala i szybkość zmian zachodzących w syste-

mach społecznych, gospodarczych i przestrzennych w zglobalizowanej 

gospodarce są we współczesnym świecie tak duże, że konieczna staje się 

weryfikacja założeń odnośnie do systemu zarządzania w organizacjach 

publicznych180. Reakcją na to jest holistyczne podejście do zarządzania 

i planowania, które wydaje się bardziej przystające do wymogów dyna-

micznie przebiegających procesów w układach przestrzennych i teryto-

rialnych.

179 J. Korzeń, Integracja narzędzi planowania przestrzennego i strategicznego, „Urbanista” 
2004, nr 5.

180 J. Danielewicz, M. Sokołowicz, M. Żak-Skwierczyńska, Projekty zintegrowane, [w:] 
T. Markowski, M. Turała (red.), Planowanie jako instrument zintegrowanego zarządzania w jed-
nostkach samorządu terytorialnego, Katedra Zarządzania Miastem i Regionem, Wydział 
Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 25 i nast.; A. Nowakowska, Zintegrowane 
plany rozwoju – w stronę terytorialno-funkcjonalnego podejścia do rozwoju jednostki teryto-
rialnej, [w:] A. Nowakowska (red.), Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania rozwojem lokal-
nym i terytorialnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 21.
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Pojawia się zatem planowanie zintegrowane, które – najogólniej rzecz 

ujmując – jest181:

• próbą holistycznego podejścia do analizy i kształtowania procesów 

rozwoju terytorialnego;

• planowaniem całościowym, łączącym różne wymiary i konteksty 

procesów rozwoju; 

• uwzględnia silne i złożone współzależności, powiązania zachodzące 

w procesach rozwoju oraz bazuje na kompleksowych rachunkach 

kosztów i korzyści; 

• opiera się na podejściu terytorialno-funkcjonalnym i zrywa z sekto-

rowym podejściem do kształtowania procesów rozwoju; 

• eksponuje wzajemne zrównoważone powiązania między podsyste-

mem gospodarczym, społecznym a środowiskiem; 

• jest planowaniem sieciowym, bazującym na uczestnictwie wszyst-

kich organizacji i podmiotów, grup społecznych funkcjonujących 

w określonym terytorium.

Takie podejście wskazuje na konieczność uwzględnienia na etapie 

diagnozowania i planowania relacji zachodzących między różnymi pod-

miotami, organizacjami, instytucjami oraz grupami społecznymi zaanga-

żowanymi w aktywności na rzecz procesów rozwojowych. Zintegrowane 

planowanie można określić jako proces wyznaczania celów i budowania 

ścieżek dojścia do nich, uwzględniający relacje zachodzące między naj-

ważniejszymi uczestnikami procesu rozwojowego182. Ponadto podejście 

to eksponuje konieczność współdziałania i budowania partnerstwa, które 

może przyjąć formę wielopoziomowej, wielopodmiotowej i międzysekto-

rowej kooperacji183. Praktycznym rezultatem tego rodzaju planowania są 

projekty zintegrowane, jako przedsięwzięcia kompleksowe i wieloele-

mentowe, w których następuje międzysektorowa integracja i koordynacja 

działań. Zintegrowane podejście terytorialne koncentruje się na prze-

strzennym wymiarze wzrostu społeczno-gospodarczego, w którym punk-

tem odniesienia dla działań prowadzonych w ramach polityki regionalnej 

181 D. Stawasz, Innowacyjne aspekty zarządzania w administracji samorządowej, „Zeszyty 
Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie” 2015, nr 20, s. 100–101.

182 J. Danielewicz, M. Sokołowicz, M. Żak-Skwierczyńska, Projekty zintegrowane, [w:] 
T. Markowski, M. Turała (red.), Planowanie jako instrument zintegrowanego zarządzania 
w jednostkach samorządu terytorialnego, Katedra Zarządzania Miastem i Regionem, Wydział 
Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 122.

183 Tamże, s. 125.
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są terytorium, charakteryzujące się określonym zbiorem cech warunkują-

cych jego potencjał endogeniczny, a także bariery oraz potrzeby rozwo-

jowe, które odróżniają go od innych terytoriów. Zintegrowane podejście 

terytorialne polega zatem na lepszym dopasowaniu interwencji do specy-

fiki danego obszaru, tak aby precyzyjnie odpowiadała ona na różnorodne 

wyzwania rozwojowe tego terytorium. Oznacza to potrzebę uwzględnie-

nia specyfiki terytorialnej na etapie programowania, realizacji i monitoro-

wania interwencji, lepszej koordynacji działań oraz dostępnych środków 

finansowych, jak również zaprogramowania instrumentów terytorial-

nych, które będą wdrażane we współpracy i w partnerstwie między admi-

nistracją publiczną a partnerami społeczno-gospodarczymi.

Stąd potrzeba rozwijania instrumentów oraz rozwiązań wspierających 

terytorialne zorientowanie interwencji. Mechanizm ten powinien być 

wspierany inicjatywami, które będą uwzględniały unikalne warunki oraz 

identyfikowały specyficzne cechy na różnych obszarach, na których og-

niskują się wyzwania rozwojowe. W związku z tym niezbędne jest zapew-

nienie zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju wszystkich typów te-

rytoriów, co zgodnie z realizacją podejścia terytorialnego powinno 

wynikać z oddolnie zaprojektowanych zintegrowanych strategii, planów 

działania lub innych dokumentów strategicznych na poziomie lokalnym 

lub regionalnym. Dzięki temu możliwa będzie realizacja interwencji inte-

grujących różne dziedziny, wymagających współpracy międzysektorowej 

instytucji publicznych, a także specyficznych rozwiązań, które służą osią-

ganiu celów strategii rozwoju.

Zintegrowane strategie rozwoju powinny w związku z tym odzwier-

ciedlać powiązania funkcjonalno-przestrzenne danego terytorium i pre-

ferować rozwiązania służące realizacji. Pozwoli to z jednej strony na 

zmniejszenie nierówności społeczno-gospodarczych w wymiarze teryto-

rialnym, a z drugiej strony na budowę i doskonalenie zdolności instytu-

cjonalnych do programowania i wdrażania przekrojowych i skoordyno-

wanych działań rozwojowych adresowanych terytorialnie. Istotne 

znaczenie będzie w związku z tym odgrywać koordynacja i komplemen-

tarność polityk publicznych oraz związanych z tym działań na różnych 

etapach i poziomach realizacji. Zapewnienie efektywnego systemu koor-

dynacji procesu zarządzania umożliwi uzyskanie efektu synergii dzięki 

interwencjom w poszczególnych obszarach oraz systemowym działa-

niom angażującym różne podmioty. 
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Kluczowe w tym kontekście jest też takie zaprogramowanie interwen-

cji, które łączy różne źródła finansowania i w największym stopniu odpo-

wiada na potrzeby poszczególnych terytoriów. Opisywany już wymiar 

terytorialny jest zatem uwzględnieniem w realizacji polityki rozwoju róż-

nych rodzajów terytoriów istotnych z punktu widzenia rozwoju kraju oraz 

potrzeb poszczególnych województw. Jest integralnym elementem wszyst-

kich celów unijnej polityki spójności, które obok działań o charakterze 

horyzontalnym ukierunkowane są na konkretne obszary wymagające 

wsparcia. Programowanie rozwoju uwzględnia zatem różnorodność 

wzrostu, dynamikę oraz relacje i interakcje poszczególnych obszarów 

wraz z definiującym je kapitałem terytorialnym. Widoczne stają się tutaj: 

złożoność procesów zarządzania sprawami publicznymi, różnorodność 

obszarów oddziaływania, oczekiwania społeczne, a także stopień skom-

plikowania otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego, w którym zachodzą 

procesy zarządcze w jednostkach terytorialnych. Zmusza to do poszuki-

wania nowych, coraz skuteczniejszych i efektywniejszych sposobów 

działania władz samorządowych, uwzględniających wielość uwarunko-

wań, specyfikę czynników, a także różnorodność i poziom oczekiwań 

partnerów społeczno-gospodarczych.

Wdrażanie form zintegrowanego planowania i zarządzania rozwojem 

lokalnym i regionalnym postrzegane jest dziś jako nieodzowna przesłanka 

pomyślnej polityki rozwoju. Do podstawowych wspólnych cech związa-

nych ze zintegrowanym podejściem do planowania i zarządzania rozwo-

jem należy zaliczyć: integrację horyzontalną różnych elementów organi-

zacyjnych w danej jednostce terytorialnej, integrację wertykalną różnych 

poziomów administracji samorządowej oraz integrację działań ponad 

granicami administracyjnymi. Dochodzi do tego również włączenie spo-

łeczności lokalnej i regionalnej w procesy decyzyjne. Te aspekty łączą 

się w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju184. Podkreśla to ścisły 

związek podejścia zintegrowanego z koncepcją zrównoważonego roz-

woju, w której warunkiem jest współzależność i integralność rozwoju 

w długim okresie w odniesieniu do podsystemów gospodarczego, spo-

łecznego i przyrodniczego, mających swój materialny wyraz w określo-

184 A.P. Ledo, A regionalization strategy to promote integrated local development: The 
Comarcal Development Plan of Galicia, „European Planning Studies” 2000, Vol. 8, No. 1, 
s. 123–134.
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nym użytkowaniu i zagospodarowaniu przestrzeni geograficznej185. 

Zintegrowane planowanie to aktywna działalność polegająca na budowa-

niu korzystnych warunków realizacyjnych w ramach partnerstw i progra-

mów, w odpowiednich warunkach prawnych, organizacyjnych i społecz-

nych. Kluczowym elementem zintegrowanego planowania i zarządzania 

rozwojem jest integracja różnego rodzaju celów w aspekcie terytorialno-

-przestrzennym z celami ekologicznymi i społeczno-ekonomicznymi, 

a także powiązanie z tym odpowiednich struktur i ram realizacyjnych. 

Łączenie celów społeczno-ekonomicznych oznacza integrację we wspól-

nym działaniu partnerów społeczno-gospodarczych działających na danym 

obszarze186.

W działaniach na rzecz rozwoju układu terytorialnego kluczową rolę 

odgrywają: kreatywność, inicjatywność oraz umiejętności, które determi-

nują właściwy kierunek i dynamikę tego procesu. Stąd właściwe, dostoso-

wane do specyfiki organizacji samorządu terytorialnego metody zarzą-

dzania mogą wspomóc kreowanie rozwoju lokalnego i regionalnego. Jest 

to szczególnie istotne, gdy terytorialny wymiar polityki rozwoju wynika 

z roli, jaką przypisuje się dynamicznym relacjom funkcjonalno-prze-

strzennym oraz przekształceniom koncepcji i modelu współczesnej po-

lityki rozwoju. Wiąże się to z tzw. terytorializacją gospodarki, przedsię-

biorstw oraz koniecznością zmiany sposobu współdziałania władz 

samorządowych na rzecz rozwoju przekraczającego tradycyjne granice 

formalnych podziałów administracyjnych187. Procesy związane z globali-

zacją gospodarki osłabiają znaczenie formalnych granic administracyj-

nych, natomiast rośnie znaczenie dynamicznego i zmiennego w prze-

strzeni i czasie układu powiązań. Dlatego też administracyjny podział 

terytorialny staje się w gospodarce rynkowej swoistą barierą restruktury-

zacji i rozwoju. Nowe podejście do polityki rozwoju oznacza uznanie ko-

185 T. Markowski, Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego i regionalnego, [w:] Z. Strzelecki 
(red.), Gospodarka regionalna i lokalna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 14.

186 A. Tölle, Zintegrowane formy planowania i zarządzania rozwojem lokalnym a instrumen-
tarium planistyczne. System polski na tle systemu niemieckiego, „Studia Regionalne i Lokalne” 
2014, nr 3 (57), s. 72.

187 T. Markowski, Dylematy terytorialnego wymiaru w krajowych i regionalnych dokumen-
tach strategicznych, [w:] J. Szlachta, J. Woźniak (red.), Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 
do roku 2020 a strategie rozwoju społeczno-gospodarczego województw, „Studia KPZK PAN” 
2011, t. CXXXVII, s. 75.
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nieczności zarządzania dynamicznymi układami terytorialno-funkcjo-

nalnymi188.

Terytorialny kontekst współczesnego zarządzania publicznego ujaw-

nia szerokie spektrum problemów, które trzeba rozwiązać przez zarządza-

nie organizacjami terytorialnymi. Swoistym wyzwaniem jest tu potrzeba 

integrowania interwencji w sensie tworzenia uzgodnionych regulacji i sy-

stemów sterowania, współpracy, wspólnego zarządzania oraz partnerstw 

w skali regionalnej i lokalnej189. Należy też zwrócić uwagę na wzrost złożo-

ności i różnorodności procesu współczesnego zarządzania. Stąd potrzeba 

intensyfikowania powiązań z otoczeniem jednostki terytorialnej przez 

zwiększenie jakości i ilości kanałów wymiany, a także zwiększanie inno-

wacyjności przez bazowanie na endogenicznym potencjale rozwojowym 

terytorium oraz rozwijanie zarządzania strategicznego, obejmującego se-

lekcję priorytetów i zintegrowane podejście do równoważenia rozwoju190. 

W związku z ewolucją polityki spójności UE wysuwa się na pierwszy 

plan kwestia spójności terytorialnej. W takim podejściu przedmiotem in-

terwencji jest terytorium jako dynamiczny, zmieniający się w czasie i prze-

strzeni układ różnorodnych powiązań. Podejście terytorialne wymusza 

też integrację jako tworzenie warunków do współdziałania władz samo-

rządowych, które przekracza tradycyjne granice formalnych podziałów 

administracyjnych191. W związku z tym podejście terytorialne w zarządza-

niu wymaga uporządkowania kwestii planistycznych w zakresie plano-

wania zagospodarowania przestrzennego i planowania społeczno-gospo-

darczego. Zintegrowany system planistyczny powinien zatem przekraczać 

barierę dzielącą planowanie przestrzenne i planowanie społeczno-gospo-

darcze oraz wymuszać powstawanie zależności między poszczególnymi 

składowymi, tj. programami, projektami i planami tworzonymi w związku 

188 Tamże, s. 76–77.

189 I. Elander, Partnerships and Urban Governance, Blackwell Publishers, UNESCO, 2002, 
s. 191, http://www.sociologia.unimib.it/DATA/Insegnamenti/4_3037/materiale/elander.pdf 
(dostęp: 25.05.2019).

190 A. Noworól, Zarządzanie rozwojem w kontekście nowej polityki regionalnej, [w:] 
A. Frąckiewicz-Wronka (red.), Zarządzanie publiczne: koncepcje, metody, techniki, „Studia 
Ekonomiczne” Zeszyty  Naukowe Wydziałowe nr 169, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 
Katowice 2013, s. 164.

191 T. Markowski, Funkcjonowanie gospodarki przestrzennej – założenia budowy modelu 
zintegrowanego planowania i zarządzania rozwojem, [w:] T. Markowski, P. Żuber (red.), System 
planowania przestrzennego i jego rola w strategicznym zarządzaniu rozwojem kraju, „Studia 
KPZK PAN” 2011, t. CXXXIV, s. 25–44. 
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z realizacją różnorodnych zadań. Ważne jest też, aby koordynować prace 

planistyczne prowadzone przez różne podmioty. W zintegrowanym po-

dejściu do zarządzania terytorium istotną rolę odgrywa też poszukiwanie 

partnerów i wspólne rozwiązywanie problemów.

Obecnie celem zarządzania jest nie tylko zapewnianie rozwoju infra-

strukturalnego oraz świadczenie usług publicznych, ale również poprawa 

jakości życia w jego wymiarze gospodarczym i społecznym. Odpowiedzią 

na te wyzwania może być zintegrowane podejście do zarządzania jednost-

kami samorządu terytorialnego. Oznacza ono przede wszystkim większą 

rolę profesjonalnego planowania, a także wzmocnienie i profesjonalizację 

administracji, poszukiwanie nowych instrumentów organizowania współ-

pracy czy większe zaufanie do uczestników życia politycznego192. Podejście 

terytorialne nakazuje także uwzględniać rzeczywisty zasięg przestrzenny 

zarówno czynników warunkujących rozwój, jak i skutków ubocznych 

działalności człowieka w przestrzeni. Obszarem interwencji staje się zatem 

terytorium, w którym realizuje się idea integracji strategii sektorowych 

z układem funkcjonalno-przestrzennym. Wyznaczaniu obszaru funkcjo-

nalnego, przekraczającego niejednokrotnie granice administracyjne, 

muszą towarzyszyć zdolności istniejących struktur do współzarządzania 

takim obszarem, a także niezbędne instrumenty pozwalające na sku-

teczne współrządzenie193. Relacje funkcjonalne zachodzące między jed-

nostkami administracyjnymi generują potrzebę zintegrowanego podejścia 

do zarządzania rozwojem, co z kolei wymaga współpracy różnych podmio-

tów i prowadzi do odejścia od zarządzania hierarchicznego. Zintegrowane 

podejście do zarządzania rozwojem musi uwzględniać wiele aktywności 

mających wpływ na proces rozwoju obszaru, ponadto konieczne jest 

uwzględnianie interakcji, konfliktów lub kompromisów między działa-

niami, które skumulowane są w przestrzeni i czasie. Brak wspólnej wizji 

i zintegrowanego planowania może być źródłem narastających konfliktów 

między różnymi interesami uczestników procesu rozwoju, prowadząc do 

ryzyka obniżenia jakości życia na danym terytorium194. Aktywność pod-

192 T. Markowski, Terytorialny wymiar zintegrowanej polityki rozwoju – oczekiwania i wy-
zwania wobec planowania i systemu instytucjonalnego. Prezentacja na posiedzeniu plenar-
nym Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa 2011 .

193 Tamże.

194 M. Blæsbjerg, J.F. Pawlak, T.K. Sørensen, O. Vestergaard, Marine spatial planning in the 
Nordic region – principles, perspectives and opportunities, Nordic Council of Ministers, 
Copenhagen 2009.
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miotów publicznych powinna objąć koordynację wszelkich działań, która 

powinna się opierać na określeniu powszechnie zaakceptowanych celów 

rozwoju i ochronie interesu publicznego oraz racjonalnej dystrybucji 

środków publicznych195. Dlatego też w planowaniu procesów rozwojowych 

w obszarach funkcjonalno-przestrzennych powinno się wykorzystywać 

zintegrowane podejście do zarządzania. Wymaga to zatem opracowania 

zintegrowanych programów rozwoju dla obszaru funkcjonalnego jako ca-

łości, dzięki czemu możliwe staje się określenie spójnej wizji i celów roz-

woju całego obszaru, koordynowanie różnych terytorialnych, sektorowych 

i technicznych planów oraz strategii, koordynowanie i racjonalne wykorzy-

stanie środków finansowych, a także angażowanie mieszkańców i partne-

rów społeczno-gospodarczych do aktywności na rzecz kształtowania przy-

szłej jakości danego obszaru w wymiarze gospodarczym, społecznym, 

kulturalnym i ekologicznym196.

Potrzeba zintegrowanego zarządzania wydaje się współcześnie nie-

zwykle ważną sprawą, a zarazem proces integracji jest działaniem długo-

trwałym, wymagającym odpowiedniego przygotowania. Inicjatorami 

tego procesu mogą być zarówno władze centralne, jak i władze lokalne, 

które podejmują oddolne działania. Z kolei najczęstszą formą integracji 

jest integracja podmiotowa, która ma różny zasięg i przejawia się różnymi 

formami współpracy. Najczęściej współpraca ta przyjmuje formę dobro-

wolnych porozumień, a ich wdrożenie zależy od determinacji poszcze-

gólnych partnerów, głównie z sektora publicznego, ponieważ przyjęcie 

wspólnych kierunków działań umożliwi władzom jednostek samorządu 

terytorialnego realizację wspólnie wypracowanych strategii. Konieczne 

jest jednak, aby w myśleniu o procesie rozwoju wyjść poza granice admi-

nistracyjne własnej jednostki terytorialnej. Do zintegrowania polityk pub-

licznych w różnych sektorach konieczne jest jednak wsparcie organiza-

cyjne, które wykracza poza zdefiniowane instytucjonalnie obszary przy 

jednoczesnym poszanowaniu kompetencji poszczególnych instytucji. 

Zasadne wydaje się podkreślenie korzyści, jakie mogą powstać w wyniku 

podjęcia wysiłku zarządzania zintegrowanego. 

195 G. Korzeniak, Zintegrowane planowanie rozwoju miast – propozycja modelu, „Problemy 
Rozwoju Miast” 2012, nr 3.

196 Karta lipska na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich, Lipsk 2007.
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Są to przede wszystkim197:

• bardziej skuteczna realizacja zadań dzięki współpracy między róż-

nymi podmiotami, która pozwala na podejmowanie decyzji i osiąg-

nięcie zgodności co do zakresu i sposobu ich realizacji; 

• bardziej efektywne świadczenie usług publicznych; 

• koordynacja zadań na poziomie ponadlokalnym umożliwiająca 

stworzenie jasnych ram dla rozwoju; 

• możliwość wykonania zadań, które nie byłyby możliwe do realizacji 

przez pojedyncze jednostki; 

• wzrost kapitału społecznego na danym obszarze;

• podniesienie jakości życia.

Zintegrowane podejście do rozwoju, uwzględniające powiązania funk-

cjonalne ponad granicami administracyjnymi, wymaga, żeby polityka re-

gionalna i lokalna oferowała i udoskonalała instrumenty pozwalające na 

terytorializację polityk publicznych. 

Zasadniczą rolę w inicjowaniu i koordynowaniu działań rozwojowych 

pełni samorząd terytorialny, którego rolą jest stałe usprawnianie mecha-

nizmów współpracy z partnerami społeczno-gospodarczymi oraz innymi 

samorządami w celu identyfikacji i wykorzystania potencjałów rozwojo-

wych. Działania w tym zakresie powinny uwzględniać nie tylko współ-

pracę w ramach obszarów powiązanych funkcjonalnie, ale również włą-

czanie szerokiego kręgu podmiotów w proces podejmowania decyzji na 

poziomie regionalnym i lokalnym. Dotyczy to zarówno etapu przygoto-

wywania dokumentów strategicznych, procesu wdrażania i monitorowa-

nia rozwoju, jak i ewaluacji podejmowanych działań. Dla procesu rozwoju 

ważne jest promowanie i wzmocnienie współpracy między różnymi kate-

goriami partnerów, którzy ponoszą współodpowiedzialność za rozwój. 

Tworzone są w ten sposób warunki do kształtowania powiązań gospodar-

czych, społecznych i komunikacyjnych, a także w określonych przypad-

kach do zmniejszania stopnia peryferyjności. Kluczowym kierunkiem 

interwencji polityki rozwoju powinno być wspomaganie procesu integra-

cji oraz rozwoju powiązań funkcjonalnych. Służą temu zintegrowane 

strategie rozwoju lokalnego i regionalnego uwzględniające szanse rozwo-

jowe wynikające z przeprowadzonych analiz oraz uzgodnień i konsultacji 

z partnerami społeczno-gospodarczymi. 

197 J. Danielewicz, Zintegrowane podejście do zarządzania obszarami metropolitalnymi 
w krajach skandynawskich, „Studia Miejskie” 2018, t. 29, s. 23.
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Na wzmocnienie współpracy oraz zintegrowanego podejścia do roz-

woju powinny złożyć się następujące działania198:

• inicjowanie i animowanie współpracy i partnerstwa w obszarach 

powiązań funkcjonalnych, rozwijanie powiązań i integracja funk-

cjonalna zarządzania obszarami wiejskimi i miejskimi na poziomie 

lokalnym i ponadlokalnym;

• organizacja procesu uczenia się samorządów od siebie poprzez 

wymianę dobrych praktyk; 

• budowa kapitału społecznego poprzez wspieranie powstawania i roz-

woju lokalnych organizacji społecznych, sieciowanie ich, wspieranie 

profesjonalizacji ich działania, szczególnie na obszarach wiejskich, 

gdzie potrzeby w tym zakresie są największe;

• doskonalenie mechanizmów współpracy i partnerstwa ponadregio-

nalnego i międzysektorowego (sektor publiczny, prywatny i poza-

rządowy), poprawa mechanizmów komunikacji międzyinstytucjo-

nalnej;

• stosowanie porozumienia terytorialnego jako sposobu uzgadniania 

i finansowania priorytetowych przedsięwzięć na poziomie ponadlo-

kalnym i lokalnym;

• budowanie sieci współpracy do realizacji wspólnych, zintegrowa-

nych projektów wynikających z powiązań lokalnych i regionalnych;

• wspomaganie rozwoju powiązań funkcjonalnych małych miast i cen-

trów gminnych jako lokalnych ośrodków wzrostu;

• wsparcie tworzenia powiązań sieciowych w skali krajowej, regional-

nej i lokalnej posiadających komplementarne zasoby lub komple-

mentarną strukturę społeczną i gospodarczą.

Istotnym zadaniem w tym zakresie jest tworzenie optymalnych wa-

runków rozwoju wysokiej jakości usług publicznych w celu podniesienia 

poziomu jakości życia. Sposób dostarczania owych usług będzie się różnił 

w zależności od specyfiki terytorialnej i przestrzennej, oraz kondycji fi-

nansowej poszczególnych jednostek terytorialnych. Decydującą rolę od-

grywa tutaj współpraca samorządów terytorialnych w ramach obszarów 

i powiązań funkcjonalnych. Współpraca na rzecz integracji świadczenia 

i optymalizacji sposobu dostarczania usług powinna obejmować nie tylko 

sąsiadujące jednostki terytorialne, ale również organizacje pozarządowe 

198 Zob. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030. Rozwój społecznie wrażliwy i tery-
torialnie zrównoważony. Projekt, Warszawa 2019. 
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i innych interesariuszy. Poprawiając mechanizmy komunikacji, władze 

publiczne powinny zagwarantować partycypacyjny sposób wypraco-

wywania strategii realizacji usług publicznych dostosowanych do potrzeb 

i oczekiwań mieszkańców. Dzięki temu będą się rozwijać różnorodne 

formy współpracy pomiędzy samorządami, tak aby możliwa była koordy-

nacja oraz integracja świadczenia usług realizowanych przez kilka samo-

rządów. Tak więc podejście zintegrowane oznacza koncentrację różnych 

działań podejmowanych przez poszczególne podmioty wokół wyznaczo-

nych celów strategicznych, przy czym interwencje w ramach poszczegól-

nych obszarów oddziałują na siebie. Oznacza to potrzebę koordynacji już 

na etapie programowania, a następnie na etapie realizacji zadań, tak aby 

uzyskać efekt synergii niezbędny do osiągnięcia założonych celów. 

Podejście zróżnicowane terytorialnie ma na celu wykorzystanie specy-

ficznych potencjałów terytorialnych i likwidację barier w rozwoju poszcze-

gólnych obszarów. Oznacza to wspieranie rozwoju przez zintegrowane 

pakiety działań łączące wiązki interwencji sektorowych finansowanych 

ze źródeł publicznych i prywatnych, odpowiednio dopasowanych do po-

trzeb i potencjałów poszczególnych terytoriów. Takie podejście posłuży 

zwiększeniu efektywności interwencji publicznej i optymalnemu wyko-

rzystaniu szerokiego wachlarza dostępnych mechanizmów i instrumen-

tów rozwojowych. Niezbędnymi elementami podejścia terytorialnego są: 

współpraca, dialog i partnerstwo z władzami regionalnymi i lokalnymi, 

podmiotami społeczno-gospodarczymi oraz obywatelami.

Pojawia się zatem możliwość kreowania rozwoju zrównoważonego 

wykorzystującego indywidualne potencjały endogeniczne poszczegól-

nych terytoriów, co sprzyja wzmacnianiu regionalnych przewag konku-

rencyjnych, jak też zapewnia podniesienie skuteczności i jakości wdraża-

nia polityk ukierunkowanych terytorialnie na wszystkich szczeblach 

zarządzania. 

Oznacza to prowadzenie skutecznej polityki regionalnej i lokalnej do-

stosowanej do specyfiki danego terytorium i obejmującej działania słu-

żące aktywizacji społeczno-gospodarczej, rozwojowi lokalnych rynków 

pracy i mobilizacji zawodowej mieszkańców, a także poprawie dostępu do 

usług publicznych z wykorzystaniem własnych potencjałów i zasobów. 

Konieczna jest w związku z tym konsolidacja i integracja działań na 

rzecz zwiększenia efektywności instytucji publicznych, zmian w struktu-
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rze i sposobie działania administracji oraz wzmocnienie roli dialogu spo-

łecznego i obywatelskiego. 

Polityka rozwoju w układzie terytorialnym powinna być w większym 

niż dotychczas stopniu realizowana w sposób zintegrowany, wiążąc róż-

nego rodzaju przedsięwzięcia w połączone ze sobą pakiety, dostosowane 

do danego terytorium i łączące interwencje w różnych sektorach postrze-

ganych dotychczas jako rozdzielne. Uzgadnianie celów i zintegrowanych 

planów działania między wszystkimi głównymi interesariuszami polityki 

rozwoju, a także włączanie ich w realizację i ocenę podejmowanych 

przedsięwzięć przyczyni się do podniesienia efektywności wykorzysty-

wanych form i metod oraz narzędzi działania. 

Pozwoli także zbudować kapitał społeczny i poczucie współodpowie-

dzialności za rozwój swojego terytorium. Polityka rozwoju będzie więc 

dążyła do zapewnienia bardziej zrównoważonego rozwoju układu teryto-

rialnego kraju poprzez zintegrowane interwencje wykorzystujące miej-

scowe zasoby i potencjały oraz dostarczanie zasobów odpowiednich do 

zainicjowania trwałego wzrostu w obszarach o mniej korzystnych uwa-

runkowaniach rozwojowych. Obok działań wzmacniających konkuren-

cyjność wszystkich jednostek terytorialnych niezbędne jest wypracowa-

nie szczególnych mechanizmów wsparcia dla obszarów problemowych 

zmagających się z kumulacją negatywnych zjawisk społeczno-gospodar-

czych, w tym z zagrożeniem trwałą marginalizacją, oraz tracących funkcje 

społeczno-gospodarcze. Szczególnym wyzwaniem jest tutaj optymalne 

wykorzystanie własnego potencjału rozwojowego w celu zwiększenia 

konkurencyjności z jednoczesnym zapewnieniem warunków dla trwa-

łego i zrównoważonego rozwoju. 

Polityka rozwoju winna zatem wzmacniać czynniki decydujące o kon-

kurencyjności całego układu terytorialnego, który ma podejmować do-

datkowe działania aktywizujące w obszarach o negatywnych perspekty-

wach rozwojowych związanych ze strukturą społeczno-gospodarczą, 

peryferyjnym położeniem bądź utratą dotychczasowych funkcji. Celem 

podejmowanych działań powinno być przyspieszenie przekształceń 

strukturalnych, zwiększenie tempa rozwoju lub zainicjowanie przekształ-

ceń społeczno-gospodarczych w oparciu o wykorzystanie lokalnych i re-

gionalnych potencjałów. 
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2. Polityka rozwoju terytorialnego

Samorząd lokalny i regionalny realizuje politykę rozwoju rozumianą 

jako zespół wzajemnie powiązanych działań podejmowanych i prowa-

dzonych w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju, 

spójności społeczno-gospodarczej, regionalnej i przestrzennej, podno-

szenia konkurencyjności gospodarki oraz tworzenia nowych miejsc pracy 

w skali krajowej, regionalnej lub lokalnej. Uprawnienia w tym zakresie 

przyznają samorządowi terytorialnemu ustawy ustrojowe i materialne. 

Fundamentem myślenia o samorządzie terytorialnym w kontekście roz-

woju jest dostrzeżenie, że terytorium musi być jednocześnie traktowane 

jako uczestnik oraz jako obszar działań. Aby terytorium było obszarem 

działań, w społeczności lokalnej i regionalnej musi wykształcić się trwały 

mechanizm partnerstwa. Muszą się pojawić sieci koordynacji działań 

zbiorowych, w których uczestniczące podmioty wspólnie określają cele, 

a następnie je realizują. Niektóre z takich sieci muszą się charakteryzować 

„inteligencją strategiczną”, czyli zdolnością do tworzenia wiedzy i szero-

kiego, prospektywnego widzenia terytorium, na którym działają. To ozna-

cza, że pojawia się współzarządzanie, w którym uczestniczą różne pod-

mioty, jednak koniecznie muszą tam występować podmioty władzy 

publicznej. Sieci rozwoju mogą mieć charakter pionowy i horyzontalny. 

Jeśli uczestniczące w nich organizacje rzeczywiście kreują współzarzą-

dzanie za pomocą dostępnych zasobów, możemy mówić o swoistym 

układzie koordynacji działań, czyli o współzarządzaniu wielopoziomo-

wym. Wykreowanie takiego układu oznacza, że terytorium staje się rze-

czywistym, aktywnym uczestnikiem rozwoju. W ten sposób dochodzimy 

do sformułowania następującego paradygmatu rozwoju terytorialnego:

1. Celem polityki rozwoju terytorialnego jest pobudzanie zdolności 

konkurencyjnej danego terytorium.

2. Oddziaływanie władzy publicznej na rozwój terytorialny jest kon-

centrowane po stronie podażowej, czyli warunków do rozwijania 

przedsiębiorczości i kreatywności.

3. Polega ono na wspieraniu sieci koordynacji działań wielu różnych 

partnerów, zaś w szczególności na formowaniu układu instytucjo-

nalnego promującego innowacyjność.
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4. Promowanie innowacyjności może być skuteczne w środowisku 

nasyconym zasobami: kultury, wiedzy, edukacji i informacji.

5. Polityka rozwoju terytorialnego w pierwszej kolejności polega na 

mobilizowaniu i wykorzystaniu długofalowych zasobów i czynni-

ków rozwoju: kapitału ludzkiego, kapitału społecznego oraz długo-

terminowego kapitału finansowego.

Ważnym elementem staje się tutaj konkurencyjność będąca swoistym 

efektem procesu rozwojowego w układzie terytorialnym. Konkurencyj-

ność tę rozumiemy jako zdolność danego terytorium do wzajemnie ko-

rzystnej wymiany dóbr z innymi terytoriami oraz możliwość skutecznej 

rywalizacji w obszarze społeczno-gospodarczym i przestrzennym. Zdol-

ność taka jest zasadniczo pochodną możliwości w zakresie rozpoznania, 

waloryzowania i pomnażania własnych (endogenicznych) zasobów w taki 

sposób, aby można było przyciągać i pozyskiwać zasoby obce (egzoge-

niczne). Wynika z tego określenie kluczowych czynników podmiotowości 

w sferze rozwoju terytorialnego, takich jak: osobowość prawna, samo-

dzielność finansowa, wysokie kompetencje, zdolność programowania 

rozwoju, możliwość i umiejętność wykorzystywania różnych instrumen-

tów koordynacji działań zbiorowych: administracyjnych, finansowych, 

informacyjnych i negocjacyjnych. Należy podkreślić, że stworzenie moż-

liwości oraz wykorzystanie samorządu jako swoistej dźwigni rozwojowej 

nie jest procesem samoczynnym. Podstawowe znaczenie dla uzyskania 

wysokiej efektywności w tym zakresie ma ustanowienie ładu instytucjo-

nalnego na poziomie krajowym i regionalnym, który stworzy przesłanki 

dla najbardziej efektywnego sprawowania misji rozwojowej przez samo-

rządy terytorialne. Współcześnie samorząd terytorialny powinien stać się 

jednym z podstawowych czynników kreowania rozwoju, ponieważ do 

jego podstawowych zadań należy prowadzenie polityki rozwoju na 

szczeblu lokalnym i regionalnym. Do zrealizowania tego zadania ko-

nieczne jest wyposażenie samorządu w odpowiednie instrumentarium 

oraz wypracowanie form i metod działania, na które składają się m.in: styl 

rządzenia, przywództwo lokalne; model sprawowania władzy planowanie 

strategiczne i programowanie rozwoju; podział kompetencji; zasoby fi-

nansowe i materialne; potencjał instytucji publicznych, organizacji oby-

watelskich; kapitał społeczny. W tym zakresie do podstawowych kom-

petencji zalicza się umiejętność dialogu społecznego, a systematyczne 

podnoszenie kompetencji w tym zakresie powinno zostać uznane za 
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jeden z głównych czynników kreowania polityki rozwoju. Poziom roz-

woju lokalnego jest w pewnym stopniu niedoceniany przez państwo, 

które skupiło się raczej na poziomie rozwoju regionalnego, traktując 

gminy jako przede wszystkim dostarczycieli usług publicznych, a powiaty 

jako przede wszystkim wykonawców klasycznych funkcji administracyj-

nych. W tym kontekście należy odnieść się do problematyki terytorialnego 

wymiaru polityki rozwoju, który powinien być płaszczyzną koordynacji 

celów i działań podejmowanych w układzie regionalnym i lokalnym w za-

kresie poszczególnych obszarów i dziedzin odpowiadających specyfice 

polityki rozwoju, która winna być oparta na zasadzie zintegrowanego 

podejścia. Umożliwi to zachowanie spójności priorytetów i przedsięwzięć 

rozwojowych na rzecz osiągania społeczno-gospodarczych efektów w wy-

miarze przestrzennym, które są widoczne przede wszystkim na poziomie 

lokalnym. W tym kontekście bardzo istotne staje się uzupełnianie podej-

ścia sektorowego podejściem zintegrowanym, co wymaga wykreowania 

systemu zarządzania rozwojem cechującego się silnym i skutecznym me-

chanizmem koordynacji. Podejście takie pozwala na większą elastyczność 

wobec zachodzących zmian, co w dłuższym horyzoncie czasowym za-

pewnia większą stabilność rozwoju regionu. Wymiar terytorialny polityki 

rozwoju można przełożyć na realne efekty podejmowanych inicjatyw roz-

wojowych w zarówno aspekcie sektorowym, jak i horyzontalnym, które są 

odczuwalne na poziomie lokalnym. Jest to związane z koniecznością zmiany 

sposobu współdziałania władz samorządowych na rzecz rozwoju przekra-

czającego tradycyjne granice formalnych podziałów administracyjnych. 

Terytorialny aspekt polityki jest realizowany m.in. przez określenie obsza-

rów funkcjonalno-przestrzennych związanych z procesami gospodar-

czymi, społecznymi i przyrodniczymi w celu lepszego wykorzystania en-

dogenicznych czynników rozwoju, których wykorzystanie blokowane jest 

przez tradycyjny sposób planowania i zarządzania. Podejście terytorialne 

zakłada zatem odejście od postrzegania obszarów przez pryzmat granic 

administracyjnych na rzecz ich indywidualnych potencjałów, barier i wza-

jemnych zależności. Związane z tym relacje mogą zachodzić zarówno na 

płaszczyźnie instytucjonalnej, jak i programowej, a także na poziomie 

konkretnych interwencji o charakterze infrastrukturalnym, społecznym 

czy edukacyjnym, zwiększających wzajemne pozytywne oddziaływanie 

między obszarami. Wymiar terytorialny traktowany jest jako jedna z głów-

nych zasad programowania w perspektywie 2020+, w oparciu o którą Ko-
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misja Europejska zaproponowała instrumenty wspierające rozwój teryto-

rialny. Ich głównym celem jest: wzmocnienie zintegrowanego podejścia 

terytorialnego, lepsze dostosowanie interwencji wspieranej środkami eu-

ropejskimi do potrzeb i potencjałów określonych typów terytoriów oraz 

wsparcie rozwoju lokalnego. Narzędzia wspierające rozwój terytorialny 

zaproponowane przez KE mają z założenia przyczynić się do zwiększenia 

efektywności realizacji polityki spójności. Chodzi tutaj o sprzyjanie roz-

wojowi współpracy i integracji, promowanie partnerskiego modelu 

współpracy różnych jednostek administracyjnych na obszarach funkcjo-

nalnych, a także realizację zintegrowanych projektów odpowiadających 

w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy obszarów powiązanych 

z nimi funkcjonalnie. W podejściu terytorialnym istotne jest założenie, że 

każdy obszar ma wyjątkowy potencjał terytorialny, który należy wykorzy-

stać prorozwojowo za pomocą polityk dostosowanych do potrzeb różnych 

typów terytoriów, a jednocześnie, aby rozpoznać potencjał terytorialny, 

potrzebna jest porównywalna wiedza o terytorium oraz jego otoczeniu. 

Determinuje to cele polityki terytorialnej w zakresie zarządzania wyzwa-

niami regionalnymi oraz wykorzystywania potencjału terytorialnego po-

szczególnych regionów. Zintegrowane podejście terytorialne musi być 

wielowymiarowe i dostosowane do cech i warunków specyficznych dla 

danego terytorium. Wiąże się to z wyjściem poza tradycyjne granice ad-

ministracyjne i wymaga szerokiej współpracy oraz koordynacji działań dla 

osiągnięcia wspólnych celów. Wymusza to integrację i różnorodne formy 

współdziałania władz samorządowych na poziomie lokalnym i regional-

nym, a obszarem działań stają się tutaj jednostki funkcjonalne199. Dlatego 

też konieczne jest położenie nacisku na endogeniczne potencjały układu 

terytorialnego oraz systematyczne dostosowywanie interwencji do kon-

tekstu przestrzennego. W terytorializacji chodzi o zdefiniowanie napotka-

nego problemu rozwojowego, który trzeba rozwiązać bez względu na ist-

niejące granice administracyjne. Zarazem istotne jest tutaj poszukiwanie 

partnerów, którzy są pomocni w realizowaniu przyjętych celów oraz zde-

finiowanych zadań. Dzięki temu może być realizowana idea integracji 

różnych polityk sektorowych z układem funkcjonalno-przestrzennym. 

199 T. Markowski, Funkcjonowanie gospodarki przestrzennej – założenia budowy modelu 
zintegrowanego planowania i zarządzania rozwojem, [w:] T. Markowski, P. Żuber (red.), System 
planowania przestrzennego i jego rola w strategicznym zarządzaniu rozwojem kraju, „Studia 
KPZK PAN” 2011, t. CXXXIV, s. 7–24.
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W omawianym podejściu do rozwoju przedmiotem interwencji staje się 

terytorium, które jest dynamicznym, zmieniającym się w czasie i prze-

strzeni układem różnorodnych powiązań odbiegających od istniejących 

podziałów administracyjnych200.

Na tym właśnie terytorium następuje proces integracji polegający na201:

• tworzeniu całościowych strategii i skoordynowanych działaniach ze 

strony wszystkich osób i instytucji zaangażowanych w proces roz-

woju wykraczającego poza granice jednostek administracyjnych,

• koordynacji kluczowych obszarów polityki rozwoju z punktu widze-

nia przestrzeni, przedmiotu działań oraz czasu,

• koordynacji różnorodnych terytorialnych, sektorowych i zintegro-

wanych planów oraz strategii,

• godzeniu interesów między poszczególnymi poziomami zarządza-

nia, podmiotami publicznymi, gospodarczymi i obywatelami,

• efektywnym planowaniu i gospodarowaniu środkami publicznymi,

• czerpaniu z wiedzy i doświadczenia różnorodnych podmiotów. 

Należy podkreślić, że wzmocnienie wymiaru terytorialnego przewi-

dziane jest w przyszłym okresie programowania Unii Europejskiej, co po-

woduje, że cele rozwojowe powinny być realizowane w odniesieniu do 

terytorium, z uwzględnieniem jego specyficznej sytuacji społeczno-go-

spodarczej, kontekstu kulturowego, warunków geograficznych oraz dy-

namiki zachodzących procesów. Generuje to konieczność poszerzania 

wiedzy na temat danego obszaru, co umożliwi podjęcie wysiłku wielopo-

ziomowego zarządzania i podejmowania decyzji, a także pozwoli na sfor-

mułowanie zasad działania, jak też koncentrowania zagadnień istotnych 

dla określonego terytorium. 

Uwzględnienie wymiaru terytorialnego jest najważniejszym elemen-

tem podniesienia efektywności polityk publicznych, co przez uwzględ-

nienie potencjałów poszczególnych obszarów umożliwia tworzenie 

warunków do równomiernego rozwoju. Wymiar terytorialny jest ważny 

w procesie definiowania wyzwań i planowania interwencji oraz w fazie 

realizacji działań. Polityka terytorialna powinna być wdrażana zgodnie 

z zasadą wielopoziomowego zarządzania, która polega na ścisłej współ-

pracy i koordynacji działań między poszczególnymi samorządami w ukła-

200 D. Mantey, Potrzeba zintegrowanego zarządzania miastami i obszarami metropolital-
nymi, „Samorząd Terytorialny” 2013, nr 6.

201 Zob. Karta lipska na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich, Lipsk 2007.
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dzie pionowym oraz poziomej współpracy jednostek administracyjnych 

dla osiągania wyznaczonych celów. Polityka ta przyczynia się w sposób 

szczególny do koordynacji współpracy samorządów lokalnych na obsza-

rach funkcjonalnych oraz stanowi ramy dla działań nie tylko podmiotów 

publicznych, ale również środowiska biznesu, instytucji lokalnych, orga-

nizacji pozarządowych, przedstawicieli mieszkańców, a więc wszystkich 

partnerów, których działania są istotne dla osiągania celów rozwojowych. 

Polityka ta tworzy odpowiednie instrumenty i mechanizmy ułatwiające 

i wspierające szeroką partycypację partnerów lokalnych w rozwoju jedno-

stek terytorialnych. 

W odniesieniu do polityki terytorialnej konieczne staje się uwzględnie-

nie i stosowanie zasady zintegrowanego podejścia terytorialnego, która 

umożliwia lepsze wykorzystanie ukrytych lub niewłaściwie dotychczas 

wykorzystanych zasobów, w tym zasobów ludzkich, oraz wspomaga spe-

cjalizację różnych typów jednostek terytorialnych. W szczególności za-

sada ta202:

• zapewnia adekwatne do wyzwań ramy prawne, instytucjonalne;

• jest ukierunkowana na wykorzystanie wewnętrznego potencjału 

obszarów funkcjonalnych ponad podziałami administracyjnymi;

• stwarza optymalne warunki do realizacji celów w stosunku do ob-

szarów, które mają znaczenie dla osiągania celów rozwojowych re-

gionu, aby umożliwić wykorzystanie specyficznych potencjałów 

terytorialnych;

• pozwala na przeprowadzenie przedsięwzięć realizowanych na ob-

szarach funkcjonalnych w sposób skoordynowany, komplemen-

tarny i synergiczny, tak aby osiągnąć cele formułowane w odniesie-

niu do danego obszaru;

• pozwala na zróżnicowanie wsparcie dla poszczególnych typów ob-

szarów funkcjonalnych, uwzględniające ich charakterystyczne po-

trzeby, potencjał rozwojowy oraz rolę w procesach rozwoju regionu.

Poprzez odpowiednie uregulowania prawne i organizacyjne polityka 

terytorialna zapewni możliwości rozwoju i racjonalnej gospodarki prze-

strzennej oraz stworzy platformę koordynacji polityk sektorowych oraz 

międzysektorowej realizacji działań w odniesieniu do celów rozwojowych 

określonych dla różnego typu obszarów funkcjonalnych. Ich wsparcie 

musi być zróżnicowane oraz uwzględniać potrzeby i ich potencjał roz-

202 Por. Założenia Krajowej Polityki Miejskiej do roku 2020, MRR, Warszawa 2012.
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wojowy. W tym celu dla różnych typów obszarów funkcjonalnych powi-

nien być stworzony odpowiedni zestaw instrumentów i rozwiązań orga-

nizacyjnoprawnych. W tym kontekście pojawia się terytorialny wymiar 

podejmowanej interwencji oraz wykreowania odpowiednich instrumen-

tów rozwoju terytorialnego. Głównym celem tych instrumentów jest 

wzmocnienie zintegrowanego podejścia terytorialnego i lepsze dostoso-

wanie interwencji do potrzeb i potencjałów jednostek terytorialnych. Po-

jawia się zatem kwestia terytorialnego wymiaru zarządzania rozwojem, 

gdzie współczesna administracja podejmuje wysiłek na rzecz prowadze-

nia polityki rozwoju w wymiarze terytorialnym przez wykorzystywanie 

potencjału endogenicznego obszarów, tworzenie warunków do współ-

pracy w ramach zarządzania wielopoziomowego oraz podejście funkcjo-

nalne do określania jednostek przestrzennych. Dzięki temu przez włącze-

nie się w nurt europejskiej polityki spójności podejmowane inicjatywy 

rozwojowe mogą doprowadzić do pożądanych zmian na określonym te-

rytorium. Terytorium to może obejmować jednostki znajdujące się w ob-

szarze oddziaływania różnych władz lokalnych, dzięki czemu pojawia się 

możliwość formułowania koncepcji zarządzania obszarami funkcjonal-

nymi. Należy podkreślić, że warunki rozwoju jednostek terytorialnych są 

zróżnicowane i zróżnicowania te powinny być uwzględniane przy pro-

gramowaniu działań rozwojowych i wyborze typu interwencji dla okre-

ślonych polityk. Zjawiska i procesy rozwojowe przypisane są do określo-

nego terytorium, które jest swoistą sceną realizacji planów oraz gry 

interesów różnych podmiotów. Jest ono zarazem beneficjentem owych 

zjawisk i procesów, a wszystkie polityki publiczne mają wpływ na rozwój 

danego terytorium203.

Współcześnie mamy do czynienia z przestrzennym zróżnicowaniem 

poziomu rozwoju, a podziały administracyjne i obecność paradygmatu 

konkurencyjności w politykach władz różnych poziomów stają się kwe-

stiami o różnym charakterze i są niezwykle ważne z punktu widzenia te-

rytorialnego wymiaru rozwoju. Owe zróżnicowania w poziomie rozwoju 

wymagają określonej interwencji z zewnątrz, co wymaga ścisłej współ-

pracy oraz wypracowania mechanizmów i instrumentów rozwiązywania 

203 G. Rzeźnik (red.), Polityka regionalna na Mazowszu. Materiały kongresowe, Polski 
Instytut Demokracji Lokalnej, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 2010.
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występujących problemów204. Wprowadzenie zatem do praktyki zarzą-

dzania rozwojem wymiaru terytorialnego staje się wyzwaniem, które wy-

maga innowacyjnego podejścia do zarządzania, w tym innowacji w insty-

tucjach odpowiedzialnych za programowanie i planowanie. Nowego 

zdefiniowania wymagają też relacje w układzie władza–kompetencje–te-

rytorium przy uwzględnieniu wielości podmiotów włączonych w rządze-

nie oraz konieczności dzielenia się władzą i kompetencjami, a także wymogu 

współpracy między różnymi jednostkami administracyjnymi i pozio-

mami zarządzania. Podejście terytorialne zakłada odejście od postrzega-

nia obszarów przez pryzmat granic administracyjnych na rzecz dostrze-

żenia ich indywidualnych potencjałów, barier i wzajemnych zależności. 

Wzajemne relacje mogą zachodzić zarówno na płaszczyźnie instytucjo-

nalnej, programowej, jak i na poziomie konkretnych interwencji, zwięk-

szających wzajemne pozytywne oddziaływanie między obszarami. Wy-

miar terytorialny polityki rozwoju można przełożyć na realne efekty 

podejmowanych inicjatyw rozwojowych w aspekcie sektorowym i hory-

zontalnym, które są odczuwalne na poziomie lokalnym. 

Terytorialny wymiar rozwoju traktowany jest jako jeden z głównych 

kierunków działań na rzecz eliminowania dysproporcji rozwojowych 

zarówno w skali całej UE, jak i w poszczególnych krajach członkowskich 

i w związku z tym wypracowane zostały odpowiednie instrumenty wspie-

rające rozwój terytorialny. Determinuje to cele polityki terytorialnej w za-

kresie zarządzania wyzwaniami regionalnymi oraz wykorzystywania po-

tencjału terytorialnego poszczególnych regionów. Wymusza to integrację 

i różnorodne formy współdziałania władz samorządowych na poziomie 

lokalnym i regionalnym205. Dlatego też konieczne jest położenie nacisku 

na endogeniczne potencjały układu terytorialnego oraz systematyczne 

dostosowywanie interwencji do kontekstu przestrzennego. W terytoriali-

zacji chodzi o zdefiniowanie napotkanego problemu rozwojowego, który 

trzeba rozwiązać bez względu na istniejące granice administracyjne. Za-

razem istotne jest tutaj poszukiwanie partnerów, którzy są pomocni w re-

alizowaniu przyjętych celów oraz zdefiniowanych zadań. 

204 M. Grochowski, Samorządność lokalna a terytorialny wymiar rozwoju. Zarządzanie ob-
szarami funkcjonalnymi, „Mazowsze. Studia Regionalne” 2014, nr 15.

205 T. Markowski, Funkcjonowanie gospodarki przestrzennej – założenia budowy modelu 
zintegrowanego planowania i zarządzania rozwojem, [w:] T. Markowski, P. Żuber (red.), System 
planowania przestrzennego i jego rola w strategicznym zarządzaniu rozwojem kraju, „Studia 
KPZK PAN” 2011, t. CXXXIV, s. 7–24.
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Poprzez odpowiednie uregulowania prawne i organizacyjne polityka 

terytorialna zapewni możliwości rozwoju oraz kreowania racjonalnej go-

spodarki przestrzennej oraz stworzy platformę koordynacji polityk sekto-

rowych oraz międzysektorowej realizacji działań w odniesieniu do celów 

rozwojowych określonych dla różnego typu obszarów funkcjonalnych. 

W tym kontekście pojawia się terytorialny wymiar podejmowanej inter-

wencji oraz problem wykreowania odpowiednich instrumentów rozwoju 

terytorialnego, których celem jest wzmocnienie zintegrowanego podej-

ścia terytorialnego, lepsze dostosowanie interwencji wspieranej środkami 

unijnymi do potrzeb i potencjałów określonych typów terytoriów oraz 

wsparcie rozwoju lokalnego i regionalnego.

3.  Integracja terytorialna na rzecz 
rozwoju

Współcześnie istotny staje się wpływ uwarunkowań społecznych i in-

stytucjonalnych na rozwój jednostek terytorialnych, a poszczególne ele-

menty rozwoju w coraz większym stopniu uzależnione są od obywateli 

i podmiotów gospodarczych zlokalizowanych na danym obszarze. Ko-

nieczne jest także uwzględnianie szerokiego wachlarza bezpośrednich 

i pośrednich czynników rozwoju oraz skupianie się na endogennych ce-

chach terytorialnych. Stosowane w polityce publicznej narzędzia koncen-

trują się dzisiaj na zintegrowanych instrumentach „miękkich” i „twardych”, 

ze szczególnym uwzględnieniem otoczenia biznesu, kapitału relacyjnego, 

wielopoziomowego zarządzania i lepszej koordynacji procesów rozwoju. 

Nacisk kładzie się także na „dobre rządzenie” angażujące w jak najwięk-

szym stopniu władze regionalne i lokalne. Ponadto swoista ewolucja para-

dygmatu polityki rozwoju polega na silnym ukierunkowaniu interwencji 

publicznej oraz aktywizacji procesów rozwojowych, rozwijaniu modelu 

zdecentralizowanych polityk rozwojowych oraz podejmowaniu bardziej 

selektywnych i skoncentrowanych działań206. W związku z tym konieczne 

jest prowadzenie aktywnej polityki rozwoju lokalnego i regionalnego oraz 

206 Zob. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020: regiony, miasta, obszary 
wiejskie, MRR, Warszawa 2010.
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kształtowanie nowego aspektu spójności terytorialnej jako elementu rów-

noważnego spójności społecznej i gospodarczej. 

Podejście terytorialne eksponuje swoiste cechy, określoną dynamikę 

i specyfikę procesów rozwoju przy jednoczesnym ujęciu dynamicznym, 

określonym przez pryzmat relacji i aktywność zaangażowanych podmio-

tów, jak też kapitał społeczny i instytucjonalny. Zarazem wskazuje się 

główne wymiary terytorium, będące swoistym fundamentem jego funk-

cjonowania. Aspekt relacyjny oraz instytucjonalny tworzą swoistą „zawar-

tość” terytorium oraz jego specyficzność i tożsamość207. Wymiar geogra-

ficzny jest z kolei tworzony przez bliskość przestrzenną i dostęp do 

zasobów tkwiących w konkretnym terytorium. Istotne znaczenie odgry-

wają zasoby specyficzne, związane z budowaniem interakcji i tworzące 

unikalność danego terytorium oraz jego naturalną przewagę konkuren-

cyjną. Ponadto bliskość przestrzenna jest tu źródłem bezpośrednich kon-

taktów, wzmacnia intensywność i gęstość relacji zachodzących między 

podmiotami. Fakt wspólnej lokalizacji w danym systemie społeczno-go-

spodarczym generuje wiele pozytywnych efektów zewnętrznych, które 

wraz ze wzrostem przestrzennej odległości tracą na znaczeniu. Bliskość 

przestrzenna ułatwia interakcję i współpracę, szczególnie w sferze wy-

miany informacji oraz tworzenia wiedzy i innowacji. Wymiar relacyjny 

terytorialnego rozwoju wskazuje na społeczne umocowanie aktywności 

gospodarczej208. Dowodzi to osadzenia działalności ekonomicznej i jej 

efektów w środowisku społecznym wraz z wyjaśnieniem społecznej na-

tury procesów gospodarczych. Sygnalizuje też, że relacje między podmio-

tami gospodarczymi współzależą od struktury społecznej i panujących 

tam norm, zaufania i relacji społecznych. Z tej perspektywy terytorium 

charakteryzuje się trwałą siecią wzajemnych interakcji tworzonych wspól-

nie przez daną społeczność, w której zaufanie, więzi i tożsamość oraz po-

czucie przynależności do danej społeczności istotnie determinują działania 

podmiotów współtworzących terytorium. Ponadto w podejściu terytorial-

nym przestrzeń zawiera element społecznego środowiska, w którym jej 

uczestnicy są wzajemnie połączeni wartościami ekonomicznymi, kultu-

207 I. Pietrzyk, Globalizacja, integracja europejska a rozwój regionalny, [w:] A. Jewtuchowicz 
(red.), Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionalny, Wydawnictwo Uniwersy-
tetu Łódzkiego, Łódź 2004, s. 13.

208 J. Grzeszczak, Bieguny wzrostu a formy przestrzeni spolaryzowanej, Prace Geograficzne 
IG i PZ PAN, nr 173, Wydawnictwo Continuo, Wrocław 1999, s. 56–58.
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rowymi i historycznymi209. Ważny staje się tutaj wymiar instytucjonalny, 

który pokazuje sposób organizacji terytorium oraz potrzebę i sposoby ko-

ordynacji działań podmiotów funkcjonujących w układzie terytorialnym. 

Występujący zbiór wspólnych reguł, tworzonych przez wspólne zwyczaje, 

zasady i procedury współdziałania, reguluje stosunki i interakcje między 

podmiotami, tworząc bazę do koordynacji działań społeczno-gospodar-

czych, sprzyjając wymianie informacji, procesom kooperacji, interaktyw-

nego i kolektywnego uczenia się210. Koncepcja rozwoju terytorialnego sil-

nie uwypukla związek między dynamiką zmian gospodarczych a cechami 

terytorium. Wymaga to kształtowania oraz modyfikowania relacji między 

przestrzenią a działalnością społeczno-gospodarczą. Bowiem zasoby, 

cechy i dynamika terytorium tworzą dynamikę rozwoju, a jednocześnie 

podmioty gospodarcze przez swoją aktywność współtworzą logikę rozwoju 

terytorium i decydują o jego konkurencyjności. Podmioty te wykorzystują 

podstawowe zasoby terytorium, a zarazem współuczestniczą w budowie 

jego specyfiki, wiążąc trwale swoje strategie działania z miejscem lokali-

zacji działalności gospodarczej211.

Terytorium traktowane jest jako forma organizacji ekonomicznej, jako 

miejsce zbiorowych, umiejscowionych tam procesów ekonomicznych. 

Staje się też miejscem zdefiniowanym przez bliskość problemów i koordy-

nację oczekiwań i działalności indywidualnych. 

Należy też zwrócić uwagę na relacje międzyludzkie, wyrażające się 

w stosunkach społecznych oraz w relacjach między zbiorowością ludzi 

a obszarem przez nich zamieszkiwanym. Terytorium jest systemem, a roz-

wój pojawia się przede wszystkim jako proces społeczny będący wyrazem 

tożsamości grupy oraz tworzący ramy lokalizacji różnych działalności 

prowadzonych przez członków danej społeczności. Ważne stają się tutaj: 

więzi społeczne, lokalna historia i kultura, relacje prywatne i zawodowe 

oraz różne metody zarządzania. Terytorium jest więc przestrzenią 

życia, miejscem solidarności, współpracy i wymiany, miejscem, w którym 

kształtowana jest tożsamość, i jest tworzone przez określoną społecz-

209 A. Jewtuchowicz, Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wydawnictwo UŁ, 
Łódź 2014, s. 64–68.

210 R.A. Boschma, Proximity and Innovation: a Critical Assessment, „Regional Studies” 
2005, Vol. 39, No. 1.

211 I. Pietrzyk, Paradygmat rozwoju terytorialnego, [w:] W. Kosiedowski, Gospodarka i poli-
tyka regionalna okresu transformacji, UMK, Toruń 2001, s. 57.
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ność212. Jest to obszar, na którym zachodzą różnorodne zmiany, a także 

kształtuje się pewien system ekonomiczno-przestrzenny, dlatego procesy 

istniejące w obrębie tego obszaru muszą być koordynowane i podlegają 

ocenie w zależności od przyjętych kryteriów i ustalonej struktury celów. 

W tych warunkach następuje proces integracji terytorialnej oraz kształto-

wania stosunków społeczno-gospodarczych przy jednoczesnym wytwa-

rzaniu się jednolitej struktury funkcjonalno-przestrzennej. Jest to zwią-

zane z organizacją działań, doskonaleniem procesu zarządzania oraz 

poprawą świadczonych usług publicznych. Integracja łączy się tu ze wzro-

stem efektywności działań oraz zakłada identyfikację i zaspokajanie po-

trzeb społecznych przy założeniu jej oddziaływania na procesy przekształceń 

oraz kształtowanie się wzajemnych relacji w warunkach poszczególnych 

układów terytorialnych. Sprzyja to w efekcie dynamicznemu rozwojowi 

oraz eliminowaniu zróżnicowań przestrzennych. Możliwe są tutaj do 

zastosowania różne modele oraz instrumenty oddziaływania o charakte-

rze pośrednio lub bezpośrednio wpływającym na procesy społeczno-

-gospodarcze. Jednocześnie zmieniają się cele, priorytety, a także zasady 

rozwoju pod wpływem przekształceń uwarunkowań zewnętrznych i we-

wnętrznych jednostki terytorialnej, jak również przez pojawianie się no-

wych wyzwań i problemów, na które należy reagować.

Dla zapewnienia racjonalności i efektywności podejmowanych wysił-

ków na rzecz zintegrowanego rozwoju jednostki terytorialnej niezbędne 

wydaje się sformułowanie oraz stosowanie określonych wskazań w prak-

tyce funkcjonowania podmiotów odpowiedzialnych za rozwój. Należy 

zatem zwrócić uwagę na potrzebę wielopoziomowego zarządzania i part-

nerstwa, co oznacza, że trzeba wzmacniać współpracę podmiotów zaan-

gażowanych w realizację planów rozwoju, które prowadzą do zintegrowa-

nej i uzgodnionej realizacji inicjatyw rozwojowych, do poprawy koordynacji 

podejmowanych działań, a także do zwiększonej efektywności i skutecz-

ności wydatkowania środków finansowych, co prowadzi do zwiększenia 

efektywności interwencji publicznej. Kolejna sprawa to tematyczne i tery-

torialne ukierunkowanie interwencji, co oznacza, że ważnym narzędziem 

koncentracji działań rozwojowych będą obszary wyróżniające się specy-

ficznym zestawem cech społecznych, gospodarczych lub środowisko-

wych, które decydują o występowaniu na ich terenie strukturalnych barier 

212 A. Jewtuchowicz, Terytorium i terytorializacja w europejskiej polityce rozwoju regio-
nalnego, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2016, t. XCVIII. 
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rozwoju lub trwałych i możliwych do aktywowania potencjałów rozwojo-

wych, wobec których powinna być adresowana adekwatna tematycznie 

interwencja publiczna. Wynika stąd konieczność kształtowania strate-

gicznej interwencji w oparciu o zintegrowane podejście terytorialne, po-

legające na zastosowaniu powiązanych ze sobą, uzupełniających się i ści-

śle ukierunkowanych pakietów przedsięwzięć. Należy też zwrócić uwagę 

na racjonalne gospodarowanie przestrzenią, oznaczające, że realizacja 

przedsięwzięć społeczno-gospodarczych winna uwzględniać wymogi 

kształtowania ładu przestrzennego, zapewniając poszanowanie i efek-

tywne wykorzystanie zasobów przestrzeni. Ważne jest także stworzenie 

warunków do korzystnego oddziaływania na klimat i środowisko, tak aby 

przedsięwzięcia identyfikowane jako istotne dla rozwoju jednostki teryto-

rialnej były analizowane przez pryzmat kryterium pozytywnego efektu 

środowiskowego, promującego zmniejszanie wpływu aktywności spo-

łeczno-gospodarczej na środowisko i klimat. Wiąże się to z procesem pro-

mowania postaw obywatelskich, co sprzyja tworzeniu warunków do wy-

sokiej aktywności mieszkańców, kształtowaniu i umacnianiu pożądanych 

postaw społecznych, demokratycznych, edukacyjnych, kulturalnych, eko-

logicznych czy przedsiębiorczych. Oznacza to, że strategicznie istotne 

przedsięwzięcia analizowane będą pod kątem kryterium wzrostu świado-

mości obywatelskiej. Kontynuacją tych działań powinien być proces włą-

czenia społecznego, równości szans czy niedyskryminacji, z uwzględnie-

niem, że realizowane w związku z tym usługi publiczne będą dopasowane 

do faktycznych potrzeb użytkowników oraz świadczone w środowisku 

lokalnym z możliwością dostępu dla wszystkich zainteresowanych. Po-

nadto w procesie rozwoju lokalnego i regionalnego należy się skupić na 

uruchamianiu lub wykorzystywaniu tych potencjałów, które przyczyniają 

się do rozwoju obszarów gospodarki zidentyfikowanych w oddolnym 

procesie przedsiębiorczego odkrywania. Powstają w ten sposób specjali-

zacje jako konfiguracje branż gospodarczych mogących stwarzać naj-

większe szanse na tworzenie konkurencyjnej oferty usług i produktów 

opartych na wiedzy. Pozostaje to w bezpośrednim związku z ukierunko-

waniem na innowacje oraz wspieraniem szeroko pojmowanej innowa-

cyjności i kreatywności w różnych dziedzinach. 

Należy zatem zwrócić uwagę na innowacyjność jako czynnik rozwoju, 

a sektor innowacyjny winien być czynnikiem pobudzającym rozwój spo-

łeczno-gospodarczy. 
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W rozwoju opartym na procesach innowacyjnych o efektach decyduje 

zdolność układu terytorialnego do stałego generowania i adaptacji no-

wych rozwiązań technologicznych, organizacyjnych oraz nowej wiedzy. 

W regionach powinny istnieć lokalne sieci innowacyjne wspierające po-

wstawanie i wdrażanie innowacji. Ważnym czynnikiem jest też kształto-

wanie powiązań między podmiotami gospodarczymi oraz odpowiednie 

działania władz stymulujące kształtowanie się postaw proinnowacyjnych. 

Występujące powiązania między różnymi podmiotami stymulują przepływ 

informacji i są istotnym czynnikiem kreowania przewagi konkurencyjnej 

jednostki terytorialnej213. Należy też podkreślić znaczenie regionalnych 

i lokalnych systemów innowacyjnych, co może pomóc we wzmocnieniu 

potencjałów endogenicznych214. Swoistą innowacją jest proces terytoria-

lizacji polityk rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia wy-

miaru przestrzennego oraz zastosowaniem różnych podejść i koncepcji 

przestrzeni, w której prowadzona jest działalność człowieka. Można także 

odnosić się do procesu różnicowania przestrzeni oraz sposobów jej orga-

nizacji, co prowadzi do wyróżnienia wielu rodzajów przestrzeni oraz 

określenia w tym kontekście swoistej roli człowieka. Innowacje mogą być 

zatem czynnikiem przyczyniającym się do tworzenia terytorium w jego 

społeczno-ekonomicznym sensie, co skłania do podejmowania wysiłku 

na rzecz tworzenia polityki innowacyjnej ukierunkowanej terytorialnie215. 

Takie podejście sprzyja zagwarantowaniu inteligentnego i trwałego wzro-

stu gospodarczego, włączeniu społecznemu oraz większej efektywności 

prowadzenia polityk publicznych. 

Proces terytorializacji polityki rozwoju innowacji można rozpatrywać 

w ujęciu strukturalnym i strategicznym, odnosząc się do wybranych istot-

nych zagadnień związanych z cechami danego terytorium oraz dokony-

wanych wyborów strategicznych. Terytorialny wymiar innowacji jest ko-

jarzony z pojęciem środowiska dla innowacji oraz regionalnych systemów 

innowacji, co prowadzi do rozwoju regionalnej polityki innowacyjności. 

213 S.L. Bagdziński, W. Maik, A. Potoczek, Polityka rozwoju regionalnego i lokalnego 
w okresie transformacji systemowej, Toruń 1995; M. Dutkowski, Przestrzenne uwarunkowania 
rozwoju gospodarczego województwa gdańskiego, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia 
Geograficzne” 1998, t. LXIX.

214 E. Wojnicka, System innowacyjny Polski z perspektywy przedsiębiorstw, Instytut 
Badań nad Gospodarka Rynkową, Gdańsk 2004.

215 J. Zaucha, D. Świątek, K. Stańczuk-Olejnik, Zintegrowane podejście ukierunkowane te-
rytorialnie, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 2013.
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Polityka skoncentrowana terytorialnie, ze szczególnym uwzględnie-

niem innowacji w procesie rozwoju, stała się podstawą rozwoju opartego 

na inteligentnych specjalizacjach. 

Podejście takie oznacza, że dla rozwoju duże znaczenie ma uwzględ-

nienie kontekstu geograficznego z punktu widzenia cech instytucjonal-

nych, kulturowych i społecznych, skupiając się zarazem na wykorzystaniu, 

w prowadzonej polityce rozwoju wiedzy o specyfice danego terytorium. 

Zastosowanie koncepcji inteligentnej specjalizacji w kontekście rozwoju 

regionalnego uwzględnia ograniczenia zarówno zasobów, jak i budżetów 

oraz czynniki zewnętrzne rozwoju. Ponadto uwzględnia specyfikę sekto-

rową, występujące powiązania, a także infrastrukturę innowacyjną. Dla-

tego podejście oparte na wzmacnianiu posiadanych potencjałów i rozwi-

janiu nowoczesnych dziedzin może sprzyjać rozwojowi danego obszaru216.

Należy zatem uznać, że rozwój skoncentrowany terytorialnie powinien 

stanowić współcześnie główny model rozwoju ze względu na lepszy do-

stęp do dóbr, usług, informacji oraz promowanie innowacji i przedsię-

biorczości. Cechą takiego podejścia do rozwoju jest dostosowanie inter-

wencji do specyficznych cech i potrzeb danego miejsca z wykorzystaniem 

endogennych zasobów i wiedzy. Można przyjąć, że rozwój i wzrost zależą 

od konkurencyjności oraz takich czynników, jak: innowacje, sieci, jakość 

kapitału ludzkiego i przedsiębiorczość, co kształtuje nowy model polityki 

rozwoju. Bazująca na tym założeniu inteligentna specjalizacja to zarówno 

koncepcja wpisana w strategię innowacji, jak i narzędzie stosowane przy 

kształtowaniu i budowaniu obecnej i przyszłej pozycji regionu w systemie 

gospodarki opartej na wiedzy217. Inteligentne specjalizacje powinny uła-

twić przechodzenie do gospodarki efektywnie wykorzystującej istniejące 

zasoby, co wymaga podejścia innowacyjnego dla zapewnienia trwałego 

wzrostu, który przyczynia się do włączenia społecznego, a także daje 

szansę na zapewnienie spójności terytorialnej. 

Wdrażanie w praktyce idei inteligentnych specjalizacji związane jest ze 

zidentyfikowanym potencjałem wewnętrznym, umożliwiającym osiąga-

nie przewagi konkurencyjnej w danej dziedzinie. Koncentracja na tym, co 

stanowi potencjał konkurencyjny danego terytorium, oraz wyraźna spe-

216 F. Barca, An Agenda for a Reformed Cohesion Policy – Independent Report, European 
Commission, Brussels 2009.

217 P. David, D. Foray, B. Hall, Smart Specialization. The concept, „Knowledge Economists 
Policy Brief” 2009, No. 9.
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cjalizacja w danej dziedzinie ma na celu zapewnienie trwałego rozwoju 

przez komplementarność kierunków rozwoju oraz uwarunkowań spo-

łeczno-gospodarczych. Założenia koncepcji inteligentnej specjalizacji 

wskazują na jej potencjał jako stymulatora wzrostu społeczno-gospodar-

czego przy uwzględnieniu wiele czynników charakterystycznych dla da-

nego terytorium. Podjęcie działań w tym zakresie wymaga przekształceń 

strukturalnych i organizacyjnych, jak też ciągłego rozwoju i wzmacniania 

integracji oraz wzajemnych powiązań i zależności. Umożliwia to dostoso-

wanie różnych stanowisk i wypracowywanie elastycznych polityk roz-

woju218. Zarazem wielość uczestników procesu rozwoju powoduje ko-

nieczność wypracowania systemu interakcji oraz konieczność ciągłego 

poszukiwania porozumienia i osiągania konsensusu między współpracu-

jącymi ze sobą podmiotami. Tworzący się w ten sposób system współza-

rządzania jest zależny od otwartości na negocjacje i skłonności do kom-

promisu. Tworzy się zatem przestrzeń do działań podmiotów publicznych, 

środowiska biznesu, instytucji lokalnych, organizacji pozarządowych 

oraz przedstawicieli mieszkańców, których starania są istotne dla osiąga-

nia wspólnego celu. W związku z tym realizacja procesów programo-

wania i wdrażania poszczególnych polityk oraz strategii w ramach sze-

roko rozumianej polityki rozwoju musi być oparta na zasadach tzw. 

wielostronnej koordynacji oraz zarządzania wielopoziomowego przez ak-

tywne współdziałanie podmiotów różnych szczebli administracji publicz-

nej i pozostałych podmiotów życia społeczno-gospodarczego. Podejście 

takie wymaga istnienia procesu wymiany informacji między uczestni-

kami działań, co determinuje powstanie określonego systemu komuni-

kacji. Pozwala to na realizację spójnej wizji rozwoju oraz unikania kon-

fliktów. Komunikacja odgrywa kluczową rolę w tworzeniu kapitału 

społecznego, jest podstawą współpracy oraz wymiany wiedzy i doświad-

czeń, umożliwiając zarazem budowanie sieci społecznego współdziała-

nia, dialogu i debaty społecznej. Komunikacja społeczna, rozumiana jako 

cały proces wytwarzania, przekształcania i przekazywania informacji 

między ludźmi, jest czynnikiem rozwijającym i aktywizującym potencjał 

218 B. Jessop, Multi-level Governance and Multi-level Metagovernance, [w:] I. Bache, 
M. Flinders (red.), Multi-level Governance, Oxford University Press, Oxford–New York 2004, 
s. 49–74.
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obecny w sferach kapitału społecznego219. Tak pojmowana komunikacja 

społeczna służy także edukacji, budowie tożsamości i integracji terytorial-

nej, wymianie informacji i edukacji, ale też budowie tożsamości jednostki 

i integracji na poziomie grupy. Szeroko pojęty rozwój społeczno-gospo-

darczy jednostek samorządu terytorialnego uwarunkowany jest sprawnoś-

cią komunikowania się, gdyż system komunikacji społecznej umożliwia 

wdrożenie planu działań, stworzenie innowacyjnej kultury organizacyj-

nej, zarządzanie zmianami oraz realizację przyjętej strategii. Zapewnia to 

skuteczne współdziałanie, umożliwia kształtowanie sieci informacyjnych 

oraz zapoznanie się z występującymi uwarunkowaniami mającymi wpływ 

na realizację zadań. Jednocześnie efektywny system komunikacji jest wa-

runkiem sprawnego zarządzania rozwojem. Umożliwia to w konsekwen-

cji działanie wielopodmiotowe zmierzające do osiągnięcia wzajemnie 

niesprzecznych celów, powodując, że poszczególni uczestnicy mogą 

dążyć do realizacji zbieżnych zamierzeń. Konieczne staje się jednak uru-

chomienie określonych mechanizmów koordynujących. Wdrożenie 

wspólnie akceptowanych mechanizmów koordynacji pozwala zabezpie-

czyć się przed utratą stabilności, skłaniając uczestników procesu rozwoju 

do stosowania określonych zasad oraz realizowania zalecanych przed-

sięwzięć. Dzięki współpracy i koordynacji działań możliwe jest szybsze 

i sprawniejsze osiąganie kluczowych dla konkurencyjności efektów. Ko-

nieczne jest zatem systematyczne poszukiwanie optymalnych rozwiązań 

wspierających szeroko pojmowaną współpracę, która poprzez wielowy-

miarową bliskość współdziałających podmiotów służy zwiększaniu sku-

teczności współdziałania oraz ograniczaniu prawdopodobieństwa niepo-

wodzenia współpracy220. Umożliwia to koordynację działań w układzie 

terytorialnym, gdzie występuje zbiór powiązanych ze sobą podmiotów, 

które tworzą strukturę o charakterze systemowym, pozostając w stanie 

interakcji. aktorów o dużej różnorodności). Stąd potrzeba działań polega-

jących na koordynacji działań. Należy podkreślić, że koordynowanie 

oznacza łączenie, jednoczenie i harmonizowanie wszystkich czynności 

219 J. Dewey, Demokracja i wychowanie. Wprowadzenie do filozofii wychowania, 
Ossolineum, Wrocław 1972, s. 9.

220 P. Klimas, Uwarunkowania skutecznej współpracy międzyorganizacyjnej, „Studia Eko-
nomiczne” Zeszyty Naukowe Wydziałowe, nr 141, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 
Katowice 2013, s. 197–198.
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i wysiłków, jest procesem integrowania zadań i działalności odrębnych 

podmiotów dla sprawnego osiągania celów221.

Koordynacja jest więc współdziałaniem podmiotów, które zostało ukie-

runkowane na osiąganie wyznaczonych wspólnych celów, i polega na sy-

stematyzacji, uporządkowaniu oraz uzgadnianiu procesów i różnych 

komponentów oraz wpływa na zachowanie współdziałających podmio-

tów222. Tworzenie relacji kooperacyjnych jest koniecznością we współczes-

nej rzeczywistości społeczno-gospodarczej, charakteryzującej się szyb-

kimi zmianami i niepewnością. Nie jest to jednak łatwe ze względu na 

wiele praktycznych problemów związanych z koordynacją różnych part-

nerów. Problemy te dotyczą zwykle dopasowywania celów, zadań, zaso-

bów oraz codziennych, konkretnych działań, a także podziału wzajem-

nych korzyści ze współpracy. Dobrze prowadzona polityka współpracy 

pozwala na szybkie wykorzystanie pojawiających się możliwości, opiera-

jąc się na standaryzacji i komplementarności. W praktyce działania układu 

terytorialnego można wskazać na główne cele współpracy podmiotów 

zaangażowanych w proces rozwoju. Należy tu zatem wymienić223:

• łączenie sił w celu zbudowania koalicji do realizacji wspólnych celów 

lub przekształcenia potencjalnych rywali w sojuszników we wspól-

nej sprawie,

• łączenie komplementarnych elementów pozwalających na uzyski-

wanie efektów synergicznych, 

• wspólne zdobywanie wiedzy i uczenie się.

Należy wskazać na potrzebę koordynacji i współpracy działań w ukła-

dzie terytorialnym z jednoczesnym określeniem narzędzi skutecznego 

współdziałania. Wydaje się, że brak skutecznej koordynacji i współpracy 

między instytucjami działającymi na rzecz rozwoju danego obszaru ogra-

nicza ich uczestnictwo w rozwoju i osiąganiu założonych celów. Skutecz-

ność w tym zakresie pozwoli na zaspokajanie podstawowych potrzeb 

221 J.A. Stoner, Ch. Wankel, Kierowanie, PWE, Warszawa 1996. 

222 Cz. Cempel, Teoria i inżynieria systemów, skrypt elektroniczny, 2005, http://www.
ml.put.poznan.pl/ (dostęp: 30.01.2020) oraz K. Grzybowska, Koordynacja w łańcuchu dostaw 
– przejaw zarządzania logistycznego – ujęcie teoretyczne, [w:] J. Witkowski, U. Bąkowska- 
-Morawska (red.), Strategie i logistyka w sektorze usług. Strategie na rynku TSL, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 259–268. 

223 Y.L. Doz, G. Hamel, Alianse strategiczne: sztuka zdobywania korzyści poprzez współ-
pracę, Helion, Gliwice 2006.
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mieszkańców i w związku z tym zasadne wydaje się zwrócenie uwagi na 

kilka podstawowych kwestii: 

• Jakie najważniejsze podmioty działają na rzecz rozwoju danego 

obszaru?

• W jakiej mierze działania w ramach poszczególnych podmiotów są 

ukierunkowane na rozwijanie współpracy i koordynacji?

• Do jakich form działalności sięgają podmioty działające na rzecz 

rozwoju danego obszaru? 

• Czy szansa na rozwój i pogłębienie współpracy oraz koordynacji 

między podmiotami działającymi na rzecz rozwoju wiąże się z do-

skonaleniem istniejących mechanizmów współdziałania?

Rozwiązanie tych problemów pozwoli na wypracowanie optymalnych 

warunków współpracy na rzecz realizacji konkretnego celu dzięki określe-

niu praktycznych aspektów szeroko pojmowanych uzgodnień, opartych 

na formalnych lub nieformalnych uregulowaniach uwzględniających 

społecznie akceptowane wartości. Jest to w dużej mierze uzależnione od 

stopnia konsekwencji w przestrzeganiu przyjętych zasad działania oraz 

istniejącego kapitału społecznego. Zarazem należy podkreślić, że umiejęt-

ność współpracy zależy nie tylko od racjonalnego zaufania, ale też od re-

lacji interesu własnego z interesem wspólnym, a więc od charakteru ist-

niejących więzi horyzontalnych224. Ustalenie relacji między podmiotami 

uczestniczącymi w procesie rozwoju danego obszaru przez określenie 

stosunków komunikacji, reguł współpracy i dystrybucji władzy między 

poszczególnymi elementami ma duże znaczenie w procesie zarządzania. 

Osiąganie zamierzonych efektów w zakresie zwiększania stopnia ko-

ordynacji i współpracy między podmiotami uczestniczącymi w procesie 

zarządzania rozwojem wiąże się integralnie z przygotowaniem i realizacją 

strategii rozwoju. Szczególna rola przypada tu samorządom terytorial-

nym, odpowiadającym za wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego 

wspólnoty, wypracowanie odpowiednich projektów, skupienie wokół 

nich lokalnych i regionalnych partnerów oraz efektywne zarządzanie 

przedsięwzięciami publicznymi225. Samorząd terytorialny występuje nie 

224 R.D. Putnam, Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach 
Zjednoczonych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

225 J. Zalewski, Wzorowy urząd, [w:] W. Misiąg (red.), Wzorowy urząd, czyli jak usprawnić 
administrację samorządową, jak mierzyć jej zadania i wyniki, Instytut Badań nad Gospodarką 
Rynkową, Warszawa 2005.
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tylko w roli koordynatora, ale jest również organizatorem i inspiratorem 

działań w zakresie rozwiązywania ważnych problemów społecznych, go-

spodarczych czy ekologicznych. Poza działaniem podejmowanym na ob-

szarze danej jednostki terytorialnej samorządy lokalne najczęściej podej-

mują współpracę z sąsiednimi samorządami i instytucjami, ponieważ 

większość lokalnych problemów nie ogranicza się do jednej jednostki ad-

ministracyjnej. Wynika z tego, że wpływ samorządu terytorialnego na roz-

wój społeczności lokalnej czy regionalnej powinien być procesem cało-

ściowym, z uwzględnieniem licznych powiązań i oddziaływań. Musi to 

być jednak koncepcja starannie przemyślana, wieloaspektowa, osadzona 

na solidnych fundamentach i wypełniona trafnymi rozwiązaniami odpo-

wiadającymi lokalnym i regionalnym potrzebom oraz możliwościom. 

System taki przenika wiele aspektów funkcjonowania samorządu i jego 

jednostek, dotyczy całej społeczności lokalnej i regionalnej oraz winien 

stanowić spójną, komplementarną całość. Zarazem jest to ciągły proces 

poddawany nieustannej ocenie i korekcie, tak aby umożliwiać pozytywne 

zmiany, wykorzystując energię społeczną i szansę na rozwój społeczno-

-gospodarczy układu terytorialnego. Wykreowany system współpracy wi-

nien odpowiadać specyfice danej jednostki terytorialnej i zawierać unika-

towe rozwiązania oparte na lokalnej diagnozie, celach i sposobach ich 

realizacji.

Wydaje się, że tylko model współpracy wypracowany przez samorzą-

dowców i przedstawicieli partnerów społeczno-gospodarczych, uwzględ-

niający lokalną tradycję, postawy oraz sposoby działania i postrzegania 

rzeczywistości będzie skutecznym narzędziem działania. Jednocześnie 

musi to być wrażliwy mechanizm reagujący na każdą nową możliwość 

rozwoju lokalnego, wykorzystujący pozytywne doświadczenia oraz po-

wstające inicjatywy, a jednocześnie zdolny do korygowania swoich nie-

doskonałości i wprowadzania ulepszeń. Trzeba podkreślić, że system 

współpracy porządkuje, wzmacnia i podnosi skuteczność rozwiązań spo-

łecznych i gospodarczych w układzie terytorialnym. Dzięki niemu nastę-

puje lepsza realizacja strategii rozwoju, a co za tym idzie – poprawia się 

jakość życia mieszkańców, a jednocześnie następuje uporządkowanie 

procedur oraz pojawia się efekt synergii przez zwielokrotnienie efektów za 

pośrednictwem łączenia różnorakich zasobów samorządu i współpracu-

jących z nim organizacji. Wiąże się to z pełnionymi współcześnie przez 

administrację publiczną funkcjami organizatora życia społeczno-gospo-
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darczego oraz kreatora i koordynatora realizacji różnego rodzaju polityk 

publicznych. Stąd w zarządzaniu rozwojem lokalnym niezmiernie ważne 

jest współdziałanie władz z różnymi środowiskami lokalnymi oraz partne-

rami z otoczenia jednostki terytorialnej. Najistotniejsze znaczenie ma 

tutaj otwarcie się władz publicznych na samych mieszkańców oraz ich 

formalne i nieformalne zrzeszenia. Dlatego też zasadne jest rozważenie 

możliwości wprowadzenia mechanizmów, które będą preferować de-

centralizację procesów decyzyjno-zarządczych w administracji publicz-

nej i sprawiać, że rozwój lokalny będzie jeszcze bardziej oddolny, a gmina 

jeszcze bardziej obywatelska. Zapewnienie obywatelom aktywnego 

udziału w procesach decyzyjno-zarządczych staje się coraz bardziej zna-

kiem współczesności, a takie wartości, jak: dialog społeczny na poziomie 

lokalnym, dobre lokalne współrządzenie, konsensus polityczny, umiejętne 

budowanie zgody społecznej wokół celów lokalnego rozwoju czy upo-

wszechnianie lokalnego partnerstwa, stają się swoistym wyznacznikiem 

procesu zarządzania publicznego226. Ważnym elementem tego procesu są 

konsultacje społeczne, będące sposobem uzyskiwania opinii, stanowisk 

czy propozycji od instytucji i osób, które bezpośrednio lub pośrednio 

uczestniczą w działaniach inicjowanych przez administrację publiczną. 

Konsultacje społeczne to dialog między przedstawicielami władz publicz-

nych a mieszkańcami i partnerami społeczno-gospodarczymi mający na 

celu wypracowanie i podjęcie przez władze optymalnych decyzji w spra-

wach publicznych. Tak pojmowane konsultacje nie ograniczają się jednak 

tylko do przedstawienia i opiniowania planów działań, lecz są procesem, 

w którym od początku diagnozowane są potrzeby w obszarze przyszłego 

podejmowania decyzji publicznych lub wypracowywana jest jakaś propo-

zycja zidentyfikowanych problemów. Zatem istotą konsultacji społecz-

nych jest poznawanie perspektyw i potrzeb różnych uczestników życia 

społecznego i wspólna debata nad konkretnymi rozwiązaniami i działa-

niami, które pozwolą realizować ich zróżnicowane potrzeby. Ogólnym 

celem konsultacji powinno być w związku z tym poszukiwanie rozwiązań, 

które pomogą władzom publicznym podejmować decyzje w największym 

stopniu realizujące zasadę dobra wspólnego w danej społeczności.

226 R.G. Ostałkiewicz, Władze gminy a wspólnota lokalna. Demokratyzacja zarządzania 
publicznego i partycypacja społeczna w procesach decyzyjnych, „Zeszyty Naukowe 
Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie” 2015, nr 20, s. 64–65.
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Należy podkreślić, że konsultacje społeczne są jedną z form partycypa-

cji obywatelskiej, czyli włączania obywateli w podejmowanie decyzji do-

tyczących życia publicznego. Nie dają one wprawdzie mieszkańcom bez-

pośredniego wpływu na decyzje, które w ostateczności są zarezerwowane 

dla władz, jednak zakładają obustronną komunikację i nawiązanie relacji 

między mieszkańcami a administracją publiczną. Mamy tu zatem do czy-

nienia z procesem współdecydowania, współdziałania oraz konsultowa-

nia jako formami komunikacji, a także informowania, będącego dostar-

czaniem wiedzy na temat planowanych i realizowanych działań. Należy 

pamiętać, że konsultacje społeczne to nieunikniony i postępujący proces 

w społeczeństwie demokratycznym, w którym przedstawiciele władz 

publicznych przedstawiają obywatelom swoje plany dotyczące proble-

mów i kierunków rozwoju oraz form i metod zarządzania. Konsultacje 

mają ogromne oddziaływanie na świadomość obywateli oraz utwierdzają 

ich w przekonaniu, że mają wpływ na otoczenie, w którym funkcjonują. 

Dobrze przeprowadzone konsultacje zapewniają aktywne uczestnictwo 

wszystkich zainteresowanych stron, tym bardziej że aktywność wspólnot 

lokalnych jest koniecznym warunkiem skutecznego rozwoju społeczno-

-gospodarczego na poziomie lokalnym i regionalnym. Zatem wypraco-

wanie i wdrożenie optymalnego i efektywnego modelu partycypacji 

społecznej jest jednym z najważniejszych wyzwań towarzyszących reali-

zowaniu polityki dobrego rządzenia. Wydaje się, że model aktywnej party-

cypacji społecznej i świadomego obywatelstwa winien być budowany na 

podstawie dotychczasowych doświadczeń projektów społecznych reali-

zowanych na poziomie lokalnym i regionalnym, jak też w oparciu o dobre 

praktyki w ramach aktywnych form demokracji partycypacyjnej stosowa-

nych w krajach Unii Europejskiej. Potrzeba nowych form partycypacji 

obywatelskiej wynika ze zmieniających się wymagań stawianych przez 

współczesnych wykształconych i krytycznych obywateli, a świadomość 

istnienia tego problemu skłania do promowania i rozwijania nowoczes-

nych metod konsultacji społecznych227. Codzienna rzeczywistość w dzia-

łaniu samorządów lokalnych określa wiele kluczowych obszarów, w któ-

rych konsultowanie spraw przez mieszkańców i zainteresowane podmioty 

sprzyja doskonaleniu rozwiązań i decyzji. Konsekwencją takiego stanu 

227 Por. D. Mól, Czy potrzebujemy konsultacji społecznych, podsumowanie panelu dysku-
syjnego w ramach Projektu Społecznego 2012, tekst dostępny w serwisie NGO.pl (dostęp: 
10.01.2020).
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rzeczy wydaje się zapewnienie jasnych i szybkich rozwiązań z szerokim 

udziałem zainteresowanych podmiotów228. Konieczne jest zatem korzy-

stanie z opinii mieszkańców jako źródła informacji o problemach czy ob-

szarach ryzyka związanego z wprowadzeniem danego rozwiązania lub 

decyzji. Na tle różnic między potrzebami wspólnot a ostatecznymi decy-

zjami władz publicznych najlepszym wyjściem z sytuacji staje się skuteczny 

mechanizm konsultacji społecznych. To właśnie mieszkańcy i pozostałe 

zainteresowane strony dysponują unikalnym potencjałem i znajomością 

swoich problemów oraz autentyczną wolą i potrzebą ich rozwiązania. 

Wszelkie formy konsultacji społecznych stanowią narzędzie zwiększające 

efektywność, przejrzystość oraz zaangażowanie zainteresowanych stron 

w proces tworzenia, wdrażania i przestrzegania realizacji ustalonych 

zadań. Z kolei brak komunikacji i nieznajomość opinii zainteresowanych 

osób i instytucji przekłada się bezpośrednio na jakość procesu zarządza-

nia rozwojem oraz realizację celów publicznych. We współczesnym zarzą-

dzaniu publicznym przywiązuje się coraz większe znaczenie do budowania 

wielokierunkowych i partnerskich relacji między obywatelami a władzą 

publiczną. Wskazuje to na potrzebę włączania szerokiego kręgu partne-

rów w działania wspierające obszary aktywności oraz proces decyzyjny 

współczesnej administracji publicznej i władzy politycznej229. Można też 

wskazać na partycypację obywatelską w kontekście relacji między zasadą 

subsydiarności a interesem publicznym. „Rzadko zwraca się uwagę na 

fakt, iż zasada subsydiarności wiąże się z innym zupełnie modelem społe-

czeństwa. Jest to wprawdzie model zbliżony do modelu przedstawiciel-

skiego, lecz model bardziej partycypacyjny, umożliwiający samym jed-

nostkom i grupom społecznym negocjowanie kształtu organizacji życia 

społecznego i reguł rządzących jego rozwojem (…)”230. Partycypacja spo-

łeczna i partnerstwo różnych podmiotów w realizacji celów publicznych 

stanowią istotny element polityki Unii Europejskiej. Przepisy dotyczące 

228 K. Batko-Tołuć, Po czyjej stronie jest piłeczka? Podsumowanie konferencji Stowarzyszenia 
Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich na temat: Partycypacja społeczna – obszary, warunki, 
możliwości. Czy uspołecznienie budżetu wyzwala aktywność społeczną mieszkańców?, Sieć 
Obywatelska Watchdog Polska, Warszawa 2008.

229 Por. B. Kożuch, Zarządzanie publiczne w zarysie, Fundacja Współczesne Zarządzanie, 
Białystok 2003, s. 122.

230 P. Buczkowski, Sprawowanie władzy w perspektywie konfliktów lokalnych, [w:] 
P. Buczkowski, P. Matczak (red.), Konflikt nieunikniony. Wspólnoty i władze lokalne wobec konflik-
tów spowodowanych rozwojem, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2001, s. 21.
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funduszy strukturalnych wskazują na rolę partnerstwa, rozumianego nie 

tylko jako partnerstwo inwestycyjne czy finansowe przy realizacji projek-

tów, ale również jako partnerstwo związane z dialogiem społecznym, pla-

nowaniem i monitorowaniem działań podejmowanych na różnych 

szczeblach. Należy pamiętać, że rozwój stanowi współcześnie główny cel 

działania każdej jednostki terytorialnej, w tym także gminy, która uzna-

wana jest za lokalny system społeczny. System ten jest środowiskiem życia 

społeczności lokalnych, miejscem, w którym człowiek spędza większość 

czasu, żyjąc i pracując. W przestrzeni tej realizuje on swoje cele indywidu-

alne, wynikające z potrzeb, dążeń, zainteresowań, uznawanych systemów 

wartości, oraz cele społeczne. Można zatem stwierdzić, że rozwój lokalny 

jest procesem społecznym, polega bowiem na aktywizacji lokalnych po-

staw prorozwojowych. Jest to proces poprzedzony długotrwałym przy-

gotowaniem, zarówno zasobów do ich gospodarczego wykorzystania, jak 

i ludzi do współuczestniczenia w rozwoju231. Za ważne czynniki rozwoju 

lokalnego można uznać m.in. istnienie skutecznego przywództwa inspi-

rującego, zdolnego do mobilizowana członków zbiorowości lokalnej oraz 

szerokie współuczestnictwo ludności w podejmowanych działaniach232. 

Siłą napędową rozwoju lokalnego są niewątpliwie sprawnie działający sa-

morząd oraz społeczność lokalna i jej zaangażowanie poprzez wyrażanie 

przez jednostki i grupy społeczne swoich oczekiwań i potrzeb233. Ważne 

stają się zatem takie cechy społeczności lokalnych, jak: umiejętność 

współpracy, aktywność, mobilizacja i zaangażowanie obywatelskie, jako 

istotne czynniki wpływające na poziom rozwoju lokalnego234. Społeczny 

charakter systemu, jakim jest gmina, sprawia, że szczególnego znaczenia dla 

kształtowania się rozwoju lokalnego nabierają zatem komunikacja i party-

cypacja społeczna.

231 J.J. Parysek, Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2001.

232 A. Potoczek, Polityka regionalna i gospodarka przestrzenna, Agencja Towarzystwa 
Naukowego Organizacji i Kierownictwa Sp. z o.o., Toruń 2003.

233 K. Pawlewicz, A. Pawlewicz, Rola partycypacji społecznej na rzecz zrównoważonego 
rozwoju obszarów wiejskich, „Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki 
Żywnościowej” 2010, nr 83, s. 71–80.

234 J.J. Parysek, Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2001.
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1.  Aktywność społeczna w rozwoju 
lokalnym

Proces rozwoju musi uwzględniać różnorodne czynniki i uwarunko-

wania, jak też wykorzystywać istniejące potencjały endogeniczne. Istotne 

jest także tworzenie warunków do zespolenia podejmowanych wysiłków, 

integrowania grup i środowisk społeczno-zawodowych oraz obszarów 

aktywności. W związku z tym rozwój jednostki terytorialnej ma charakter 

systemowych powiązań wymagających stałej analizy wzajemnych zależ-

ności oraz kształtowania relacji z otoczeniem. Konieczne jest zatem po-

dejmowanie wysiłku na rzecz koordynowania związanych z tym działań 

oraz tworzenia sieci powiązań i relacji umożliwiających stymulowanie 

i kształtowanie procesu rozwoju jednostki terytorialnej. Tak więc proces 

rozwoju to wieloaspektowy obszar aktywności, w którym władze pub-

liczne pełnią rolę podmiotu koordynującego, odpowiedzialnego za inte-

grację poszczególnych grup partnerstw oraz obszarów problemowych. 

Ważne staje się także zbiorowe współdziałanie, które sprzyja rozwojowi 

społeczno-gospodarczemu. Potrzebna jest tutaj integracja i mobilizacja 

społeczna, determinująca szeroko pojmowaną przedsiębiorczość. Po-

zwala to na kształtowanie i wzmacnianie procesu samoorganizacji w imię 

wspólnych celów, a także tworzenie wspólnej świadomości społecznej 

zdeterminowanej specyfiką jednostki terytorialnej. Należy pamiętać, że 

we współczesnym świecie proces rozwoju jest wypadkową różnych pro-

porcji zewnętrznych i wewnętrznych czynników. Rozwój wymaga też za-

angażowania wszelkich zasobów kapitałowych i społecznych na poziomie 

lokalnym, ponieważ przekształcanie lokalnych struktur społeczno-prze-

strzennych stanowi podstawę szeroko pojmowanego rozwoju. Stąd zain-

teresowanie procesem rozwoju lokalnego oraz powiązaną z nim zmianą 

społeczną. Konieczne jest także uwzględnianie działań ekonomicznych 

i politycznych, które mogą powodować zakłócenia w równowadze ekolo-

gicznej, a także przyczyniać się do pogłębiania nierówności społecznych 

6
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i marginalizacji różnych grup społecznych. Stąd potrzeba uwzględniania 

nie tylko rozwoju gospodarczego, ale rozwoju społecznego i ochrony śro-

dowiska dla osiągnięcia wyższej jakości życia. Zintegrowane podejście 

w tym zakresie powinno uwzględniać współzależność trzech typów 

zmian obejmujących podstawowe dziedziny rzeczywistości: wzrost go-

spodarczy, postęp społeczny i zmiany w środowisku235. Ważne staje się 

tutaj przeciwdziałanie nierównomiernej dynamice rozwojowej poszcze-

gólnych układów lokalnych, uwzględniające kategorię rozwoju zależnego. 

Przydatna może stać się również idea rozwoju wielofunkcyjnego, zwią-

zana z planowaniem przestrzennym jako narzędziem kształtowania śro-

dowiska zamieszkania, jak też koncepcja aktywizacji i rozwoju społeczno-

ści lokalnych, inicjatyw społecznych oraz rozpowszechnianie szeroko 

pojmowanego rozwoju zrównoważonego236. Istotna staje się także lokal-

ność jako pewien układ czy system społeczny będący elementem szerszej 

całości, „bowiem społeczności lokalne należą do owych małych cząstko-

wych społeczności w tym znaczeniu, że zawsze przedstawiają część więk-

szej, etnicznej czy politycznej struktury społecznej”237. Dlatego też wszel-

kie działania związane z procesami rozwoju lokalnego powinny być ze 

sobą powiązane, a przekształcenia społeczno-gospodarcze i przestrzenne 

układu terytorialnego nie mogą być prowadzone w oderwaniu od myśle-

nia kategoriami lokalnymi238. Wiąże się to z podejściem zakładającym zin-

tegrowanie szeroko pojętego rozwoju z działaniami podejmowanymi na 

poziomie lokalnym, co oznacza otwartość oraz współzależność procesów 

społeczno-gospodarczych. Podkreśla to różne aspekty osadzenia lokalno-

ści, jako pewnego układu, w szerszym otoczeniu systemu społeczno-go-

spodarczego i przestrzennego. Układ lokalny może być zatem punktem 

wyjścia do rozważań o procesach rozwoju w szerszej skali, przy czym ist-

nieje potrzeba patrzenia na procesy globalne poprzez pryzmat tego, co się 

dzieje w układach lokalnych. Zarazem należy zwrócić uwagę na proces 

235 G. Zabłocki, Rozwój zrównoważony. Idee, efekty, kontrowersje, UMK, Toruń 2002.

236 Por. J.L. Siemiński, Koncepcje rozwoju obszarów wiejskich w procesie transformacji 
ustrojowej Polski lat dziewięćdziesiątych, [w:] M. Kozakiewicz (red.), Wieś i rolnictwo w bada-
niach społeczno-ekonomicznych, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa 1996.

237 P. Rybicki, Przemiany miejskich społeczności lokalnych. Wprowadzenie do problemu, 
[w:] S. Nowakowski (red.), Przemiany miejskich społeczności lokalnych w Polsce, PWN, 
Warszawa 1974.

238 Por. M. Szczepański, Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyj-
nych, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2002.
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organizowania i kształtowania na szczeblu lokalnym zintegrowanych for-

malnych i nieformalnych struktur służących realizacji wspólnych zadań. 

Ważne jest tutaj kształtowanie właściwych postaw jednostek i grup, które 

są w stanie uruchomić czynniki mobilizujące do zespołowych działań 

oraz tworzenia i utrzymywania instytucji realizujących potrzeby lokal-

nych społeczności. Istotne wydają się też rola oraz podejmowanie różno-

rodnych inicjatyw i aktywności społecznej w układach lokalnych w celu 

budowania lepszych warunków życia. Znaczący rozwój systemu spo-

łeczno-gospodarczego i kulturowego można osiągnąć przede wszystkim 

przez skoncentrowanie wysiłków i działań społecznych na rozwiązywa-

niu konkretnych lokalnych problemów, widzianych jako fragmenty szer-

szych, globalnych zjawisk i uwarunkowań. Potrzebna jest zatem integra-

cja form i metod działania w obliczu konieczności poszukiwania nowych 

rozwiązań dla narastających problemów społecznych i gospodarczych. 

Swoistą szansą jest tutaj aktywizacja i rozwój społeczności lokalnej, gdzie 

pojawiają się osoby nieobojętne na sprawy wspólnoty, mogące przez od-

powiednio postawione cele i właściwe działanie ożywić daną społeczność 

i zintegrować ją wokół zaakceptowanego programu239. Z punktu widzenia 

integracji lokalnej styl życia wyznaczają zarówno zmienne strukturalne, 

jak i osobowościowe. Ważnym elementem jest też świadoma aktywność 

ludzi, skierowana nie tylko na zaspokojenie potrzeb, lecz także na realiza-

cję wartości takich jak zmiana siebie i otoczenia wedle wyobrażonego ide-

ału. Aktywność jest funkcją i efektem aktywizacji, której stymulacja może 

pochodzić z różnych źródeł wewnętrznych i zewnętrznych w stosunku 

do danego podmiotu podlegającego aktywizacji. Aktywność i przedsię-

biorczość wspomagają nie tylko rozwój jednostkowy, ale też rozwój grup 

i społeczności lokalnych w celu osiągnięcia przez nie lepszych – na miarę 

współczesnych społeczeństw – warunków życia. Takie ujęcie wskazuje na 

zbiorowy podmiot podlegający procesowi pobudzania i mobilizacji do 

działania 240. Należy wskazać na dużą rolę, jaką w rozwoju stanowi proces 

kształtowania się wspólnoty układów lokalnych. Integracja wokół wspól-

nych celów i wartości powoduje, że różnorodne podmioty znajdujące się 

w środowisku podejmują zachowania zorientowane lokalnie. Dzięki temu 

239 Z.T. Wierzbicki, Aktywizacja i rozwój społeczności lokalnych, [w:] Z.T. Wierzbicki (red.), 
Aktywizacja i rozwój społeczności lokalnych, Ossolineum, Wrocław 1973.

240 E. Psyk-Piotrowska, Aktywizacja i rozwój lokalny jako program i metoda działania na 
rzecz zmian, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica” 2011, nr 37.



198

Andrzej Potoczek Idea zarządzania zintegrowanego – zarys problemu

możliwy jest kolektywny wysiłek podejmowany przez jednostki i grupy 

społeczne, a także organizacje i instytucje na rzecz rozwiązywania okre-

ślonych, lokalnych problemów. Pojawia się w związku z tym solidna pod-

stawa do rozwijania szeroko pojętej partycypacji, realizowanej na wielu 

płaszczyznach:

• politycznej, kiedy to aktywność wyborcza decyduje o tym, jacy lu-

dzie zostaną wybrani do organów lokalnej władzy i czy będą repre-

zentować interesy niektórych grup, czy całej wspólnoty samorządo-

wej. Ponadto zaangażowanie mieszkańców w procesy decyzyjne na 

szczeblu lokalnym ma istotne znaczenie dla zarządzania sprawami 

danej społeczności;

• gospodarczej, gdyż przedsiębiorczość lokalna, rozwijanie inicjatyw 

prywatnych oraz zespołów współdziałania gospodarczego jest miarą 

gospodarności i przyczynia się do podnoszenia poziomu życia 

mieszkańców;

• ekologicznej, kiedy to lokalna świadomość ekologiczna obiektywi-

zuje się w zachowaniach mieszkańców chroniących własne środo-

wisko przyrodnicze;

• społecznej, wyrażającej się m.in. w potrzebie organizowania się 

mieszkańców dla rozwiązywania własnych problemów związanych 

z miejscem zamieszkania. Są to inicjatywy lokalne, działania lokalne 

podejmowane dla realizacji inwestycji komunalnych, wzajemnej 

pomocy w trudnych sytuacjach życiowych, rozwijanie więzi są-

siedzkich, organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, tworze-

nie organizacji społecznych, stowarzyszeń czy fundacji działających 

na rzecz całej jednostki terytorialnej. 

Zintegrowany rozwój lokalny należy postrzegać wieloaspektowo, ponie-

waż osiągnięcie celu, jakim jest pozytywna zmiana cywilizacyjna w wa-

runkach życia mieszkańców danego układu lokalnego, zależy od wielu 

czynników. Chodzi tutaj o wskaźniki ekonomiczne, zasoby materialne 

i technologiczne, stopień „uspołecznienia jednostek” nabierających przez 

uczestnictwo w programach rozwoju doświadczenia i odpowiedzialności 

za sytuację w swoim miejscu zamieszkania, co wiąże się ze stopniem 

identyfikacji ze społecznością i programami działań lokalnych, a także lo-

kalny system norm i wartości, który może być stymulatorem gotowości do 

szerokiego udziału mieszkańców w lokalnym systemie podejmowania 

decyzji i kreacji demokratycznych struktur władzy i przywództwa. Dlatego 
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też współczesny rozwój lokalny zawiera w sobie aspekty ekonomiczno-

-gospodarcze, społeczne, psychologiczne, kulturowe i polityczne, co wy-

raźnie świadczy o jego zintegrowanym charakterze241. Konieczne jest 

zatem odniesienie się do obiektywnych wymiarów integracji, wyznacza-

nych przez dominujący typ więzi społecznych i układ ich wzajemnego 

wpływu, wzór i stopień integracji społecznej, obecność konfliktów oraz 

czynników i przejawów dezintegracji. Ważne stają się świadomościowe 

wskaźniki integracji jako lokalny system wartości, stopień identyfikacji ze 

społecznością lokalną, lokalny układ interesów, świadomość interesu lo-

kalnego i gotowość do jego obrony przez wspólne działania. Zarazem 

wzory przystosowania się mieszkańców do zmieniających się warunków 

otoczenia wyznaczają stopień gotowości do współdziałania, podejmowa-

nie wspólnych przedsięwzięć, nawyki i formy aktywności mieszkańców, 

wzory mentalności, lokalne i regionalne etosy. Wymaga to integracji róż-

nego rodzaju form aktywności i związanych z tym instrumentów działa-

nia. Aktywizacja i rozwój współczesnych społeczności samorządowych 

łączy różnorodne podejścia i stanowi swoiste zbiorowe przedsięwzięcie, 

które wymaga zaangażowania emocjonalnego i wysiłku mieszkańców. 

Ma też charakter procesu, przebiega według pewnych etapów, które doty-

czą zarówno przygotowania programu, gdzie wytyczone są cel i kierunki 

dążeń do celu, jak i jego realizacji wraz z elementami kontroli przebiegu. 

Jednocześnie konieczny jest wybór określonej metody postępowania, 

aby uzyskać jak najwyższą skuteczność podejmowanych przedsięwzięć 

i efektywność wyników. Kompleksowe rozumienie aktywizacji i rozwoju 

lokalnego wskazuje zarówno na rolę planowania rozwoju, a więc przyjętej 

zasady postępowania w konstrukcji planu i jego realizacji, jak i znaczenie 

uczestnictwa społecznego w budowaniu lepszej przyszłości własnego 

środowiska społeczno-kulturalnego i materialnego zamieszkania. Akty-

wizacja obywatelska związana jest z poszukiwaniem niezależności i auto-

nomii, z chęcią decydowania o własnym losie, z identyfikacją ze społecz-

nością i miejscem jako „małą ojczyzną”242.

241 P. Starosta, Poza metropolią. Wiejskie i małomiasteczkowe zbiorowości lokalne a wzory 
porządku makrospołecznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1995.

242 E. Psyk-Piotrowska, Aktywizacja i rozwój lokalny jako program i metoda działania na 
rzecz zmian, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica” 2011, nr 37.
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Analizując pojęcie „aktywizacja i rozwój społeczności lokalnej”, należy 

wyodrębnić cztery zasadnicze podejścia243:

• proces przeprowadzania zmian z zachowaniem jego pewnych sek-

wencji;

• metodę, w której kładzie się nacisk na dobór takich sposobów postępo-

wania, żeby uzyskać wysoką efektywność zamierzonych osiągnięć;

• program, w którym zawarte są zadania do realizacji i wytyczone 

kierunki rozwoju;

• ruch społeczny, „zbiorowe przedsięwzięcie dla ustalania nowego 

porządku życia” według pewnej filozofii.

Zintegrowane podejście terytorialne akcentuje wykorzystanie poten-

cjałów poszczególnych obszarów, ze szczególnym uwzględnieniem po-

tencjału społecznego w skali lokalnej i regionalnej. Stwarza to możliwość 

poprawy poziomu jakości życia, jak też umożliwia osiągnięcie korzyści 

przez zdynamizowanie i poszerzenie zakresu wzajemnych relacji. Staje się 

to także istotne z punktu widzenia procesów decyzyjnych, sposobu wyko-

rzystywania środków finansowych i nowych możliwości prowadzenia 

polityki rozwoju244. Ważne staje się także wypracowanie i wdrażanie me-

chanizmów zintegrowanego podejścia terytorialnego, w którym punktem 

wyjścia staje się podejście funkcjonalne oraz dostrzeganie wzajemnych 

związków i zależności między różnymi podmiotami, co sprzyja szeroko 

pojmowanemu procesowi zarządzania publicznego. Instrumenty zinte-

growanego podejścia terytorialnego rozszerzą zakres i zwiększą możliwo-

ści prowadzenia polityki lokalnej z jednoczesnym rozwijaniem nowych 

płaszczyzn współpracy. Zintegrowane podejście terytorialne wpisuje się 

w proces kształtowania nowego sposobu zarządzania rozwojem opartego 

na silnym zaangażowaniu społecznym, co prowadzi do bardziej skutecz-

nego rozwiązywania problemów oraz przyjęcia szerokiej perspektywy 

pojmowania przestrzeni publicznej. W tym kontekście ważna staje się ak-

tywna integracja społeczna jako instrument osiągania celów publicznych 

na drodze zintegrowanego podejścia. 

243 Z.T. Wierzbicki, Aktywizacja i rozwój społeczności lokalnych, [w:] Z.T. Wierzbicki (red.), 
Aktywizacja i rozwój społeczności lokalnych, Ossolineum, Wrocław 1973.

244 E. Szafranek, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako narzędzie wspierające kształ-
towanie centrów rozwoju regionalnego, „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna” 2015, 
nr 32, s. 81–94.
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Jest to także kluczowy element podejścia polegającego na inwestowa-

niu w ludzi tak, by mogli uczestniczyć w życiu społeczności na płaszczyź-

nie społeczno-ekonomicznej. Ważna staje się aktywna integracja, pozwa-

lająca na skuteczne zarządzanie oraz usprawnienie zaspokajania potrzeb 

publicznych przez dostarczanie kluczowych usług niezbędnych do za-

pewnienia wysokiej jakości życia. Integracja społeczna jako partnerstwo 

w rozwoju to proces długotrwały i skomplikowany, wymagający zmian 

na polu informacyjnym, organizacyjnym, programowym i metodycznym, 

a także zmian w sposobie myślenia wielu ludzi. 

Wydaje się, że społeczność będąca wspólnotą różnorodnych indywi-

dualności gwarantuje najkorzystniejsze warunki rozwoju, pozwalając na 

lepsze rozumienie i poznanie siebie nawzajem oraz istniejących uwarun-

kowań. Ważne staje się także przygotowanie do podejmowania różnych 

form aktywności, pełnienia odpowiednich ról społecznych oraz ponosze-

nia wysiłków na rzecz rozwiązywania problemów. Integracja niesie za 

sobą wiele korzyści dzięki rozwijaniu kontaktów, kreowaniu form uczenia 

się, nabywaniu umiejętności, wymianie informacji i wzorów kulturowych, 

a także norm współdziałania. Ważne jest także uczenie się społecznego 

sposobu bycia, identyfikacji ze swoim terytorium oraz funkcjonującymi 

tam grupami społeczno-zawodowymi i kulturowymi, jak też odpowiednie 

pojmowanie i postrzeganie otaczającej rzeczywistości. Pozwala to na 

kształtowanie nawyków i umiejętności, rozwój potrzeb, zainteresowań, 

emocji, systemów wartości, przekonań, a także postaw i samooceny dzia-

łań. Szczególną uwagę należy zwrócić na pozytywny wpływ integracji na 

rozumienie zróżnicowanego obrazu społeczeństwa oraz kształtowanie 

wizerunku danej społeczności. Jest to również szansa na prawidłowy roz-

wój społeczno-gospodarczy i przestrzenny oraz wydatna pomoc w reali-

zacji planów związanych z rozwojem jednostki terytorialnej, ucząca zara-

zem współodpowiedzialności za wspólnotę. Rozumienie i aktywne 

stosowanie procesu integracji sprzyja zdobywaniu nowej wiedzy, do-

świadczeń, wzbogaca umiejętności, rozwija formy i metody komunikacji 

społecznej. 

Ważne staje się tworzenie aktywnej społeczności pojmowanej jako 

wspólnota współdziałania, która wykracza poza perspektywę doraźnego 

działania razem i wymaga spojrzenia długofalowego, opartego na proce-

sie społecznego integrowania wspólnych wartości. To stwarza możliwość 

rzeczywistej i pogłębionej mobilizacji lokalnego potencjału na rzecz 



202

Andrzej Potoczek Idea zarządzania zintegrowanego – zarys problemu

rozwoju. Odnosząc się do aktywnej społeczności, myślimy o nawiązywa-

niu nowych relacji z innymi członkami społeczności, a także uczymy się 

i zwiększamy wspólne kompetencje poprzez wymianę doświadczeń. 

Dzięki temu powstaje wspólnota współpracująca, tworząca przestrzeń po-

wiązań i pozytywnych więzi, w której generowany jest cały dynamiczny 

system powiązań. Staje się to podstawą skutecznej aktywności środowi-

skowej, a jednocześnie pozwala na uruchomienie długofalowego procesu 

kształtowania i rozwoju kompetencji społecznych przydatnych w realiza-

cji działań na rzecz zaspokajania potrzeb i rozwiązywania lokalnych prob-

lemów. Uruchamiany zostaje też proces polegający na odkrywaniu, ukie-

runkowywaniu i wyzwalaniu dynamiki potencjału danego środowiska, 

postrzeganego jako źródło zmiany i rozwoju, co w znacznej mierze pod-

trzymuje życie wspólnotowe, będąc jedną z cech współczesnej polityki 

rozwoju. Zatem aktywna społeczność to wspólnota obywateli, która świa-

domie i odpowiedzialnie zarządza swoim terytorium, kierując się dobrem 

zarówno jednostki, jak i wspólnoty bez względu na to, gdzie i w jakiej roli 

występują. Efekt podejmowanych działań zależy od wielu czynników, 

które muszą być rozpoznane i odpowiednio koordynowane. Należy przy-

pomnieć, że społeczność lokalna to splot zależności między obywatelami 

a władzami i administracją samorządową. Zasadne jest odwołanie się do 

pojęcia współrządzenia, według którego władza lokalna wspiera rozwój 

różnych form obywatelskiej aktywności oraz wykorzystuje zasoby lokalne 

do tworzenia sieci i partnerstw lokalnych, które tworzą synergię i kreują 

najlepsze rozwiązania odpowiadające na lokalne potrzeby. W ten sposób 

tworzona jest przestrzeń współpracy, gdzie integrują się różnorodne kie-

runki i czynniki aktywności oraz gdzie przez samoorganizację tworzy się 

obszar dla własnej ekspresji, inicjatywy i działań, co gwarantuje większą 

skuteczność i efektywność podejmowanych przedsięwzięć245. Dla pod-

trzymania dynamiki rozwoju niezbędne staje się kształtowanie układu 

społecznego generującego określone więzi rozpatrywane przez pryzmat 

różnych koncepcji kapitału społecznego. Powstałe więzi mogą przyczynić 

się do budowania wzajemnych relacji oraz tworzenia sieci powiązań ma-

jących wpływ na kształtowanie się potencjału do zaspokajania potrzeb lo-

kalnych. Konieczne jest jednak poczucie zaufania, lojalności oraz wza-

jemności, wypracowanie własnych kanałów informacji, uznawanie 

245 Por. Aktywne społeczności. Zmiana społeczna. Katalog praktyk, t. II (praca zbiorowa), 
Wydawnictwo Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Warszawa 2014.
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wspólnych norm i oczekiwań, a także poczucie solidarności grupowej. 

Przekłada się to na działalność na rzecz wspólnego dobra, z którego każdy 

z członków społeczności mieszkańców może czerpać korzyści. Zorgani-

zowana w odpowiednią strukturę, oparta na gęstej sieci relacji społecz-

ność może aktywnie działać na rzecz swoich spraw, trafnie diagnozować 

i efektywnie rozwiązywać własne problemy. Dzięki wspólnym kanałom 

komunikacji i ustalonym zasadom wewnątrz społeczności lokalnej moż-

liwe jest przeprowadzenie różnorodnych inicjatyw, jak też inwestowanie 

we wspólne działania. Rozwinięte i utrwalone więzi są silnym spoiwem 

danej społeczności, która dzięki temu nie jest jedynie zbiorowością jedno-

stek osadzonych na danym terytorium, lecz tworzy żywy organizm oparty 

na sieci związków między mieszkańcami. Umacniają się wówczas nawyki 

działania na rzecz dobra wspólnego oraz współpracy z innymi ludźmi, co 

wzmacnia partycypację obywateli w życiu publicznym, sprzyja poczuciu 

przynależności do wspólnoty i wiąże się z dalszym rozwojem jednostki 

terytorialnej. Nie bez znaczenia jest tutaj poczucie bezpieczeństwa i do-

brego współżycia w ramach wspólnej przestrzeni. Aktywna społeczność 

to zatem wspólnota obywateli, która świadomie i odpowiedzialnie zarzą-

dza swoim terytorium, realizując cel, jakim jest poprawa jakości życia. 

Niezwykle istotna staje się tutaj skuteczność działania wspierana aktyw-

nością władz samorządowych dzięki otwartości, dwustronnej komunika-

cji czy tworzeniu dogodnych warunków do działalności ekonomicznej 

i społecznej. Konieczne staje się też integrowanie różnorodnych obszarów 

aktywności oraz koordynowanie wysiłków administracji publicznej i part-

nerów społeczno-gospodarczych. Dlatego też niezbędne staje się urucho-

mienie energii ludzi, ich przedsiębiorczości i zdolności do innowacji, co 

gwarantuje długofalowy rozwój. Pożądanym kierunkiem jest także rozwój 

zrównoważony, w którym społeczności lokalne będą dbały zarówno o roz-

wój społeczny, ekonomiczny, jak i przyrodniczy. Daje to szansę na cało-

ściowe spojrzenie na problemy jednostki terytorialnej, uporządkowanie 

świadomości i aktywności społecznej, a także wzmocnienie samoorgani-

zujących się wspólnot odpowiedzialnych i zaangażowanych obywateli. 

Buduje to drogę do autentycznego uczestniczenia mieszkańców w sze-

roko rozumianym rządzeniu i współodpowiedzialności za własną wspól-

notę lokalną, gdyż aktywne społeczności, jako dobrze zorganizowane i pręż-

nie działające podmioty życia społecznego, stanowią ważny element 

demokratycznego społeczeństwa. Stanowi to podstawę rozwoju społecz-
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ności lokalnych oraz sposób na przygotowanie warunków do pozytyw-

nych zmian społecznych. Społeczeństwo rozwija się dzięki nowym pomy-

słom, nowym pragnieniom, nowej woli politycznej oraz nowym formom 

uczestnictwa w życiu publicznym. Powodzenie zależy przede wszystkim 

od aktywności obywateli, od ich rzeczywistego zaangażowania na rzecz 

rozwoju. Takie rozumienie rozwoju podkreśla znaczenie współdziałania 

i samoorganizacji obywateli. Tylko bowiem aktywni mieszkańcy, angażu-

jący się na rzecz swojej wspólnoty, umożliwiają solidarny rozwój swojej 

jednostki terytorialnej. Władzom lokalnym pozostaje zapewnić odpo-

wiednie zasoby, podjąć wysiłek koordynacji działań i stworzyć warunki do 

wypracowania konsensusu wokół priorytetów rozwojowych246. Pojawia 

się w związku z tym kwesta obywatelskiego zaangażowania, co wiąże się 

z szeroko pojmowaną animacją życia publicznego, będącą planową dzia-

łalnością zorientowaną na pobudzanie aktywności społecznej, prowadzącą 

do podmiotowego funkcjonowania jednostek i grup w społeczeństwie. 

Znajduje ona wyraz w ożywianiu i podnoszeniu sprawności grupy spo-

łecznej oraz przekształcaniu określonych miejsc247. Konieczne jest zatem 

kształtowanie swoistej przestrzeni obywatelskiej aktywności, a celem 

animacji w tym zakresie będzie kształtowanie warunków do mobilno-

ści w praktykowaniu aktywnego obywatelstwa. Chodzi więc o dyspozycje 

do zachowań warunkujących społeczną wrażliwość i pobudzających do 

wzajemności, budowania zdolności do dostrzegania i tworzenia miejsc 

aktywności, ich przemieszczania oraz gotowości do zmiany miejsca za-

mieszkania, co prowadzi do budowania dynamicznej, uniemożliwiającej 

zastój przestrzeni demokracji248.

Efektywna i skuteczna partycypacja publiczna wymaga uruchomienia 

szczególnego procesu, w którym społeczność lokalna jest nie tylko adre-

satem, lecz także współtwórcą wypracowywanych rozwiązań. W obser-

wowanej rzeczywistości można zauważyć samorządy, które w szerokim 

zakresie realizują zasady partycypacji w planowaniu i zarządzaniu pub-

246 Zob. B. Skrzypczak, M. Grygorczyk (red.), Pomiędzy tożsamością a skutecznością. Dobre 
praktyki społecznego konstruowania partnerstw lokalnych, Wydawnictwo Stowarzyszenie 
CAL, Warszawa 2009.

247 Zob. m.in.: M. Mendel, Społeczeństwo i rytuał: heterotopia bezdomności, Wydawnictwo 
Adam Marszałek, Toruń 2007; M. Mendel (red.), Pedagogika miejsca, Wydawnictwo DSW, 
Wrocław 2006.

248 Por. M. Mendel, A. Wiza, Trzecia przestrzeń obywatelskiej aktywności, „Animacja Życia 
Publicznego. Zeszyty Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych” 2015, nr 3 (20).
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licznym, urzeczywistniając w ten sposób konstytucyjne zasady samo-

rządności terytorialnej opartej na zasadach subsydiarności, solidarności 

i dobra wspólnego. W procesie budowania dialogu bardzo ważną rolę od-

grywają też organizacje obywatelskie, powodujące wyzwalanie potencjału 

społecznego oraz będące podstawowym źródłem kształtowania postaw 

obywatelskich charakteryzujących się aktywnością. Dlatego też jednym 

z mierników dojrzałości społeczeństwa opartego na zasadach demokracji, 

wykorzystującego mechanizm konsultacji społecznych, jest rozwój sek-

tora pozarządowego. Organizacje obywatelskie zapewniają bowiem stałą 

łączność między podmiotami władzy publicznej a obywatelami i są jed-

nym z podstawowych gwarantów otwartej debaty publicznej i kontroli 

obywatelskiej. Wspomagają określanie oraz hierarchizację potrzeb spo-

łecznych i problemów, które obywatele uznają za szczególnie istotne, wy-

zwalając jednocześnie powstawanie inicjatyw oddolnych. Udział społecz-

ności lokalnej w podejmowaniu decyzji i sprawowaniu społecznej kontroli 

działania organów władzy publicznej w dużej mierze zależy od sposobu 

działalności tychże organów. Dlatego też duże znaczenie ma tutaj kwestia 

świadomości potencjalnych uczestników życia publicznego oraz ich ak-

tywności. Stąd ważne jest podnoszenie stanu wiedzy w tym zakresie 

zarówno przez mieszkańców, członków organizacji pozarządowych, jak 

i samych funkcjonariuszy publicznych. 

Jednym z najważniejszych trendów w sferze przekształceń funkcjono-

wania administracji publicznej w krajach europejskich jest dziś włączanie 

obywateli do zarządzania sprawami publicznymi oraz świadczenia usług 

publicznych. Zatem budowanie administracji partnerskiej może być po-

strzegane jako główny warunek uzyskania nowej, pełniejszej legitymizacji 

instytucji publicznych we wszystkich segmentach władzy. To także spo-

sób na lepsze i skuteczniejsze realizowanie polityki rozwoju oraz świad-

czenia usług publicznych na rzecz obywateli249. Wiąże się to z procesem 

realizacji polityk publicznych jako formy aktywności władz samorządo-

wych w zakresie planowania działań oraz poszukiwania narzędzi ich rea-

lizacji. W sferze aktywności samorządu terytorialnego polityka publiczna 

realizowana jest na poziomie lokalnym i regionalnym, a aktywność w tym 

zakresie leży po stronie poszczególnych wspólnot samorządowych. Za-

249 E Singer, Znaczenie partycypacji publicznej w rozwoju lokalnym, „Animacja Życia 
Publicznego. Zeszyty Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych” 2014, nr 2 (15).
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równo koncepcje, jak i łączące się z tym działania są bardzo zróżnicowane, 

co jest związane ze specyfiką każdej jednostki terytorialnej. 

Najbardziej szerokim i wielokierunkowym rodzajem polityki publicz-

nej jest prowadzona przez samorząd polityka rozwoju oraz polityka prze-

strzenna jako system zintegrowanych przedsięwzięć planistycznych wraz 

z procesem ich wdrażania. Istotnym elementem jest tutaj szeroko pojmo-

wane partnerstwo społeczne i instytucjonalne, co umożliwia skorelowa-

nie podejmowanych działań z potrzebami i oczekiwaniami środowiska 

oraz włączenie przedstawicieli sfery społecznej, gospodarczej czy pub-

licznej w realizację podejmowanych przedsięwzięć. W tym kontekście na-

leży się odnieść do preferowanego modelu prowadzenia polityki rozwoju 

na poziomie lokalnym i regionalnym, gdzie bardzo mocno podkreślana 

jest konieczność szeroko pojętego uspołecznienia związanych z tym dzia-

łań na wszystkich etapach jej realizacji. Z tego punktu widzenia trzeba 

zwrócić uwagę na specyfikę działań współczesnej administracji samorzą-

dowej, która przede wszystkim koncentruje się na zarządzaniu rozwojem. 

Uczestniczy w ten sposób w procesie zarządzania publicznego oraz 

świadczenia usług publicznych, co jest bezpośrednio związane z realizo-

waną przez samorząd terytorialny misją w zakresie polityki publicznej. 

Bardzo ważny jest tutaj proces planowania z jego metodologią oraz 

uwzględnieniem specyfiki jednostki terytorialnej, jak też odpowiedni 

dobór i wykorzystanie instrumentów zarządzania rozwojem, skutecznie 

wspierających realizację wytyczonych celów.

2.  Organizowanie społeczności 
terytorialnej na rzecz rozwoju

Procesy integracji w szczególny sposób zachodzą w wymiarze lokal-

nym, gdzie mamy do czynienia z koncentracją życia społecznego oraz 

określonym typem ładu społecznego i uznaniem dominacji występują-

cych tam relacji w stosunku do szerszych układów przestrzenno-społecz-

nych. Jest to również coś w rodzaju wartości społecznej opartej na decen-

tralizacji zarządzania, w którym małe samorządne społeczności lokalne 

lepiej znają swoje potrzeby i lepiej potrafią je zaspokoić. Stanowi to także 

swoisty czynnik rozwoju i przedmiot ruchów społecznych, zmierzających 
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do aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnych. Z kolei istotą lokalizmu 

jest zbiór faktów kulturowych, na który składają się poszczególne ele-

menty życia społecznego, materialnego i duchowego, widziane w kontek-

ście historycznym. Należy też odnieść się do mechanizmu kulturowego 

włączonego w następstwa wielu pokoleń i mającego wpływ na przemiany 

polityczne i cywilizacyjne250. Zbiór faktów kulturowych stanowiących 

o lokalizmie wyraża się potrzebą właściwego zrozumienia mechanizmów 

kultury jako całokształtu rezultatów życia materialnego, społecznego i du-

chowego ludzi251. Lokalizm to również pewnego rodzaju możliwości wie-

lokierunkowego działania oraz wcielania w życie określonego celu publicz-

nego. Należy tez zwrócić uwagę na cały system instytucji organizujących 

życie mieszkańców oraz mechanizmy regulujące zachowania jednost-

kowe i stosunki międzyludzkie, w tym normy moralne, autorytety i wzory 

zachowań. Kolejna sprawa to swoiste determinanty społecznego wytwa-

rzania przestrzeni, takie jak: ograniczenia przyrodnicze i środowisko na-

turalne, rozwój techniki i technologii, czyli poziomu rozwoju sił wytwór-

czych, aspekty ekonomiczno-polityczne i zarządcze oraz systemy wartości 

i kategorie kultury składające się na model świata danego społeczeń-

stwa252. Za każdą formę przestrzeni odpowiadają podmioty, które wpły-

wają na jej kształtowanie zgodnie ze swoimi interesami i ideologią i któ-

rych potrzeby owa przestrzeń zaspokaja. Ponadto między społeczeństwem 

a przestrzenią istnieje również sprzężenie zwrotne, a wytworzona prze-

strzeń oddziałuje z kolei na owe grupy, warunkując ich zachowanie253. 

W wyniku postępujących zjawisk społecznych przestrzeń staje się miej-

scem istnienia oraz swoistym łącznikiem społeczności i terytorium254, 

a przez to wielowymiarowym polem wszelkich interakcji społecznych, 

gospodarczych i administracyjnych, jakie występują w układzie terytorial-

250 T. Śmietanka, Polityka społeczna gminy jako czynnik rozwoju lokalnego, Wydawnictwo 
Związku Miast Polskich, Poznań–Kozienice 2016, s. 14.

251 M. Barański, M. Stolarczyk (red.), Władze lokalne i regionalne w warunkach globalizacji, 
Wydawnictwo UŚ, Katowice 2003.

252 Zob. J. Goryński, Polityka przestrzenna, PWN, Warszawa 1982, s. 20–21; B. Jałowiecki, 
Społeczne wytwarzanie przestrzeni, KiW, Warszawa 1988; Z. Strzelecki (red.), Gospodarka, spo-
łeczeństwo, przestrzeń w tradycji i badaniach Katedry Samorządu Terytorialnego i Gospodarki 
Lokalnej SGH, SGH, Warszawa 2008.

253 Por. B. Jałowiecki, Marek S. Szczepański, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjolo-
gicznej, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2002.

254 A. Jewtuchowicz, Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005, s. 69.
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nym. Zintegrowane podejście musi uwzględniać także różnorodne zjawi-

ska społeczne, więzi, cechy terytorialne, a także występujące determinanty 

rozwoju. Kolejna sprawa to występujące funkcje społeczności lokalnych: 

funkcja samorządowa, funkcja organizacji życia codziennego, funkcja 

tożsamościowa, funkcja mieszkaniowa, funkcja zaspokajania podstawo-

wych potrzeb konsumpcyjnych, funkcja socjalizacyjna i funkcja kulturo-

twórcza255. Trzeba też uwzględnić takie elementy jak aktywność spo-

łeczna, będąca koniecznym warunkiem do uczestniczenia i wyrażająca 

się we współdziałaniu, konkurencji, rywalizacji czy konflikcie256. Kolejnym 

aspektem takiego podejścia jest uwzględnienie różnorodnych instrumen-

tów polityki rozwoju, które różnią się między sobą skalą oddziaływania. Są 

to narzędzia i środki działania, które wpływają na zachowania ludzi oraz 

instytucji i procesów wpływających na kształtowanie się środowiska spo-

łeczno-gospodarczego i przestrzennego. W skład owych instrumentów 

wchodzą: instrumenty ekonomiczne, instrumenty prawne, instrumenty 

kadrowe, instrumenty kształtowania przestrzeni czy instrumenty infor-

macyjne. Wymagają one identyfikacji, odpowiedniego zastosowania oraz 

koordynacji ich wykorzystywania w określonym układzie terytorialnym. 

Do odpowiedniego i racjonalnego stosowania instrumentów rozwoju 

niezbędne jest zapewnienie społecznego uczestnictwa, co wiąże się ze 

współcześnie pojmowaną demokracją, rozpatrywaną jako układ relacji 

między wolnością, równością, kompetencjami i efektywnością. Powinno 

to zapewnić odpowiednią skuteczność działania, co w praktyce przejawia 

się istnieniem różnych form społeczeństwa obywatelskiego, pojmowa-

nego jako zbiór obywateli aktywnych, posiadających cechy decydujące 

o ich aktywnej partycypacji we wspólnocie samorządowej. Jest to wyraz 

uświadomienia niezbędności zaspokojenia szeroko pojętych potrzeb o cha-

rakterze ekonomicznym, społecznym, kulturowym, aksjologicznym, czy 

bezpieczeństwa. Konieczne jest zatem uwzględnianie różnych obszarów 

aktywności i związanych z tym uwarunkowań, co wpływa na podejmo-

wane decyzje w zakresie realizacji celów publicznych. Trzeba podkreślić, 

że rozwój lokalny jest procesem złożonym co do charakteru i specyfiki 

255 C. Matuszewicz, Aktywność i bierność społeczna, [w:] W. Szewczuk (red.), Encyklopedia 
psychologii, Fundacja „Innowacja”, Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, Warszawa 1998, 
s. 14.

256 J. Borkowski, Socjologia i psychologia społeczna, WSH im. A. Gieysztora w Pułtusku, 
Pułtusk 2003, s. 283.
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zjawisk wpływających na ten proces257. Współcześnie pojmowany rozwój 

lokalny ma charakter integralny i łączy w sobie takie wymiary, jak:258

• wymiar społeczno-kulturowy, obejmujący proces zmian demogra-

ficznych, społecznych i związanych ze środowiskiem kulturowym,

• wymiar środowiskowy, obejmujący zmiany w środowisku przyrod-

niczym oraz infrastrukturze służącej ochronie tego środowiska,

• wymiar infrastrukturalny, obejmujący różne systemy infrastruktury 

technicznej,

• wymiar gospodarczy, obejmujący procesy rozwoju gospodarczego 

jednostek terytorialnych,

• wymiar przestrzenny, obejmujący formy i procesy zagospodarowa-

nia przestrzennego.

Analizując rozwój lokalny, trzeba wskazać na jego wielopoziomowy 

charakter oraz to, że uwzględnia on: potrzeby mieszkańców, występujące 

zasoby, zalety lokalnego środowiska przyrodniczego, zaawansowanie 

infrastrukturalne oraz potencjał rozwojowy. Ponadto odnosi się do cha-

rakteru wspólnoty lokalnej, szans i barier rozwojowych, zdolności do 

skutecznego zarządzania, co pozwala na osiąganie wymiernych efektów 

w sferze gospodarczej, politycznej, społecznej, kulturowej i przestrzen-

nej259. Konieczne staje się także odniesienie do występujących czynników 

oraz barier rozwoju charakterystycznych dla danego obszaru. 

W efekcie rozwój jest procesem złożonym, wymagającym zintegrowa-

nego podejścia oraz uwzględnienia i skoordynowania wielu czynników. 

Konieczne są zatem rozpoznawanie, odpowiednie wykorzystywanie lub 

eliminowanie określonych czynników rozwoju, a także integracja wysił-

ków na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów. 

Tym bardziej trzeba podkreślić, że rozwój lokalny to zharmonizowane 

i systematyczne działanie społeczności lokalnej, władzy lokalnej oraz po-

zostałych podmiotów funkcjonujących w jednostce terytorialnej, zmie-

rzające do kreowania nowych i poprawy istniejących walorów użytko-

wych, tworzenia korzystnych warunków do lokalnej gospodarki oraz 

257 B. Jóźwiak, H. Ponikowski (red.), Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju regional-
nego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, s. 24.

258 A. Frąckiewicz-Wrona (red.), Zarządzanie publiczne w lokalnej polityce społecznej, 
Wydawnictwo WSP, Warszawa 2007, s. 23.

259 K. Pająk, Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu rozwoju lokalnego, 
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005, s. 62.
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zapewnienia ładu przestrzennego i ekonomicznego260. Jest to także pro-

ces wielowymiarowych zmian licznego zbioru różnorodnych elementów 

składających się na współczesne społeczeństwo, gospodarkę i środowisko 

oraz licznych powiązań między tymi elementami261. W tym kontekście 

jest to proces zachodzący w długim czasie wraz ze świadomymi i celo-

wymi działaniami zmierzającymi do poprawy jakości życia społeczności 

zamieszkujących jednostkę terytorialną. Za rozwój lokalny odpowiadają 

przede wszystkim podmioty działające w ramach lokalnej wspólnoty oraz 

władze samorządowe i od podejmowanych przez nie działań zależy, czy 

jednostka samorządu terytorialnego będzie się rozwijać. Zarazem rozwój 

lokalny to całokształt zmian, jakie zachodzą w ujęciu społeczno-gospo-

darczym i przestrzennym danego terytorium, które mają określony kieru-

nek i podlegają istniejącym uwarunkowaniom prawnym i organizacyj-

nym, mając zarazem trwały i nieodwracalny charakter efektywności 

inwestowania w kapitał ludzki. Trzeba podkreślić, że przemiany społeczne 

i gospodarcze zachodzące w układzie terytorialnym są ze sobą ściśle po-

wiązane i nie da się mówić o szeroko pojętym rozwoju, nie analizując 

problemów, przed którymi stają społeczności zamieszkujące określony 

obszar262. Należy podkreślić, że współcześnie zmiana rozwojowa jest wy-

padkową różnych uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych wyma-

gającą dużego zaangażowania wszelkich zasobów kapitałowych i spo-

łecznych na poziomie lokalnym. Do uwarunkowań tych należy zaliczyć 

stan świadomości oraz zaangażowanie społeczności lokalnej w zachowa-

nia zorientowane lokalnie. Ważne stają się tutaj wszelkie działania zbio-

rowe jako kolektywny wysiłek podejmowany przez jednostki i grupy spo-

łeczne, organizacje i instytucje na rzecz rozwiązywania określonych 

lokalnych problemów. Działania te związane są z uświadomieniem sobie 

przez mieszkańców problemów związanych z daną społecznością oraz 

ich zaangażowaniem w działania na rzecz układu terytorialnego. Uczest-

260 R. Brol, Rozwój lokalny – nowa logika rozwoju gospodarczego, [w:] M. Obrębalski (red.), 
Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 
1998, s. 11.

261 A. Sztando, Bariery zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym związane z cechami 
osobowymi lokalnych władz, [w:] R. Brol, A. Sztando (red.), Gospodarka lokalna w teorii i prak-
tyce, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2013, s. 22.

262 A. Waśniewska, Wybrane społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozwoju gmin 
w Polsce, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” t. 1, nr 40, Wydział 
Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2015.
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nictwo społeczne jest współcześnie jednym z atrybutów pojęcia „rozwój 

lokalny”, zgodnie z którym dzięki wysiłkom ludzi zjednoczonym z wysił-

kami władz rządowych można ulepszyć ekonomiczne, społeczne i kultu-

rowe warunki egzystencji danej społeczności oraz integrować te społecz-

ności z życiem całej wspólnoty samorządowej263. Dlatego też rozwój 

lokalny należy postrzegać wieloaspektowo, ponieważ osiągnięcie celu 

zależne jest od spełnienia wielu różnorodnych warunków, zaś sam rozwój 

zawiera w sobie aspekty ekonomiczno-gospodarcze, społeczne, psycholo-

giczne, kulturowe czy polityczne. Ważne stają się tutaj subiektywne i obiek-

tywne wymiary integracji oraz wzory adaptacji mieszkańców do zmienia-

jących się warunków społeczno-gospodarczych i politycznych. Należy 

zaznaczyć, że wymiary integracji wyznaczane są przez dominujący typ 

więzi społecznych i układ ich wzajemnego wpływu, wzór i stopień inte-

gracji społecznej, a także lokalny system wartości, stopień identyfikacji ze 

społecznością lokalną, lokalny układ interesów, świadomość interesu lo-

kalnego. Ważne są także wzory przystosowania mieszkańców do zmie-

niających się warunków otoczenia, wyznaczające stopień gotowości do 

współdziałania, podejmowania wspólnych przedsięwzięć, nawyki, formy 

aktywności, modele mentalności oraz lokalne etosy264.

Istotne wydaje się tutaj szerokie i wszechstronne podejście do organi-

zowania społeczności lokalnej, pojmowane jako kompleksowe działania 

wewnętrzne i zewnętrzne wielu podmiotów lokalnych, obejmujące 

wszystkie obszary życia wspólnoty w celu jej całkowitej przebudowy. 

Chodzi tutaj o szerokie podejście do organizowania społeczności lokalnej, 

obejmujące koordynację działań oraz poprawę efektywności i wydajności 

pracy instytucji lokalnych, tworzenie nowych form uczestnictwa, a także 

włączanie w budowę społeczności lokalnej podmiotów zewnętrznych, co 

może się przyczynić do rozwoju form świadczenia usług publicznych, 

oraz tworzenia nowych zasobów społeczności lokalnej265.

263 P. Starosta, Poza metropolią. Wiejskie i małomiasteczkowe zbiorowości lokalne a wzory 
porządku makrospołecznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1995.

264 R. Cichocki, Badania socjologiczne dla potrzeb strategicznych programów rozwoju, 
[w:] R. Cichocki (red.), Podmiotowość społeczności lokalnych, Media G.T., Poznań 1996.

265 J. Krzyszkowski, Praca socjalna, polityka społeczna i środowiskowa pomoc społeczna: 
definicje operacyjne i próba uporządkowania pojęć, [w:] B. Skrzypczak (red.), Organizowanie 
społeczności lokalnej. Analizy, konteksty, uwarunkowania, Instytut Spraw Publicznych, 
Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Warszawa 2011, s. 21–22.
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Ważne staje się tutaj długofalowe kreowanie aktywności lokalnej sta-

nowiące istotne narzędzie aktywnej integracji. Wykorzystanie tego narzę-

dzia w realizacji lokalnej polityki rozwoju umożliwi aktywizację i zaanga-

żowanie środowisk lokalnych w rozwój jednostki terytorialnej oraz stworzy 

szansę na ujawnienie i wykorzystanie istniejącego potencjału. Ważne 

staje się podtrzymywanie aktywności lokalnej jako zaplanowanej sekwen-

cji działań i przedsięwzięć na rzecz rozwiązywania problemów lokalnych 

oraz integracji i pobudzania społeczności lokalnej do działania. 

W lokalnym układzie terytorialnym niezwykle ważny staje się także 

rozwój zrównoważony, co wynika z przyjęcia zasady ładu zintegrowa-

nego, wskazującej na spójne i jednoczesne postrzeganie ładu ekonomicz-

nego, społecznego i przyrodniczego. Istnieje też możliwość wyodrębnie-

nia z ładu społecznego ładu instytucjonalno-politycznego, który odnosi 

się do trwania społeczeństw przez poczucie integracji i jedności społecz-

nej, a kształtowany jest w wyniku zrównoważenia gospodarki i systemu 

określonych wartości266. Z kolei z ładu przyrodniczego dodatkowo można 

wyodrębnić ład przestrzenny, istotny z punktu widzenia kształtowania 

przestrzennego wymiaru rozwoju jednostki terytorialnej. Integracja wy-

miarów rozwoju zrównoważonego i trwałego polega na eliminowaniu 

sprzeczności celów, stanowiących kryterium elementów ładu zintegro-

wanego oraz hierarchii w zakresie poszczególnych ładów i celów. Ważne 

jest też określenie celu integrującego, który ma za zadanie sprzyjać działa-

niom na rzecz utrzymania poszczególnych ładów, a tym samym zapew-

nić trwałość rozwoju oraz wzmocnić proces osiągania celów strategicz-

nych w oparciu o integrację polityk rozwoju lokalnego267. Trwały rozwój 

jest związany z procesem społecznej integracji z uwzględnieniem: wy-

miaru celowego, określającego horyzontalną integrację społeczną w za-

kresie kapitału społecznego, gospodarczego i przyrodniczego, wymiaru 

terytorialnego, zawierającego integrację społeczną, oraz wymiaru czaso-

wego, opartego na społecznej integracji międzypokoleniowej268. Staje się 

266 K. Malik, Efektywność zrównoważonego i trwałego rozwoju w wymiarze lokalnym i re-
gionalnym, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole 2004, s. 76.

267 Tamże, s. 79.

268 W. Meyer, Evaluation, Design and Data Collection, part III, Investigating Sustainability, 
prezentacja przedstawiona podczas EASY-ECO Training, Bratysława, 27.09.2005 r., za: B. Wieliczko, 
Polityka Unii Europejskiej wobec obszarów wiejskich, “Studia i Monografie“ 134, Instytut 
Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 
2006, s. 38.
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to bardzo istotne w kontekście zarządzania rozwojem oraz równoważenia 

rozwoju terytorialnego przy jednoczesnym najszerszym rozumieniu po-

jęcia rozwoju zrównoważonego, uwzględniającego niezbędny kompro-

mis między problemami środowiskowymi, społecznymi i gospodarczymi. 

Należy pamiętać, że zarządzanie rozwojem jest zadaniem i domeną władz 

publicznych z jednoczesnym uwzględnieniem kulturowego i politycz-

nego kontekstu podejmowania decyzji. Decyzje te wynikają z uwarunko-

wań zarządzania wielopasmowego, co oznacza uwzględnienie wielu pod-

miotów uczestniczących w procesie rozwoju. Trzeba też wziąć pod uwagę 

wysoki poziom kompleksowości celów rozwoju terytorialnego, a strate-

giczny interes publiczny, realizowany przez władze publiczne, ma niezwy-

kle złożony charakter. Publiczne cele rozwojowe jednostki terytorialnej, 

jako swoistego systemu, wyznaczane są ramowo przez zakres interesów 

podmiotów funkcjonujących w układzie terytorialnym i związane są szcze-

gółowo z charakterem tych podmiotów, a zarazem cechują się wielkim 

zróżnicowaniem. Jest to ważna przesłanka dla procesu integrowania 

działań oraz podejmowania wysiłków na rzecz koordynowania przedsię-

wzięć rozwojowych. Stąd potrzeba animacji i współpracy prorozwojowej 

polegającej na pomocy wszelkiego typu uczestnikom w konstruktywnym 

spotkaniu się i wyzwoleniu synergii, tak ważnej dla rozwoju terytorial-

nego w dobie wzrostu znaczenia efektów sieciowych. Animowanie owej 

współpracy powinno być prowadzone w celu pomocy w nawiązaniu 

współpracy tym, którzy nie mają odpowiednich zdolności organizacyj-

nych, oraz po to, by ukierunkować działalność zainteresowanych pod-

miotów na realizację celów zgodnych z koncepcją rozwoju określonego 

terytorium. Dzięki temu możliwe jest identyfikowanie potrzeb i celów oraz 

nadawanie określonego porządku priorytetom rozwojowym, co zwiększa 

zakres i poziom praktyki kooperacji i współpracy wewnątrz wspólnoty, 

wzmacnia postawy prorozwojowe, a także umożliwia skuteczne rozwią-

zywanie problemów. Wszystkie wspomniane tu płaszczyzny działań po-

winny być kompatybilne i wzajemnie się zazębiać. Komplementarność 

poszczególnych form aktywności na obszarze jednostki samorządowej 

może w rezultacie prowadzić do osiągnięcia efektu synergii, co spotęguje 

końcowy rezultat działań podejmowanych przez lokalne podmioty. Dla-

tego warunkiem stabilnego rozwoju jednostki samorządu terytorialnego 

jest przede wszystkim akceptacja i wsparcie udzielane władzom publicz-

nym przez lokalną społeczność zaangażowaną w szeroko pojęty proces 
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rozwoju i dzięki mechanizmom integracji włączonej w system współrzą-

dzenia. Dla wzmożenia lokalnej aktywności i wzrostu społecznej partycy-

pacji w sposobie zarządzania jednostką terytorialną mogą okazać się rów-

nież przydatne:

• edukacja, jako podniesienie wiedzy z zakresu korzyści płynących 

z podejmowania różnorodnych inicjatyw społecznych,

• umiejętność wykorzystywania zinstytucjonalizowanych form współ-

pracy społeczności lokalnej, które wzmacniają, integrują i solidary-

zują lokalną wspólnotę,

• wzrost świadomości mieszkańców odnośnie do możliwości wpły-

wania na decyzje władz lokalnych269.

Taki sposób działania wzmacnia zintegrowane podejście terytorialne 

i określa politykę rozwoju jako politykę ukierunkowaną na wykorzystanie 

wewnętrznego potencjału rozwojowego oraz terytorialnych zasobów, co 

pozwala na realizację interwencji odpowiadających współczesnym wy-

zwaniom rozwojowym, a zarazem dostosowanych do specyficznych 

uwarunkowań terytorialnych. Właściwe zdefiniowanie możliwości i po-

trzeb poszczególnych obszarów oznacza konieczność ścisłej współpracy 

władz samorządowych i partnerów społeczno-gospodarczych, a co za tym 

idzie – koordynowania oraz integrowania działań. Wpływa to na kształto-

wanie się terytorialnego systemu społecznego, będącego układem, któ-

rego charakter wyznaczają jego elementy, struktura i związki z otocze-

niem. Skład terytorialnego systemu społecznego wyznaczają przede 

wszystkim ludzie zamieszkujący dany obszar i będący sprawnym elemen-

tem funkcjonowania tego systemu. Właściwości terytorialnego systemu 

społecznego oraz jego zorientowanie na zaspokojenie coraz silniej rozbu-

dzanych i zwiększających się potrzeb społecznych sprawiają, że należy 

dostrzegać jego celowy charakter. W kierowaniu rozwojem systemu tery-

torialnego chodzi o to, aby przez właściwą organizację, strukturę oraz 

funkcjonowanie system ten możliwie jak najlepiej zaspokajał potrzeby 

społeczne. Cel ten można osiągnąć przez możliwie efektywną organizację 

tego systemu zarówno pod kątem realizowanych zadań, jak i społecznego 

uczestnictwa w procesie zarządzania rozwojem. Wśród wszystkich typów 

czy rodzajów terytorialnych systemów społecznych szczególna rola przy-

pada systemowi na poziomie lokalnym, ponieważ struktury organizacji 

269 M. Szaja, Wspólnoty lokalne w rozwoju gminnych jednostek samorządowych, „Zeszyty 
Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu” 2012, nr 29.
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i funkcjonowania tego systemu najbardziej doświadcza człowiek, miesz-

kaniec danej miejscowości, członek społeczności lokalnej i jednocześnie 

członek samorządu terytorialnego. Terytorialny system społeczny jawi się 

zatem jako złożona, funkcjonalna całość o specyficznych właściwościach 

oraz określonym stopniu autonomii gospodarczej. Coraz bardziej złożone 

stają się też rozwiązania instytucjonalne i strukturalne pojawiające się 

w kontekście potrzeby radzenia sobie z problemami. W tym właśnie syste-

mie i przez jego funkcjonowanie zaspokajane są podstawowe potrzeby 

człowieka, w miejscu swego zamieszkania doświadcza on bowiem pozy-

tywnych i negatywnych skutków określonej, istniejącej struktury i kon-

kretnego funkcjonowania systemu. Tutaj też, w ramach terytorialnych 

struktur samorządowych, pojedynczy człowiek czy grupa ludzi mają 

wpływ na związane z potrzebami i oczekiwaniami kierunki przekształceń 

systemu. Mogą bezpośrednio lub pośrednio wpływać na zachowania pod-

miotów życia społecznego i gospodarczego oraz likwidować i łagodzić 

pojawiające się konflikty. Ta bliskość lokalnego, terytorialnego systemu 

społecznego oraz umiejscowienie w tym systemie niemal całości życia 

jednostki ludzkiej sprawiają, że system ten traktować także można jako 

środowisko życia zarówno osoby, jak i społeczności lokalnej. Terytorialny 

system społeczny stanowi zatem środowisko życia społeczności lokal-

nych. Dlatego w wymiarze lokalnym właśnie, gdzie wszystko jest znane, 

bliskie, własne, bezpośrednio odczuwane, zwrócone do wewnątrz, wy-

twarza się charakterystyczna integracja mieszkańców zamieszkiwanego 

terenu, wyrażana w trwałych więziach wspólnego bytowania, wspólnych 

działaniach, a nawet w wymiarze pewnego ładu moralnego. Przestrzenna 

organizacja działalności społeczno-gospodarczej prowadzić powinna do 

zaistnienia tzw. ładu przestrzennego, czyli pewnego porządku prze-

strzennego, który należy ukształtować z punktu widzenia potrzeb i intere-

sów społeczności lokalnych przy czynnym udziale struktur społecznych. 

Z tego punktu widzenia instytucje władzy publicznej powinny tworzyć 

mieszkańcom możliwość czynnego uczestnictwa w rozwoju lokalnym 

i regionalnym270.

270 A. Potoczek, Partycypacja społeczna w polityce rozwoju lokalnego i regionalnego, 
„Animacja Życia Publicznego. Zeszyty Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych” 
2010, nr 3.
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1.  Proces zarządzania rozwojem 
lokalnym i regionalnym

W szerokim rozumieniu zarządzanie to ogół działań zmierzających do 

efektywnego wykorzystania zespołów ludzkich i środków materialnych 

realizowanych w celu osiągnięcia wcześniej sformułowanych założeń. 

Zarządzanie jest procesem polegającym na podejmowaniu przez kieru-

jące organy wielu różnych, wzajemnie powiązanych decyzji i działań, 

które zmierzają do zapewnienia takiego funkcjonowania organizacji, żeby 

w sposób skuteczny i społecznie akceptowalny osiągane były jej cele. 

Istotną rolę odgrywa tutaj planowanie, które polega na wyznaczaniu 

celów organizacji i określaniu sposobu ich najlepszej realizacji. W ujęciu 

rzeczowym wiąże się to z ustaleniem zakresu zadań, a w ujęciu finanso-

wym z zestawieniem planowanych do realizacji przedsięwzięć z dostęp-

nymi środkami finansowymi. Zarządzanie w sektorze publicznym obej-

muje swym zakresem decyzje i działania władzy publicznej jako podmiotu 

odpowiedzialnego za realizację szerokiego zakresu usług komunalnych 

i społecznych oraz kształtującego proces rozwoju. Szczególną rolę od-

grywa tutaj zarządzanie strategiczne, które odnosi się do formułowania 

strategicznych celów, metod ich osiągania oraz monitorowania i kontroli 

realizacji strategicznych planów działania. Polega ono na cyklicznym do-

konywaniu analiz stanu uwarunkowań rozwojowych danej organizacji, 

wyznaczaniu celów głównych i pośrednich oraz okresowym porównywa-

niu planów z efektami podejmowanych działań. 

Zarządzanie strategiczne to ukierunkowany na przyszłość proces pla-

nowania i wyboru celów oraz zadań realizacyjnych, wdrażania przyjętych 

postanowień, a także monitorowania i kontroli wykonania przyjętych 

ustaleń271. Można je także określić jako działalność służącą rozwiązywaniu 

problemów przez formułowanie, a następnie realizowanie ustaleń strate-

271 E. Wojciechowski, Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa 2003, 
s. 11–30.

7
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gii rozwoju oraz innych programów i planów działania danej jednostki 

samorządu terytorialnego. Istotą zarządzania strategicznego jest kształto-

wanie procesów rozwoju lokalnego i regionalnego oraz rozwiązywanie 

zdefiniowanych problemów w dłuższym horyzoncie czasu przy zacho-

waniu zasad racjonalnego i efektywnego gospodarowania posiadanymi 

zasobami. 

Proces zarządzania strategicznego powinien mieć charakter ciągły. Do 

jego podstawowych cech zalicza się:

• identyfikację problemów, czyli rozpoznanie i wskazanie najważniej-

szych problemów mających strategiczny wpływ na poziom zaspo-

kojenia zbiorowych potrzeb społecznych oraz skalę i tempo proce-

sów rozwojowych;

• kompleksowość rozwiązywania problemów i traktowanie danej jed-

nostki samorządu terytorialnego jako części otoczenia, które stanowi 

dla niej zbiór zarówno szans, jak i zagrożeń rozwojowych, a także de-

terminuje osiąganie sukcesów w działaniu;

• orientację na przyszłość, czyli rozwiązywanie bieżących problemów 

przez pryzmat przyszłości; 

• orientację na wyniki, czyli na osiąganie celów przez systematyczną, 

skuteczną i efektywną realizację zaplanowanych wcześniej konkret-

nych zadań realizacyjnych272.

Podmiotem zarządzania strategicznego jest społeczność lokalna dzia-

łająca przez swoje ciała przedstawicielskie i administrację samorządową. 

Ważnym zagadnieniem jest tu upodmiotowienie jednostek samorządu 

terytorialnego w systemie administracyjnoprawnym państwa, a także prze-

kazanie im właściwego zakresu zadań i środków finansowych na ich rea-

lizację. Istotne jest tu zapewnienie autonomii decyzyjnej, rozumianej jako 

swoboda decyzji i wyboru autonomicznych wartości i celów rozwoju, ini-

cjowanie procesu planowania rozwoju, formułowanie efektywnych stra-

tegii rozwoju i programów realizacyjnych, a także uprawnień do realizacji 

przyjętych ustaleń planistycznych.

Podstawą procesu zarządzania strategicznego jest kreatywność, ro-

zumiana jako zdolność władzy samorządowej do formułowania i rozwią-

zywania problemów oraz twórcza umiejętność wykorzystywania metod 

272 M. Ziółkowski, Zarządzanie strategiczne w polskim samorządzie terytorialnym, [w:] 
Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, SGH, Warszawa 2005, 
s. 103–108 i nast.
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i technik planowania w bieżącym funkcjonowaniu i rozwoju jednostek 

terytorialnych. 

Zarządzanie strategiczne w samorządzie terytorialnym można więc 

zdefiniować jako proces tworzenia i wdrażania spójnych, wzajemnie po-

wiązanych i skoordynowanych planów działania kształtowanych w zróż-

nicowanej perspektywie czasowej w celu uzyskania jak najwyższego po-

ziomu świadczenia usług komunalnych i społecznych oraz kształtowanie 

procesów rozwoju lokalnego i regionalnego273.

Planowanie stanowi ważny czynnik wpływający na sprawność funkcjo-

nowania całej organizacji oraz ustalania i realizacji postawionych celów. Ma 

ono służyć kształtowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego jednostki te-

rytorialnej jako procesu, który w bliższym i dalszym horyzoncie prowadzi do 

wzrostu jakości życia oraz utrzymania i poprawy stanu zasobów, jak też 

minimalizacji niekorzystnych oddziaływań na otoczenie i oferowanie innym 

korzyści zewnętrznych. W modelu zarządzania strategicznego to właśnie 

planowanie strategiczne jest podstawą przygotowania oraz podejmowania 

decyzji o kierunkach, skali i tempie rozwoju jednostki terytorialnej. Jego 

istotą jest podejmowanie czynności i działań, dzięki którym organizacja 

może projektować swoją przyszłość tak, by nie decydowały o niej przypad-

kowe wydarzenia. Planowanie strategiczne to podejmowanie przez organy 

stanowiące i wykonawcze generalnych decyzji dotyczących przyszłego 

stanu zagospodarowania oraz poziomu zaspokojenia potrzeb społeczności 

lokalnej i regionalnej realizowane przy widocznym współudziale przedstawi-

cieli społeczeństwa. Planowanie strategiczne powinno mieć możliwie realny 

charakter i być procesem poszukiwania optymalnej strategii rozwoju oraz 

sposobów jej realizacji. Stąd strategia rozwoju jednostki samorządu teryto-

rialnego jest efektem procesu planowania i stanowi podstawowy instrument 

zarządzania strategicznego. Strategię rozwoju jednostki samorządu teryto-

rialnego można zdefiniować jako długookresowy program zawierający zbiór 

celów rozwoju oraz określający sposoby postępowania zapewniające ich re-

alizację w warunkach racjonalnego wykorzystania istniejących zasobów274.

Zarządzanie strategiczne ma na celu eliminację niepewności, a następ-

nie podejmowanie strategicznych decyzji zapewniających elastyczność 

273 J. Sierak, Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego, „Myśl 
Ekonomiczna i Polityczna” 2013, nr 4 (43), s. 191–193.

274 Por. A. Zalewski, M. Ziółkowski, Strategie rozwoju gmin w Polsce, „Samorząd 
Terytorialny” 1997, nr 1–2, s. 45–55.

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-issn-2081-5913
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-issn-2081-5913
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-caeebfb9-68a8-337d-ac06-c534fd837e09
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-ea6b6dd1-c488-3bb4-8d5c-48ddf6753822
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i dynamikę zmian w działaniu jednostki terytorialnej odpowiednią do dy-

namiki zmian w otoczeniu. Jest to proces złożony, uwarunkowany wie-

loma czynnikami o charakterze wewnętrznym i zewnętrznym. Zarazem 

jakość tego procesu ma istotny wpływ na warunki funkcjonowania, a także 

tempo i kierunki rozwoju lokalnego i regionalnego. Istotą zarządzania 

strategicznego jest kształtowanie procesów rozwoju lokalnego i regional-

nego oraz rozwiązywanie zdefiniowanych problemów w dłuższym hory-

zoncie czasu przy zachowaniu zasad racjonalnego i efektywnego gospo-

darowania posiadanymi zasobami. Zarządzanie strategiczne wymaga 

kreatywności działań ze strony władz samorządowych, ukierunkowanych 

na zaspokajanie zgłaszanych potrzeb, a sprawny proces zarządzania pro-

wadzi do wzrostu efektywności wykorzystania lokalnych i regionalnych 

zasobów. Przyjęcie orientacji strategicznej jest związane z transferem 

metod planowania i zarządzania strategicznego z sektora prywatnego 

i adaptowaniem ich do warunków i potrzeb instytucji publicznych. Wy-

daje się, że jest to kierunek doskonalenia sytemu zarządzania rozwojem 

bardzo korzystny dla jakości programowania rozwoju w układach teryto-

rialnych. Powoduje to konsolidację i wzmocnienie systemu zarządzania 

rozwojem, tak aby przebudowa dotychczasowego modelu zmierzała do 

integracji systemu planowania społeczno-gospodarczego i przestrzen-

nego na wszystkich poziomach zarządzania. Wpływa to bezpośrednio na 

kreowanie polityki rozwoju, która oznacza zespół wzajemnie powiąza-

nych ze sobą działań, podejmowanych i realizowanych w celu zapewnie-

nia trwałego oraz zrównoważonego rozwoju, a także spójności społeczno-

-gospodarczej, ekonomicznej i przestrzennej. Jest ona realizowana dzięki 

funkcjonowaniu systemu zarządzania rozwojem, rozumianego jako ze-

spół działań zmierzających do efektywnego wykorzystania zasobów ludz-

kich i środków materialnych, podejmowanych w skoordynowany sposób 

przez jednostki administracji publicznej rożnych szczebli we współpracy 

z przedstawicielami partnerów społeczno-gospodarczych dla osiągnię-

cia wcześniej założonych celów275. Stąd potrzeba ukształtowania wielo-

szczeblowego systemu współdziałania i partnerstwa, co jest warunkiem 

niezbędnym efektywnej realizacji celów rozwojowych. System taki pozwala 

275 Założenia systemu zarządzania rozwoju Polski, dokument przyjęty przez Radę 
Ministrów w dniu 27 kwietnia 2009 r., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego we współpracy 
z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów i Zespołem Doradców Strategicznych Prezesa Rady 
Ministrów, Warszawa, kwiecień 2009, s. 3.
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na wykorzystanie synergii działań podejmowanych na różnych pozio-

mach zarządzania, tworząc warunki współpracy administracji z podmio-

tami prywatnymi, środowiskiem naukowym i społeczeństwem. W ramach 

tego systemu władze samorządowe mają możliwość wspólnego planowa-

nia, współdecydowania oraz realizowania samodzielnie lub we współ-

pracy przedsięwzięć niezbędnych do osiągania założonych celów rozwo-

jowych. Kształtowany system zarządzania rozwojem ma przede wszystkim 

zmniejszyć stopień rozbieżności między jednostkami samorządu teryto-

rialnego a administracją rządową oraz odejść od sztywno określonych 

kompetencji różnych podmiotów w wykonywaniu zadań na rzecz bu-

dowy wieloszczeblowego systemu współdziałania i partnerstwa. Przemo-

delowanie systemu zarządzania polityką rozwoju powinno obejmować 

zmiany zarówno w systemie planowania, jak i wdrażania, a także w sposo-

bie finansowania polityki rozwoju. 

W odniesieniu do procesu zarządzania rozwojem zastosowanie zinte-

growanego podejścia należy rozumieć jako takie zarządzanie procesami 

rozwojowymi w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym, 

uwzględniające zasadę zrównoważonego rozwoju, które zmierza do osią-

gania celów rozwojowych danego terytorium wynikających z jego endo-

genicznych potencjałów oraz zapewnia partycypację, współpracę i sko-

ordynowane wykorzystywanie instrumentów będących w dyspozycji 

różnych instytucji działających w strukturach administracji publicznej. 

Podejście zintegrowane oznacza więc koncentrację i integrację działań 

w celu realizacji wyznaczonych dla poszczególnych terytoriów celów stra-

tegicznych, które są podejmowane przez podmioty uczestniczące w pro-

cesie rozwoju. 

Zarządzanie w sektorze publicznym jest procesem złożonym, uwarun-

kowanym wieloma czynnikami o charakterze wewnętrznym i zewnętrz-

nym. Jakość tego procesu ma istotny wpływ na warunki funkcjonowania, 

a także tempo i kierunki rozwoju lokalnego i regionalnego. Istotą zarządza-

nia strategicznego jest kształtowanie procesów rozwoju lokalnego i regio-

nalnego oraz rozwiązywanie zdefiniowanych problemów w dłuższym 

horyzoncie czasu (najczęściej w perspektywie kilkunastu lat) przy zacho-

waniu zasad racjonalnego i efektywnego gospodarowania posiadanymi 

zasobami276.

276 J. Sierak, Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego, „Myśl 
Ekonomiczna i Polityczna” 2013, nr 4 (43), s. 188–220. 
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Zintegrowane podejście do budowania strategii rozwoju jest wynikiem 

nowego modelu polityki rozwoju określanego mianem podejścia teryto-

rialno-funkcjonalnego. Wskazuje ono na potrzebę modyfikacji procedury 

planowania rozwoju i ogniskuje swoją uwagę na trzech fundamentalnych 

elementach. Eksponuje zatem konieczność wzmacniania tzw. kapitałów 

terytorialnych jako specyficznych i endogenicznych zasobów, wewnętrz-

nych powiązań społeczno-gospodarczych, więzi i tożsamości lokalnych 

społeczności. Podkreśla znaczenie integracji działań podejmowanych 

w różnych układach instytucjonalnych i wzmacniania partnerstwa na 

rzecz budowania rozwoju społeczno-gospodarczego. W końcu orientuje 

politykę rozwoju na dynamizację mechanizmów rozwoju w obszarach 

funkcjonalnych, tworzących spójne terytoria niezależnie od układu admi-

nistracyjno-politycznego. Stąd też terytorialny paradygmat określany jest 

jako zintegrowane podejście do kształtowania rozwoju. Zintegrowaną 

strategię rozwoju można zatem definiować z dwóch perspektyw. W ujęciu 

ekonomicznym jako koncepcję rozwoju jednostki terytorialnej, w ramach 

której określone zostają powiązania i zasoby terytorialne oraz ich opty-

malne wykorzystanie na rzecz rozwoju przy uwzględnieniu uwarunko-

wań zewnętrznych. Jest to kompleksowa, perspektywiczna koncepcja 

rozwoju jednostki terytorialnej, określająca cele rozwoju i sposoby ich 

osiągania. Strategia zintegrowana jest koncepcją holistyczną, obejmującą 

wszystkie płaszczyzny życia terytorium, jest też koncepcją o długim hory-

zoncie czasowym, mającą zapewnić harmonijny i zrównoważony rozwój. 

Z kolei z perspektywy zarządzania zintegrowana strategia to nadrzędny 

instrument zarządzania rozwojem, w ramach którego określone zostają 

sekwencje działań, zintegrowane projekty i narzędzia. Strategia rozwoju 

jest punktem odniesienia dla koordynacji bieżących decyzji podejmowa-

nych przez podmioty lokalne lub regionalne. Jest instrumentem integracji 

działań i podmiotów oraz harmonizowania zarządzania rozwojem. Zatem 

zintegrowane planowanie strategiczne to proces kreowania zintegrowa-

nego, holistycznego i długookresowego planu rozwoju, określającego 

strategiczne cele i zintegrowane projekty277.

277 A. Nowakowska, Zintegrowane plany rozwoju – w stronę terytorialno-funkcjonalnego 
podejścia do rozwoju jednostki terytorialnej, [w:] A. Nowakowska (red.), Nowoczesne me-
tody i narzędzia zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Łódzkiego, Łódź 2015.
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Szybkie i głębokie zmiany w sytuacji społeczno-gospodarczej generują 

potrzebę nowego podejścia do zarządzania na poziomie lokalnym i regio-

nalnym. W związku z tym poszukiwane są nowe możliwości i instrumenty 

rozwoju. Konieczna staje się analiza dotychczasowych ścieżek rozwoju 

oraz podejmowania prób identyfikacji odmiennych od dotychczasowych 

czynników wzrostu. Programowanie strategiczne rozszerza swój zakres 

i obejmuje kreowanie współpracy ponad granicami administracyjnymi, 

co stwarza wiele nowych możliwości dla poszczególnych obszarów. 

Wspólne programowanie strategiczne ma na celu osiągnięcie wielu 

korzyści, dochodzenie do zrównoważonego rozwoju w szerszym ujęciu 

terytorialnym, a także uzyskanie przewag konkurencyjnych i zapewnienie 

ciągłości celów oraz priorytetów w podobnych uwarunkowaniach. Ten 

charakter planowania ma za zadanie odnalezienie cech łączących i wspól-

nych celów, które decydują o słuszności i potrzebie łącznego działania. 

Niezbędna w związku z tym wydaje się ewolucja systemu zarządzania, 

która obejmie nowe spojrzenie na strategiczne zarządzanie w układzie te-

rytorialnym. Wobec wzmożonych wymagań stawianych jednostkom 

przestrzennym, a także tworzącej się nowej struktury uwarunkowań 

współpraca jednostek terytorialnych staje się koniecznością i ważnym 

krokiem w pobudzaniu rozwoju społeczno-gospodarczego. Współpraca 

w tym zakresie powinna charakteryzować się dobrowolnością oraz pew-

nym stopniem zinstytucjonalizowania, jak również właściwą organizacją. 

Umożliwi to sprawne zarządzanie i przełoży się na trwałość funkcjonowa-

nia danego podmiotu278. Pojawia się w związku z tym potrzeba współ-

pracy samorządów umożliwiająca wyjście poza sztywne granice admini-

stracyjne, co przekłada się na większą efektywność realizowanych 

przedsięwzięć. Współpraca często warunkuje możliwość realizacji celów 

i zadań różnych podmiotów, co w przypadku jednostek samorządowych 

dotyczy głównie realizowanych przez nie zadań związanych ze świadcze-

niem usług publicznych. Zwykle współpraca umożliwia obniżenie kosz-

tów bądź przyspieszenie realizacji celów i zadań. Zainteresowanie współ-

pracą jest tym większe, im większe są wzajemne zaufanie podmiotów, 

przekonanie o istniejącej wspólnocie celów i interesów oraz świadomość 

ograniczoności posiadanych środków i zasobów. W przypadku samorzą-

dów lokalnych duże znaczenie mają też regulacje dotyczące form organi-

278 D. Rynio, Wspólne strategie terytorialne w programowaniu rozwoju społeczno-gospo-
darczego, „Biblioteka Regionalisty” 2013, nr 13.
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zacyjnych i prawnych dotyczących wspólnych przedsięwzięć oraz przy-

zwolenie społeczne na określone formy współpracy. Współpraca taka 

odnosi się przede wszystkim do przewidywanych korzyści ze współdzia-

łania i z reguły dotyczy jednostek terytorialnych powiązanych ze sobą 

funkcjonalnie i przestrzennie. Zarazem ma ona zwykle charakter celowy, 

zadaniowy i przyjmuje konkretne sformalizowane formy279. Najczęściej 

realizowane są wspólne przedsięwzięcia w ramach porozumień komu-

nalnych i stowarzyszeń, a także dotyczące wspólnych inwestycji infra-

strukturalnych lub szeroko pojmowanych działań społecznych dotyczą-

cych m.in. realizacji zadań w zakresie świadczenia usług publicznych, 

a przede wszystkim związanych z edukacją, reprezentacją interesów śro-

dowisk oraz grup słabych i wykluczonych. Wydaje się, że przedstawiciele 

samorządów są w pełni świadomi potrzeby, a niejednokrotnie konieczno-

ści współpracy. Na przeszkodzie wspólnym przedsięwzięciom stają jed-

nak problemy proceduralne, a przede wszystkim nieumiejętność nego-

cjowania rozwiązań i wspólnych korzyści oraz akceptowania kompromisu. 

Współdziałanie między samorządami ma charakter pozarynkowy i ce-

chuje je zaangażowanie zależne od charakteru i rodzaju rozwiązywanego 

problemu. Wszelkie formy współpracy rozwijają wspólnotę interesów oraz 

wzmacniają zaangażowanie w inicjatywy lokalne. Przedstawiciele samo-

rządów zdają sobie sprawę z wzajemnych zależności, a następnie korzyści 

w ramach współpracy, co niejednokrotnie wpływa na rozwój społeczno-

-gospodarczy jednostek samorządowych. Należy tu podkreślić swoiste 

cechy wspólnot samorządowych, które wpływają na poziom i zakres 

współpracy. Należy jednocześnie podkreślić, że skala, zakres i intensyw-

ność przedsięwzięć podejmowanych wspólnie przez władze samorzą-

dowe, są zależne od okoliczności, w jakich one funkcjonują, co wiąże się 

z ukształtowanym i istniejącym ładem instytucjonalnym. Wpływa to na 

poziom faktycznej realizacji wspólnych zadań, przy czym należy brać pod 

uwagę formalne i nieformalne uwarunkowania. Kolejna sprawa to wystę-

powanie określonych tendencji i postaw w odniesieniu do zachowań po-

szczególnych podmiotów uczestniczących w procesie współpracy. Klu-

czową kwestią w podejmowaniu wspólnych przedsięwzięć wydaje się 

zaufanie, co najbardziej koreluje ze stopniem deklarowanej gotowości do 

279 G. Kaczmarek, J. Herbst, Kształtowanie relacji w partnerstwach, [w:] T. Potkański (red.), 
Współpraca jednostek samorządu terytorialnego narzędziem wsparcia polskiej polityki roz-
woju, Związek Miast Polskich, Poznań 2016, s. 95–116.
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współpracy. Odnosząc się do zagadnień współpracy między jednost-

kami samorządu terytorialnego, należy zwrócić uwagę na zmieniające 

się w istotnej mierze uwarunkowania rozwoju lokalnego i regionalnego 

w Polsce. Największy wpływ na ten proces mają: 

• zmiany kulturowe i zmiany aspiracji liderów samorządowych oraz 

oczekiwań mieszkańców, 

• zmiany sytuacji społeczno-ekonomicznej, 

• rozwój nowych technologii, 

• zmiany sytuacji finansowej samorządów.

Każda z dostępnych form współpracy międzysamorządowej jest dosto-

sowana do realizacji określonego typu działań, jednak żadna z nich nie ma 

charakteru uniwersalnego. Część funkcjonuje jako struktura instytucjo-

nalna dostarczania usług publicznych (porozumienie, związek komu-

nalny, spółka prawa handlowego), a inne służą koordynacji działań plani-

stycznych, promocyjnych lub też obronie wspólnych interesów 

(stowarzyszenia JST). Kolejna grupa rozwiązań jest dedykowana podej-

mowaniu inicjatyw służących celom rozwoju gospodarczego lub społecz-

nego na danym terytorium, jak np. spółki prawa handlowego, konsorcja/

klastry, LGD/LOT-y i wreszcie różne porozumienia cywilnoprawne.

Należy jednak zwrócić uwagę na potrzebę wypracowania formy współ-

pracy sąsiadujących jednostek terytorialnych, głównie w zakresie zago-

spodarowania przestrzennego, polityki rozwoju oraz wspólnych przedsię-

wzięć i zadań mających znaczenie dla całego obszaru. W tej koncepcji 

poszczególni członkowie mogą odrębnie dla każdej usługi podjąć decyzję 

o przekazaniu jej do „zespołu współpracy czy związku” lub pozostawieniu 

władztwa w tym zakresie w kompetencjach własnej gminy i jego realizacji 

przez własne struktury. Takie rozwiązanie stwarza z jednej strony pełne 

możliwości koordynacji działań rozwojowych, a z drugiej pozwala człon-

kom na dobranie zestawu usług, które razem chcą wykonywać poprzez 

zespół lub związek. Problematyka ta mieści się w obszarze szeroko pojmo-

wanej współpracy w sektorze publicznym oraz stanowi element procesu 

zarządzania rozwojem. Proces ten przechodzi w ostatnich dziesięciole-

ciach głębokie przemiany i cechuje go coraz większe zróżnicowanie. Jed-

nocześnie koncepcja wielopłaszczyznowego (wielopoziomowego) zarzą-

dzania sprzyja inicjatywie partnerskiej współpracy podejmowanej przez 

różne jednostki samorządu terytorialnego, niejednokrotnie przy udziale 
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innych podmiotów, na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego. Cechy 

charakterystyczne podejmowanej współpracy można ująć następująco280:

• dotyczy ona terytorium uznanego przez partnerów za wspólny obszar 

funkcjonalny;

• ma na celu definiowanie i osiąganie wspólnych celów przez rozwią-

zywanie problemów uznanych za wspólne;

• polega na wspólnej realizacji zadań umożliwiających osiągnięcie 

zakładanych celów także podmiotom spoza sektora publicznego;

• odbywa się w różnych dostępnych formach prawnych.

2.  Terytorialny oraz przestrzenny 
wymiar polityki rozwoju lokalnego 
i regionalnego

Rozwój lokalny i regionalny związany jest nierozerwalnie z przestrzen-

nym wymiarem procesów i zjawisk społecznych i gospodarczych. Stąd 

istotnego znaczenia nabiera dobór instrumentów gospodarowania prze-

strzenią wpływających zarazem na kształtowanie rozwoju terytorialnego 

systemu społeczno-ekonomicznego. Aspekt przestrzenny ma swoje 

ujęcie przedmiotowe, odniesione do zagospodarowania przestrzennego, 

oraz podmiotowe, wskazujące na struktury zarządzania odpowiedzialne 

za formułowanie i realizację polityki przestrzennej i regionalnej281. Wyko-

rzystanie cech struktury przestrzennej do rozwoju społecznego i gospo-

darczego powinno się odbywać poprzez dobrze funkcjonujący system 

planowania przestrzennego, który może być wykorzystany jako skuteczne 

narzędzie sterowania rozwojem jednostek terytorialnych. Istotny staje się 

zatem przestrzenny wymiar gospodarki lokalnej i regionalnej, gdzie każdy 

przejaw życia społecznego i gospodarczego wpisany jest w konkretną 

przestrzeń, której właściwości nie można pomijać bez względu na skalę 

wielkości jednostki terytorialnej. Gospodarka lokalna i regionalna jest więc 

280 M.W. Kozak, Multi-Level Governance: możliwości wdrożenia w Polsce, „Zeszyty 
Naukowe WSEI. Seria: Ekonomia” 2013, nr 1 (6).

281 E. Wysocka, J. Koziński, Aktualizacja teoretycznych i metodycznych podstaw planowa-

nia przestrzennego, IGPiK, Warszawa 1995.
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częścią określonej skali przestrzennej ze wszystkimi charakterystycz-

nymi powiązaniami i uwarunkowaniami, jest też instrumentem kształto-

wania struktur przestrzennych danego systemu terytorialnego. Wskazuje 

to na wyraźny związek rozwoju przestrzennego z rozwojem społeczno-

-gospodarczym na poszczególnych poziomach zarządzania, który musi 

się przejawiać w pełnej zgodności między podejmowaniem decyzji doty-

czących rozwiązywania konkretnych problemów i zadań rozwojowych 

a ustaleniami przyjętymi wcześniej w odpowiednich dokumentach plani-

stycznych. Pojawia się w związku z tym potrzeba integracji planowania 

przestrzennego i regionalnego jako ważnego wyznacznika doboru metod 

i instrumentów zarządzania rozwojem. Integracja działań w tym zakresie 

będzie stanowić w perspektywie o kształcie pożądanego rozwoju spo-

łeczno-gospodarczego oraz o jakości ekonomiczno-ekologicznych dzia-

łań jako składowych procesu rozwoju282. Założenie to wzmacnia idea 

spójności przestrzennej determinowanej w dużym stopniu przez politykę 

strukturalną Unii Europejskiej. Spójność przestrzenna staje się bowiem 

jednym z najważniejszych elementów średniookresowego programowa-

nia rozwoju regionalnego, stwarzając możliwości niwelowania dystansu 

między poszczególnymi regionami oraz w układzie wewnątrzregional-

nym. Wymaga to podejmowania różnorodnych działań wspartych pro-

cesem programowania rozwoju z uwzględnieniem specyfiki układu tery-

torialnego i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W ocenie 

wpływu polityki przestrzennej na rozwój regionalny coraz większej wagi 

nabiera doprowadzenie do integracji między planowaniem przestrzen-

nym a społeczno-gospodarczym, brak spójności w tym zakresie jest bo-

wiem sprzeczny z założeniami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, co jednak nie oznacza, że spójność ta występuje w praktyce 

działalności planistycznej na poziomie lokalnym i regionalnym. W związku 

z tym konieczne jest podejmowanie działań mających na celu dopro-

wadzenie do zgodności zakresu, celów i głównych treści dokumentów 

odnoszących się do planowania przestrzennego z aktami planowania 

rozwoju lokalnego i regionalnego. Współczesne planowanie powinno 

uwzględniać złożoność i dynamikę układu terytorialnego oraz różnorodność 

podmiotów polityki lokalnej i regionalnej, a także tworzyć warunki do 

skutecznego procesu umożliwiającego stymulowanie rozwoju społeczno-

282 A. Potoczek, Polityka regionalna i gospodarka przestrzenna, Agencja Towarzystwa 

Naukowego Organizacji i Kierownictwa Sp. z o.o., Toruń 2003, s. 198.



228

Andrzej Potoczek Idea zarządzania zintegrowanego – zarys problemu

-gospodarczego z uwzględnieniem istotnych zróżnicowań terytorialnych 

i odmiennych możliwości wykorzystania specyfiki oraz posiadanych za-

sobów i potencjału społecznego charakterystycznych dla danej przestrzeni. 

Wymaga to ustalenia kierunków działań uwzględniających zróżnicowa-

nie przestrzenne oraz tworzących warunki godzenia odmiennych intere-

sów dla osiągnięcia społecznie akceptowanych celów283.

Istotny staje się w związku z tym proces zarządzania rozwojem, który 

odbywa się w określonej przestrzeni z uwzględnieniem istniejących uwa-

runkowań mających znaczenie dla kreowania warunków rozwoju oraz 

kształtowania poziomu i struktury zaspokajania potrzeb społecznych. Do-

tychczasowy przebieg procesów społeczno-gospodarczych wskazuje na 

narastanie przestrzennych zróżnicowań rozwoju przy jednoczesnym 

kształtowaniu się nowych uwarunkowań oraz potencjalnych szans i za-

grożeń. Współcześnie ścisły związek między procesem rozwoju oraz uwa-

runkowaniami przestrzennymi jest stałym elementem kształtującym za-

dania i funkcje administracji publicznej w sferze zarządzania jednostką 

terytorialną. Stąd też w procesie kształtowania rozwoju konieczne jest 

zastosowanie metod i narzędzi planowania, koordynacji, sterowania 

i prowadzenia korzystnej dla układu terytorialnego gospodarki z uwzględ-

nieniem jej wymiaru przestrzennego. Wykorzystanie cech struktur prze-

strzennych dla rozwoju społecznego i gospodarczego możliwe jest dzięki 

odpowiednio funkcjonującemu systemowi przedsięwzięć planistycznych 

jako skutecznemu narzędziu sterowania rozwojem regionalnym i lokal-

nym. Dlatego w sferze działań administracji publicznej pojawia się plano-

wanie i zagospodarowanie przestrzenne, postrzegane jako forma działal-

ności człowieka oraz wykorzystujące procedury prawne i organizacyjne 

systemu komunikacji społecznej, a także specyfikę terytorialnego systemu 

społecznego do osiągania zamierzonych celów, w tym przestrzennego, 

społecznego i gospodarczego. Dla wpisania procesu planowania prze-

strzennego w całokształt programowania rozwoju ważne jest podjęcie 

działań na rzecz ukształtowania go jako efektywnego instrumentu zarzą-

dzania oraz inicjowania i koordynowania analiz i badań dotyczących 

przestrzennych aspektów rozwoju jednostki terytorialnej. Nakłada to na 

administrację publiczną konieczność podejmowania wysiłków w celu 

283 R. Miazga, Społeczne problemy kształtowania przestrzeni: przykłady studiów i badań na 

rzecz planowania i zarządzania przestrzenią w różnych skalach, Instytut Gospodarki 

Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa 2001, s. 39.
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kształtowania określonych rodzajów przestrzeni posiadających określone 

wartości. W ten sposób administracja publiczna włącza się w proces pla-

nowania przestrzennego stanowiącego ważny instrument zarządzania 

rozwojem, co powinno zapewnić prawidłowy rozwój jednostek terytorial-

nych, a zarazem umożliwić realizację celów publicznych284.

Jednym z podstawowych zadań polityki rozwoju jest realizacja idei 

wspierania oraz wyrównywania dysproporcji między elementami układu 

terytorialnego. Odbywa się to w określonej przestrzeni, z jej walorami 

i strukturą wewnętrzną oraz odnoszącymi się do niej uregulowaniami. 

Odniesienie przestrzenne staje się tutaj bardzo ważne, zarówno jeśli cho-

dzi o koncentrację lub dekoncentrację zagospodarowania i aktywności 

społecznej, jak i o podział na jednostki strukturalne, a także wyróżnione 

obszary problemowe. W wymiarze przestrzennym gospodarka lokalna i re-

gionalna jest kształtowaniem struktur przestrzennych systemu teryto-

rialnego, a każde działanie władz publicznych, podmiotów społeczno-go-

spodarczych czy pojedynczych obywateli ma swój wymiar przestrzenny 

i czasowy. Wiele powstających w działalności społeczno-gospodarczej 

relacji ma także charakter przestrzenny. Trudno zatem wyobrazić sobie 

zarządzanie procesem rozwoju w oderwaniu od charakterystyki i cech da-

nego obszaru. Z kolei wszelkie przejawy aktywności lokalnej i regionalnej 

wpisane są w konkretną przestrzeń, której kształtowanie pod kątem orga-

nizacji, struktury i funkcjonowania terytorialnego systemu społecznego 

jest ważnym zadaniem władz publicznych. Właściwy układ przestrzenny 

warunkuje bowiem efektywne funkcjonowanie terytorialnego systemu 

społecznego poprzez odpowiednio ukształtowaną sieć relacji między jego 

elementami. W tym kontekście istotnego znaczenia nabiera proces podej-

mowania decyzji o kierunkach i priorytetach rozwoju, które odpowiadając 

określonym potrzebom i aspiracjom społecznym, są równocześnie ele-

mentami kształtującego się przestrzennego układu terytorialnego. Ważnym 

aspektem przestrzennego ujmowania procesów rozwoju lokalnego i re-

gionalnego są obszary funkcjonalne stanowiące odpowiednio ukierunko-

wane narzędzie polityki zarządzania układem terytorialnym. Istotne są 

tutaj zapewnienie jednolitego podejścia do wyznaczania tych obszarów, 

jak też konieczność poszukiwania oraz identyfikowania wyzwań w zakre-

sie zarządzania przestrzenią, transparentnością prowadzenia polityki roz-

284 J. Kołodziejski, Polska przestrzeń w europejskiej perspektywie XXI wieku, Dom 

Wydawniczy Elipsa, Warszawa 1996.
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woju oraz monitorowania jej skutków. Obszar funkcjonalny odnosi się 

do szczególnych zjawisk z zakresu gospodarki przestrzennej lub też wy-

stępowania konfliktów przestrzennych na poziomie lokalnym i regional-

nym. Stanowi też zwarty układ przestrzenny składający się z funkcjonalnie 

powiązanych terenów, charakteryzujących się wspólnymi uwarunkowa-

niami i przewidywanymi jednolitymi celami rozwoju285. Z punktu widze-

nia procesu rozwoju terytorialnego istotne znaczenie odgrywają miejskie 

obszary funkcjonalne, będące układem osadniczym ciągłym przestrzen-

nie, złożonym z odrębnych administracyjnie jednostek i obejmującym 

zwarty obszar miejski wraz z powiązaną z nim funkcjonalnie strefą zurba-

nizowaną oraz ośrodki bliskiego sąsiedztwa. Kolejną grupę stanowią wiej-

skie obszary funkcjonalne ściśle powiązane z dużym miastem, jak też ob-

szary wymagające wsparcia. Tak pojmowane obszary funkcjonalne mają 

być punktem odniesienia dla interwencji polityk publicznych w zwartych 

układach terytorialnych. W związku z tym w obecnej oraz przyszłej per-

spektywie finansowej UE przewidziano odejście od rozproszonej inter-

wencji wobec jednej jednostki samorządu terytorialnego na rzecz bardziej 

selektywnych i skoncentrowanych inwestycji w osiach strategicznej in-

terwencji i wielosektorowej koordynacji tych inwestycji na zintegrowa-

nym terytorium rozumianym funkcjonalnie. Jednocześnie następuje 

wzmocnienie partnerskiej, wieloszczeblowej współpracy wraz z dopaso-

waniem odpowiedzialności zarządzania zintegrowanymi obszarami funk-

cjonalnymi do najbardziej efektywnego poziomu koordynacji procesów 

rozwojowych. Takim właśnie obszarem współdziałania są zintegrowane 

inwestycje terytorialne (ZIT) jako zupełnie nowy sposób współpracy sa-

morządów, zgodnie z którym miasta i otaczające je gminy oraz władze 

województw wspólnie ustalają przewidziane do osiągnięcia cele i wska-

zują inwestycje do zrealizowania. Partnerstwa jednostek samorządu tery-

torialnego, miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie (miasto 

i samorządy znajdujące się w jego oddziaływaniu) za pomocą tego instru-

mentu mogą realizować wspólne przedsięwzięcia na rzecz rozwoju lokal-

nego. ZIT to narzędzie służące wdrażaniu strategii terytorialnych, dzięki 

któremu realizowane są zintegrowane działania służące zrównoważo-

nemu rozwojowi obszarów miejskich. Stosowanie tego instrumentu ma 

na celu: promowanie partnerskiego modelu współpracy różnych jedno-

285 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, MRR, Warszawa 2011.
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stek administracyjnych na obszarach funkcjonalnych, zwiększenie efek-

tywności podejmowanych interwencji poprzez realizację projektów zin-

tegrowanych, a także zwiększenie wpływu miast i powiązanych z nimi 

funkcjonalnie obszarów na kształt i sposób realizacji przedsięwzięć w ra-

mach polityki spójności286. Szczególne znaczenie przypisuje się tu plano-

waniu procesów rozwojowych w oparciu o zasadę zintegrowanego po-

dejścia terytorialnego. Zakłada ona dostosowanie interwencji do potrzeb 

określonych geograficznie obszarów, których granice wyznaczają wspólne 

uwarunkowania rozwojowe oraz silne i wielokierunkowe powiązania funk-

cjonalne. Taki model zarządzania rozwojem regionalnym sprzyja popra-

wie efektywności polityki spójności, i to zarówno pod kątem poniesio-

nych nakładów, jak i uzyskanych wyników, ze względu na koordynowanie 

i komplementarność wsparcia pochodzącego z różnych źródeł, jak też od-

woływanie się do specyfiki obszaru, w szczególności do jego naturalnych 

czynników wzrostu, do których należą określone zasoby oraz silne powią-

zania funkcjonalne. Idea ZIT jest zgodna z podejściem terytorialnym cha-

rakterystycznym dla tzw. nowego paradygmatu polityki regionalnej Unii 

Europejskiej. Zakłada ono ujmowanie obszarów ponad granicami admini-

stracyjnymi i w takim wymiarze prowadzenie w stosunku do nich działań. 

Ponadto w podejściu tym kładzie się nacisk na wykorzystanie wspólnego 

potencjału wyodrębnionych obszarów wynikającego z ich indywidual-

nych atutów oraz wspólnego działania. Przez stosowanie tego instru-

mentu możliwe jest wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów 

miejskich, stymulowanie współpracy między jednostkami samorządu te-

rytorialnego tworzącymi miejski obszar funkcjonalny oraz sprawne reali-

zowanie projektów wykraczających poza granice administracyjne po-

szczególnych jednostek terytorialnych.

W tym kontekście konieczne jest zwrócenie uwagi na problematykę 

obszarów metropolitalnych jako obszarów wielkiego miasta oraz powią-

zanego z nim funkcjonalnie bezpośredniego otoczenia, stanowiącego 

układ osadniczy, ciągły przestrzennie, złożony z odrębnych administra-

cyjnie jednostek. Należy tu podkreślić znaczenie dominacji metropolii 

w przestrzeni społeczno-gospodarczej w skali regionalnej i krajowej oraz 

wskazanie na znaczenie obszarów metropolitalnych jako motorów wzro-

stu i konkurencyjności w szerszym układzie terytorialnym. Zjawisko me-

286 Programowanie Perspektywy Finansowej 2014–2020 – Umowa Partnerstwa, MIR, 

Warszawa 2014.
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tropolizacji w oczywisty więc sposób jest powiązane z funkcjonowaniem 

metropolii, czyli dużego ośrodka miejskiego kształtującego obszar silnych 

oddziaływań zewnętrznych287. Praktycznym aspektem włączenia pro-

cesu metropolizacji w obszar zarządzania rozwojem w układzie terytorial-

nym jest idea powiatu metropolitalnego jako formy rozwiązywania 

problemów metropolitalnych zarówno w odniesieniu do specyfiki ob-

szaru, jak i jego struktury administracyjnej. Duże miasta i aglomeracje miej-

skie, w tym centra rozwoju regionalnego, są nie tylko ośrodkami admi-

nistracyjnymi, lecz przede wszystkim stanowią motor wzrostu, stymulują 

rozwój społeczny i gospodarczy regionu. Stanowią też centra rozwoju, 

innowacji i technologii, są siedzibą największych przedsiębiorstw, urzędów 

administracji publicznej oraz znaczącymi ośrodkami nauki i kultury. Jest 

to ważna przesłanka kreowania nowych rozwiązań przestrzenno-ustrojo-

wych jako przyszłego instrumentu rozwiązywania problemów społeczno-

-gospodarczych oraz skutecznego zarządzania obszarem. Z punktu widze-

nia przestrzennych aspektów rozwoju istotne staje się w tym przypadku 

kształtowanie racjonalnej struktury funkcjonalno-przestrzennej miast i ich 

otoczenia, zapewnienie właściwych warunków życia mieszkańców, a także 

prowadzenie odpowiedniej gospodarki przestrzennej w sposób zapew-

niający ochronę zasobów naturalnych i środowiska przyrodniczego. 

Ważne jest także stworzenie warunków do wykorzystania własnego po-

tencjału ośrodków miejskich oraz wzmocnienie związków między metro-

poliami i terenami zurbanizowanymi a otaczającymi je terenami wiej-

skimi i małymi miasteczkami. Kolejna sprawa to podnoszenie spójności 

systemu osadniczego, zwłaszcza przez wzrost dostępności komunikacyj-

nej do dużych ośrodków miejskich, a także tworzenie zintegrowanych 

systemów transportu zbiorowego w skali miasta, aglomeracji miejskiej i re-

gionu. Należy też zwrócić uwagę na poprawę ładu przestrzennego w mia-

stach, w tym wspieranie procesów restrukturyzacji dzielnic centralnych 

oraz rewitalizacji obszarów zdegradowanych i nieracjonalnie wykorzysty-

wanych. Dzięki wyznaczeniu obszaru metropolitalnego oraz tworzeniu 

zespołów metropolitalnych możliwe będzie skuteczne rozwiązywanie 

problemów w zakresie zarządzania publicznego, wspólnych dla jednostek 

287 E. Korcelli-Olejniczak, Region metropolitalny. Pojęcie. Struktura przestrzenna. Dynamika, 
„Prace Geograficzne”, nr 235, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. 
Stanisława Leszczyckiego, Polska Akademia Nauk, Warszawa 2012.
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samorządu lokalnego na terenie dużych aglomeracji miejskich288. Dzięki 

temu planowanie najważniejszych dla aglomeracji przedsięwzięć związa-

nych z realizacją inwestycji czy rozwiązywaniem problemów społecznych 

nie będzie odbywało się osobno, w urzędzie każdego z miast powiatu me-

tropolitalnego, lecz będzie podlegało koordynacji z uwzględnieniem po-

trzeb całej aglomeracji. Trudno jednak przesądzać o skuteczności organi-

zacyjnej oraz zasadności ustrojowej takiego rozwiązania. Wydaje się, że 

wyodrębnienie w wyniku podjętych działań kolejnego poziomu samorzą-

dowego może spowodować jeszcze większe komplikacje we współdziała-

niu i koordynacji w zakresie zarządzania przestrzenią obszaru metropoli-

talnego. Można przyjąć, że negatywnymi skutkami proponowanych 

rozwiązań będą: nakładanie się kompetencji, brak relacji kooperacyjnych 

między poszczególnymi kategoriami jednostek samorządu terytorial-

nego, spory kompetencyjne oraz dalsze skomplikowanie i tak już trudnej 

sytuacji na obszarach metropolitalnych. Szczególnym rodzajem obszarów 

istotnych dla organizowania i kształtowania przestrzeni publicznej, iden-

tyfikowanych pod kątem wspierania procesu rozwoju, są obszary przewi-

dziane do rewitalizacji. Stanowi ona proces wyprowadzania ze stanu kryzy-

sowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, 

poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, prze-

strzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez 

podmioty zainteresowane tym procesem na podstawie gminnego pro-

gramu rewitalizacji. Jest to kompleksowy, skoordynowany, wieloletni pro-

ces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicz-

nych prowadzonych na danym obszarze z inicjatywy lokalnego samorządu 

terytorialnego i w celu wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzyso-

wego przez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej oraz stworzenie wa-

runków jego rozwoju, z uwzględnieniem charakterystycznych uwarunko-

wań endogenicznych. Celem rewitalizacji jest stworzenie warunków do 

jakościowego i zrównoważonego rozwoju danego obszaru oraz poprawy 

życia społeczności lokalnej289. Działania rewitalizacyjne powinny zatem 

obejmować zintegrowane przedsięwzięcia dotyczące kompleksowej re-

witalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Kwestie społeczne 

winny obejmować m.in. działania na rzecz aktywizacji środowisk zagro-

288 Projekt Ustawy o związkach metropolitalnych, Druk Sejmowy nr 3729, 4.08.2015.

289 Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020, MIR, 
Warszawa 2015. 



234

Andrzej Potoczek Idea zarządzania zintegrowanego – zarys problemu

żonych wykluczeniem i ubogich oraz poprawy dostępu do usług. Kwestie 

gospodarcze obejmą wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia, 

wspieranie ekonomii społecznej, podejmowanie lokalnych inicjatyw na 

rzecz zatrudnienia oraz wspierania mobilności pracowników. Z kolei w za-

kres rewitalizacji przestrzennej wchodzą zadania dotyczące optymalizacji 

gospodarowania przestrzenią i zasobami środowiskowymi, głęboką prze-

budowę i adaptację zdegradowanych obiektów do pełnienia nowych 

funkcji. Rewitalizacja ma być sposobem na zmiany, które z jednej strony 

mają dotyczyć przestrzeni określonego obszaru, z drugiej zaś osób nią ob-

jętych. Przedsięwzięcia w obszarze rewitalizacji będą dotyczyć przede 

wszystkim działań o charakterze kompleksowym, które mają na celu 

rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów na określonym obszarze 

w wymiarze społecznym i infrastrukturalnym. Z punktu widzenia jednostki 

terytorialnej jest to skoordynowany, prowadzony przez władzę samorzą-

dową, społeczność lokalną i innych uczestników proces będący elemen-

tem polityki rozwoju i mający na celu przeciwdziałanie degradacji prze-

strzeni publicznej przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju. 

Rewitalizacja jest też skutecznym instrumentem wprowadzania społecz-

nie pożądanych i trwałych zmian na obszarze miast i na obszarach wiej-

skich. Celem działań są tutaj przezwyciężenie kryzysu społeczno-gospo-

darczego na danym obszarze oraz zmiana jego wizerunku. Rewitalizacja 

odnoszona jest do przemian obszarów zdegradowanych w następują-

cych wymiarach: gospodarczym, społecznym, infrastrukturalno-prze-

strzennym oraz związanym z kształtowaniem przestrzeni publicznej. 

Przestrzeń publiczna określona jako obszar przewidziany do rewitaliza-

cji powinna być zidentyfikowana przez analizę czynników i zjawisk kry-

zysowych oraz lokalnych potencjałów, a także charakter i skalę potrzeb 

rewitalizacyjnych. W szczególności analiza powinna zawierać ocenę przy-

czyn degradacji i charakterystykę sytuacji na danym obszarze, z uwzględ-

nieniem szerszej struktury i procesów rozwojowych jednostki terytorial-

nej, oraz koncentrować się zwłaszcza na takich zjawiskach społecznych, 

jak: bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, problemy edukacyjne, kapitał 

społeczny, uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym. Analiza 

powinna być prowadzona w zakresie następujących obszarów proble-

mowych290:

290 Projekt założeń procesu rewitalizacji w woj. kujawsko-pomorskim, Urząd Marszałkowski, 

Toruń 2015.
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a) społecznym, w którym należy uwzględnić następujące zagadnienia:

• hierarchizację problemów i zjawisk społecznych,

• identyfikację i ocenę zjawisk i procesów społecznych o charakte-

rze zewnętrznym oddziałujących na obszar zdegradowany,

• analizę potencjału i aktywności podmiotów (w szczególności orga-

nizacji pozarządowych) działających na rzecz integracji spo-

łecznej i zawodowej oraz kultury i edukacji istniejących i funkcjo-

nujących na obszarze objętym programem,

• charakterystykę zakresu i intensywności współpracy władz z part-

nerami społeczno-gospodarczymi w odniesieniu do obszaru ob-

jętego programem rewitalizacji,

• analizę poziomu zaangażowania mieszkańców w dotychczas po-

dejmowane działania o charakterze przestrzennym, społecznym, 

gospodarczym,

• analizę skuteczności działań mających na celu niwelowanie prob-

lemów społecznych, które były dotychczas podejmowane na ob-

szarze objętym programem;

b) gospodarczym, na którym zostaną przeprowadzone:

• analiza poziomu przedsiębiorczości i aktywności zawodowej,

• ujawnienie potencjalnych partnerów rewitalizacji na obszarze 

zdegradowanym,

• analiza kondycji lokalnych przedsiębiorstw,

• ocena dynamiki rozwoju przedsiębiorstw;

c) przestrzenno-funkcjonalnym, obejmującym:

• analizę elementów podlegających degradacji i ich wpływ na de-

gradację społeczną i gospodarczą,

• ocenę stanu infrastruktury technicznej,

• ocenę poziomu emisji,

• analizę stanu przestrzeni publicznych,

• ocenę stanu i poziomu ochrony środowiska;

d) technicznym, z uwzględnieniem:

• poziomu degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych,

• możliwości korzystania z obiektów budowlanych,

• energooszczędności.
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1. Idea polityki terytorialnej

Zgodnie z przyjętym paradygmatem polityki regionalnej zagadnienia 

dotyczące rozwoju lokalnego i regionalnego rozpatrywane są w szerszym 

kontekście polityki rozwoju ukierunkowanej terytorialnie. Wiąże się to z pro-

cesem wspierania rozwoju obszarów funkcjonalnych, w odniesieniu do 

których konieczne jest uwzględnienie szerszego kontekstu oraz specyfiki 

odróżniającej je od tradycyjnych jednostek terytorialnych. Istnieje też po-

trzeba wskazania na cele i instrumenty charakterystyczne dla tych obsza-

rów. Zasadne wydaje się zatem określenie, że będzie to polityka ukierun-

kowana terytorialnie, związana z działaniem władz publicznych na rzecz 

zrównoważonego rozwoju obszarów funkcjonalnych oraz wykorzystania 

ich potencjałów w procesach rozwoju regionu. Realizacja polityki teryto-

rialnej powinna być rozumiana szeroko, jako działania samorządów tery-

torialnych oraz różnych grup obywateli, w tym przedsiębiorców i instytu-

cji publicznych, na rzecz realizacji celów i zadań istotnych z perspektywy 

regionu. Tak rozumiana polityka terytorialna jest formułowana przez sa-

morząd województwa w partnerstwie z samorządami lokalnymi oraz po-

zostałymi interesariuszami. Poszczególne jednostki mające różne zadania 

i instrumenty tworzą tym samym wielopoziomowy system współodpo-

wiedzialnego zarządzania procesami rozwoju danego terytorium.

Programowanie i realizacja wojewódzkiej polityki terytorialnej powinny 

podlegać określonym zasadom, które będą wpływać na jej skuteczność 

i efektywność, zapewniając jednocześnie jej zintegrowany, terytorialny 

charakter. Zasady te wywodzą się w dużej mierze z zasad sformułowanych 

w krajowych dokumentach programowych oraz planach rozwoju po-

szczególnych województw. W ten sposób dzięki odpowiednim uregulo-

waniom organizacyjnoprawnym polityka terytorialna zapewni również 

możliwości rozwoju i racjonalnej gospodarki przestrzennej w wojewódz-

twie. Jednocześnie stworzona zostanie platforma koordynacji polityk 

sektorowych oraz międzysektorowej realizacji działań w odniesieniu do 

celów rozwojowych określonych dla poziomu regionalnego oraz w ukła-

8
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dzie lokalnym. Wsparcie rozwoju poszczególnych typów obszarów po-

winno być zróżnicowane, z uwzględnieniem ich potrzeb, a przede wszyst-

kim potencjału rozwojowego oraz roli w procesie rozwoju regionu. 

W odpowiedzi na różne problemy charakterystyczne dla różnych typów 

obszarów będzie tworzony odpowiedni zestaw instrumentów i rozwiązań 

organizacyjnych. Uwzględnienie zasady zintegrowanego podejścia tery-

torialnego w realizacji działań różnych instytucji publicznych i podporząd-

kowanych im instytucji wpłynie niewątpliwie na większą integrację i ko-

ordynację działań, co w konsekwencji przyczyni się do efektywniejszej 

realizacji polityki rozwoju oraz lepszego wykorzystania środków pub-

licznych.

Polityka terytorialna przyczynia się do koordynacji działań inicjowa-

nych i prowadzonych przez samorząd województwa z politykami lokal-

nych samorządów terytorialnych w kontekście realizacji celów rozwojo-

wych regionu. Na poziomie lokalnym przyczyni się to w szczególności do 

koordynacji programów i działań sektorowych prowadzonych przez po-

szczególne samorządy gminne i powiatowe na swoich obszarach, a także 

umożliwi koordynację współpracy samorządów lokalnych na obszarach 

funkcjonalnych. Zgodnie z zasadą wielopoziomowego zarządzania poli-

tyka terytorialna będzie stanowić ramy dla działań podejmowanych nie 

tylko przez podmioty publiczne, ale również środowiska biznesu, instytu-

cji lokalnych, organizacji pozarządowych, przedstawicieli mieszkańców, 

a więc wszystkich partnerów, których działania są istotne dla osiągania 

celów rozwojowych. Odnosząc się do omawianej zasady integralności, 

należy wskazać, że strategiczny cel polityki terytorialnej, niezależnie od 

horyzontu czasowego, powinien dotyczyć zarówno kreowania warunków 

dla rozwoju gospodarczego i tworzenia miejsc pracy, jak i poprawy jakości 

życia mieszkańców danego obszaru. Ważne jest też stworzenie warunków 

do skutecznego, efektywnego i partnerskiego zarządzania rozwojem na 

obszarach funkcjonalnych.

Osiąganie zamierzonego celu w ramach polityki terytorialnej, jakim 

jest spójność terytorialna, wymaga zapewnienia skutecznego systemu za-

rządzania publicznego w ramach regionu. System ten musi być zgodny 

z założeniami polityki regionalnej państwa oraz europejskiej polityki spój-

ności społeczno-gospodarczej. Musi on być również zintegrowany z syste-

mem zarządzania publicznego w zakresie zagospodarowania przestrzen-

nego, gdyż nie można realizować zarządzania spójnością terytorialną bez 
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odpowiednich instrumentów oddziaływania na kształtowanie przestrzeni 

w skali regionalnej i lokalnej.

Ponadto system zarządzania spójnością terytorialną powinien gwaran-

tować możliwość dużej elastyczności wdrażania polityki europejskiej i kra-

jowej polityki rozwoju adresowanej do odpowiednich jednostek i szczebli 

terytorialnych. Pełne zastosowanie powinna mieć tutaj zasada pomocni-

czości, polegająca na lokowaniu zadań z zakresu wspierania rozwoju na 

możliwie najniższym szczeblu, zapewniającym ich efektywną realizację.

System zarządzania powinien być prosty i pozwalający na ścisłą współ-

pracę wszystkich szczebli, zarówno w procesie programowania odpo-

wiednich polityk i interwencji, jak i w czasie ich realizacji. Winien także 

zagwarantować koordynację tej polityki z innymi politykami na wszyst-

kich poziomach zarządzania. Taka koordynacja powinna pozwolić na wy-

korzystanie efektu synergii i zapobiegać ewentualnym konfliktom czy też 

inicjowaniu działań wzajemnie sprzecznych, a obszar, na którym podej-

mowane są działania, powinien zależeć od charakteru rozwiązywanych 

problemów. Koncepcja wielopoziomowego zarządzania powinna uwzględ-

niać koordynację między różnymi podmiotami i poziomami administra-

cji publicznej, co pozwoli na koncentrację uwagi na interakcjach między 

zjawiskami, zdarzeniami i procesami zachodzącymi na różnych szczeb-

lach społecznych. Wydaje się, że skuteczność w osiąganiu celów może 

być zapewniona jedynie przez stworzenie właściwych relacji i połączeń 

zarówno w układzie poziomym, jak i pionowym. Dlatego też bardzo ważną 

sprawą jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, jak zorganizować owe 

współzależności i zapewnić ogólną spójność różnych polityk publicznych.

Organizując związane z tym struktury instytucjonalne, można wyko-

rzystać dotychczasowe rozwiązania i instrumenty, wyodrębniając dodat-

kowo działania bezpośrednio dotyczące polityki terytorialnej. Możliwa jest 

także budowa nowatorskich rozwiązań organizacyjnoprawnych, a także 

instrumentów z dziedziny zarządzania dzięki planowaniu udziału w tym 

procesie nowych podmiotów zaangażowanych we wdrażanie polityki te-

rytorialnej. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że bardzo skuteczny 

może się okazać sposób działań zakładający modyfikacje dotychczaso-

wych form i metod, które zapewnią uniknięcie błędów oraz pozwolą na 

uproszczenie systemu i zapewnienie większej efektywności działań.

Podejście terytorialne powinno być widoczne we wszystkich działa-

niach rozwojowych poprzez dostrzeganie różnorodności, silną koordyna-
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cję oraz zarządzanie wielopoziomowe. Konieczne są także zintegrowane 

programy rozwoju dedykowane obszarom strategicznej interwencji przy 

zachowaniu integracji przestrzennej prowadzonej w ramach polityki re-

gionalnej. Pozwoli to na optymalne zużytkowanie ukrytych lub niewłaści-

wie wykorzystywanych zasobów i specjalizacji terytoriów o różnym poten-

cjale społeczno-gospodarczym. Silne ukierunkowanie terytorialne oznacza, 

że władze regionalne i lokalne muszą aktywnie uczestniczyć w kształto-

waniu i wdrażaniu polityki rozwoju. Polityka oparta na zasadzie zintegro-

wanego podejścia terytorialnego tworzy warunki do stymulowania wszyst-

kich obszarów do rozwoju ich potencjału w oparciu o zasoby endogeniczne. 

Wsparcie polityki rozwoju ma więc na celu rozwijanie wewnętrznych 

czynników wzrostu, a nie jedynie redystrybuowanie dochodów do słabiej 

rozwijających się obszarów regionu. Takie podejście jest określane jako 

nowy paradygmat polityki regionalnej, w którym obok przesunięcia uwagi 

z barier na potencjał rozwoju warto odnieść się do innych aspektów, ta-

kich jak: zwiększenie roli szczebla regionalnego w uruchamianiu proce-

sów rozwojowych, silne ukierunkowanie na terytorialność oraz zasadni-

cze różnice między podejściem terytorialnym a sektorowym. Podejście 

terytorialne zakłada zatem wielowymiarowość procesów rozwojowych, 

umożliwiając uwzględnienie ich uwarunkowań społecznych, gospodar-

czych i środowiskowych oraz różnorodności obszarów, na których procesy 

te się odbywają. Wymaga to zintegrowanego podejścia, uwzględniającego 

powiązania międzysektorowe oraz umożliwiającego funkcjonowanie in-

terwencji publicznej w sposób zrównoważony, jak też maksymalnego wy-

korzystania możliwości stosowanych instrumentów291. W związku z tym 

potrzebne staje się zintegrowane rozpatrywanie procesów rozwojowych, 

co wymaga koordynowania wysiłków ze strony podmiotów regionalnych 

i lokalnych, prowadząc do tworzenia warunków do inicjatyw rozwojowych 

i wynikających stąd odpowiednich form interwencji publicznej. W ten 

sposób projektowane i realizowane polityki publiczne otrzymają wymiar 

terytorialny, a także zostaną wypracowane odpowiednie formy stałej 

oceny ich oddziaływania na rozwój.

Terytorialny wymiar polityki rozwoju wynika z roli, jaka przypisana jest 

dynamicznym relacjom funkcjonalno-przestrzennym, i jest związany 

z koniecznością zmiany sposobu współdziałania władz samorządowych 

291 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020: regiony, miasta, obszary wiejskie, 
MRR, Warszawa 2010.
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na rzecz rozwoju przekraczającego tradycyjne granice formalnych po-

działów administracyjnych. W związku z tym jednym z najważniejszych 

elementów zapewniających efektywność polityki rozwoju w wymiarze te-

rytorialnym jest zintegrowane podejście terytorialne, polegające na inte-

gracji działań publicznych tak, aby służyły one osiąganiu celów określonych 

dla wybranych obszarów. Podejście to sprzyja lepszemu uwzględnieniu 

terytorialnie zróżnicowanych uwarunkowań rozwojowych (potencjałów 

i problemów) w realizacji zintegrowanej, skoncentrowanej geograficz-

nie i tematycznie interwencji publicznej. Uwzględnienie zasady zintegro-

wanego podejścia terytorialnego w realizacji działań w ramach polityki 

spójności wymaga koordynacji różnych podmiotów zaangażowanych 

w programowanie, zarządzanie i wdrażanie przedsięwzięć. Polityka tery-

torialna nie powinna być nastawiona na wyrównywanie poziomów roz-

woju poszczególnych obszarów, ale przede wszystkim stanowić najlepszy 

sposób na wykorzystanie ich potencjału rozwojowego oraz być integral-

nym elementem polityki rozwoju regionalnego wspomagającym osiąga-

nie założonych celów poprzez uruchamianie zasobów terytorialnych. Po-

lityka terytorialna, mając charakter zintegrowany, pozwala na integrację 

różnych polityk publicznych na poziomie regionalnym i lokalnym, sku-

tecznie i efektywnie wspomagając niezbędne zmiany społeczno-gospo-

darcze i instytucjonalne. Wymiar terytorialny polityki rozwoju powinien 

być zatem płaszczyzną koordynacji wyznaczonych celów i działań podej-

mowanych w zakresie poszczególnych dziedzin i obszarów, co pozwoli 

na zachowanie spójności tych celów i działań. W praktyce terytorialny 

aspekt polityki będzie realizowany m.in. przez wskazanie obszarów funk-

cjonalno-przestrzennych związanych z procesami gospodarczymi, spo-

łecznymi i przyrodniczymi w celu lepszego wykorzystania endogenicz-

nych czynników rozwoju, z pominięciem uwarunkowań opartych na 

tradycyjnym, zgodnym z podziałami terytorialnymi sposobie planowania 

i realizacji procesów rozwojowych. Zakłada to osiągnięcie istotnych ko-

rzyści społecznych, gospodarczych i przestrzennych w dłuższym hory-

zoncie czasowym. Zarazem należy przyjąć, że wymiar terytorialny, zastę-

pując dotychczasowe działania na rzecz konwergencji, zwraca uwagę na 

te inicjatywy, które służą zapewnieniu warunków rozwoju wszystkich te-

rytoriów oraz dają szanse jak najlepszego wykorzystania ich charaktery-

stycznych cech i uwarunkowań. W związku z tym na obszarze wojewódz-

twa powinny zostać wykreowane poziomy, na których będzie się odbywał 
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proces planowania i wdrażania polityki terytorialnej. Na każdym poziomie 

realizowane będą zadania odpowiadające jego specyfice i dlatego w tym 

celu zidentyfikowane zostaną główne problemy oraz kierunki rozwoju 

w oparciu o obowiązujące dokumenty planistyczne na poziomie krajo-

wym, regionalnym i lokalnym. Planowane i wdrażane przedsięwzięcia 

powinny wzmacniać potencjał rozwojowy danego obszaru, a w ich realiza-

cję powinny być zaangażowane jednostki terytorialne wchodzące w skład 

danego obszaru funkcjonalno-przestrzennego. Zadania na poszczegól-

nych poziomach realizowane są głównie przy wsparciu środków europej-

skich oraz środków krajowych. Planowanie rozwoju w związku z prowa-

dzeniem polityki terytorialnej powinno mieć charakter zintegrowany 

jednocześnie dla wszystkich poziomów realizacji polityki terytorialnej. 

Określone zostaną zatem cele interwencji i odpowiadające im wskaźniki 

realizacji zadań, a także kierunki interwencji (zakresy działań) wraz z okre-

śleniem kategorii działań priorytetowych. Uwzględnione zostaną również 

działania komplementarne realizowane z udziałem środków krajowych. 

W związku z tym konieczne jest stworzenie systemu działań opartego na 

sprecyzowanej wizji rozwoju regionu określającej kierunki działań w per-

spektywie 2020+. Ważnym elementem jest zapewnienie szerokiego i ak-

tywnego udziału środowisk społeczno-zawodowych w tym procesie. Po-

winien powstać odpowiadający współczesnej specyfice i potrzebom 

regionu model rozwoju społeczno-gospodarczego budowany przez wła-

dze publiczne oraz przedstawicieli nauki. Tworzenie systemu powinno 

uwzględniać cele strategii rozwoju i opierać się na partycypacji społecz-

nej, systematycznym monitorowaniu uwarunkowań oraz wdrażaniu nie-

zbędnych przekształceń. Realizacja działań powinna skutkować unowo-

cześnieniem gospodarki i rozwojem zasobów ludzkich oraz nowoczesną 

strukturą funkcjonalno-przestrzenną regionu. Dla podjęcia działań w za-

kresie zarządzania rozwojem na poszczególnych poziomach konieczne 

będzie przygotowanie strategii rozwoju dla poszczególnych obszarów. 

Określą one uwarunkowania, specyfikę oraz kierunki i przedsięwzięcia 

rozwojowe. Pozwolą też na sformułowanie logiki funkcjonowania oraz 

wskazanie celów, zadań i środków realizacji. Każda strategia powinna być 

spójna ze strategią rozwoju województwa oraz krajowymi i wspólnoto-

wymi dokumentami strategicznymi oraz programowymi. Powinna też 

przyczyniać się do rozwiązywania problemów danego obszaru. W proce-

sie opracowania strategii należy zapewnić ścisłą współpracę z samorzą-
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dem województwa. Strategia musi być zaakceptowana przez wszystkie 

podmioty wchodzące w skład danego obszaru funkcjonalno-przestrzen-

nego. W efekcie powinny powstać warunki do realizacji działań, w wyniku 

których nastąpi wzmacnianie funkcji metropolitalnych ośrodków woje-

wódzkich oraz integracja ich obszarów i powiązań funkcjonalnych, infra-

strukturalnych i instytucjonalnych. Ponadto istotne jest wzmacnianie za-

równo funkcji metropolitalnych w sferze gospodarczej, społecznej, nauki 

i kultury, jak i roli ośrodków wojewódzkich w zakresie edukacji na pozio-

mie wyższym, tworzących warunki do gospodarki opartej na wiedzy. 

Ważne jest także wspieranie rozwiązań integrujących przestrzeń funkcjo-

nalnych obszarów miejskich w zakresie zagospodarowania przestrzen-

nego, transportu zbiorowego (infrastruktury, taboru i rozwiązań organiza-

cyjnych), usług komunalnych, rynku pracy. Należy też zwrócić uwagę na 

wzmocnienie pozycji ośrodków wojewódzkich przez rozwój funkcji me-

tropolitalnych, regionalnych, ponadlokalnych oraz związanych z obsługą 

mieszkańców. Istotnym kierunkiem działań jest tutaj wzmacnianie po-

tencjału do absorpcji i rozprzestrzeniania procesów rozwojowych oraz 

zwiększanie możliwości wprowadzania rozwiązań innowacyjnych przez 

przedsiębiorstwa i instytucje, a także zwiększanie dostępności komunika-

cyjnej oraz jakości usług komunikacyjnych, w tym dostępności transpor-

towej za pośrednictwem transportu zbiorowego. Istotną rolę będzie odgry-

wać tu restrukturyzacja i rewitalizacja miast i innych obszarów tracących 

dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze, zwłaszcza: wsparcie ja-

kości kapitału ludzkiego, modernizacja struktury gospodarczej, nadrabia-

nie zaległości w zakresie infrastruktury technicznej, modernizacja i roz-

wój obiektów użyteczności publicznej, w tym wsparcie kompleksowych 

programów rewitalizacyjnych. Kolejne zadanie to rozwijanie i uzupełnia-

nie palety wysokiej jakości usług publicznych. Ponadto zasadniczą kwe-

stią jest budowa i modernizacja infrastruktury technicznej zapewniającej 

lokalizację przedsiębiorstw wykorzystujących specyficzny, lokalny poten-

cjał w zakresie określonej specjalizacji gospodarczej bazującej na zaso-

bach ludzkich, ekologicznych, kulturowych czy innych. Istotne jest rów-

nież wspomaganie rozwoju miast powiatowych i innych miast o znaczeniu 

lokalnym, mających potencjał do przyciągania inwestycji poza rolni-

ctwem bądź wykorzystujących potencjał rolniczy otaczających obszarów.

W odniesieniu do poziomu lokalnego ważne będzie podejmowanie 

działań eliminujących przyczyny regresu i degradacji oraz działań uru-
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chamiających procesy odnowy, jak też znaczącej poprawy w sferze go-

spodarczej i społecznej, a także polepszenia stanu infrastruktury tech-

nicznej i społecznej, stanu środowiska przyrodniczego i kulturowego, 

poprawy wizerunku jednostki terytorialnej, jej atrakcyjności turystycz-

nej i inwestycyjnej. Do ważnych zadań będą także należały: rozwiązywa-

nie zidentyfikowanych problemów społecznych, poprawa estetyki, jako-

ści miejsc publicznych oraz ochrona krajobrazu kulturowego. Należy też 

zwrócić uwagę na wzmacnianie gospodarczego potencjału małych miast 

i miasteczek.

Niezwykle ważnym elementem szeroko pojmowanej polityki teryto-

rialnej jest polityka miejska, stanowiąca jeden z obszarów aktywności 

samorządu województwa w perspektywie 2020+. Zgodnie z przyjętym pa-

radygmatem polityki regionalnej istnieje coraz większa potrzeba wyod-

rębnienia problematyki miejskiej w kontekście rozwojowym, w działa-

niach prowadzonych przez podmioty publiczne na różnych poziomach 

zarządzania i realizacji polityki rozwoju. Polityka miejska jest w tym kon-

tekście celowym, ukierunkowanym terytorialnie działaniem na rzecz 

zrównoważonego rozwoju miast i ich obszarów funkcjonalnych oraz wy-

korzystania potencjału miast w procesie rozwoju regionu. Realizacja tak 

pojmowanej polityki miejskiej powinna być rozumiana szeroko, nie tylko 

jako działania wobec miast, ale także jako działania różnych grup obywa-

teli i instytucji publicznych, w tym samorządów terytorialnych, na rzecz 

realizacji celów istotnych z perspektywy regionalnej i lokalnej. Staje się to 

tym bardziej istotne, że podmiotami współczesnej polityki miejskiej są 

poza samorządem województwa:

• samorządy gmin miejskich,

• samorządy gmin miejsko-wiejskich na obszarach zurbanizowa-

nych, wchodzących w skład obszarów funkcjonalnych miast,

• samorządy gmin wiejskich na obszarach zurbanizowanych, wcho-

dzących w skład obszarów funkcjonalnych miast.

Wszystkie działania związane z organizacją polityki terytorialnej oraz 

strukturą jej realizacji muszą być ściśle związane ze specyfiką danego re-

gionu, która determinuje także zasady tworzenia poziomów zarządzania 

w ramach polityki terytorialnej, a w konsekwencji budowę systemu zarzą-

dzanie rozwojem. Kolejna ważna sprawa to zagadnienia organizacyjno-

-finansowe, a także podział środków finansowych na realizację polityki 

terytorialnej w poszczególnych obszarach funkcjonalno-przestrzennych.
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Należy podkreślić, że wobec zmieniających się uwarunkowań rozwoju 

lokalnego i regionalnego oraz szerszych zmian społeczno-gospodarczych 

i kulturowych do głównych czynników wyznaczających możliwości roz-

woju trzeba zaliczyć szeroko pojętą współpracę stanowiącą niezbędny 

element efektywnej polityki rozwoju. Każda z dostępnych form współ-

pracy międzysamorządowej jest dostosowana do realizacji określonego 

typu działań, jednak żadna nie ma charakteru uniwersalnego. Doświad-

czenie wskazuje, że rozwój form współpracy nie nadąża za zmianami 

uwarunkowań i wyzwaniami, jakie niosą nowe zjawiska społeczno-go-

spodarcze, w tym globalizacja i swobodny przepływ kapitału, oraz wyni-

kającymi z tego potrzebami w zakresie współpracy między jednostkami 

samorządu terytorialnego. Dlatego też zasadne wydaje się wypracowanie 

fakultatywnej i dobrowolnej formy organizacyjnej, która umożliwi współ-

pracę sąsiadujących jednostek terytorialnych, szczególnie w zakresie za-

gospodarowania przestrzennego, polityki rozwoju oraz wspólnych przed-

sięwzięć i zadań mających znaczenie dla całego obszaru. 

2.  Polityka terytorialna w perspektywie 
polityki spójności

Z punktu widzenia polityki spójności niezbędne są działania zmierza-

jące do zmniejszania dysproporcji w poziomie rozwoju społeczno-gospo-

darczego poszczególnych obszarów, a także przeciwdziałanie kumulacji 

problemów społeczno-gospodarczych, szczególnie na obszarach peryfe-

ryjnych, położonych z dala od dużych ośrodków miejskich i na styku wo-

jewództw. Istotne są również: zmniejszanie zróżnicowań wewnątrz du-

żych miast, poprawa warunków i jakości życia mieszkańców na obszarach 

zdegradowanych, a także zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i roz-

wój przedsiębiorczości. W kontekście zapewnienia spójności terytorialnej 

dużego znaczenia nabiera zwiększenie poziomu dostępu do usług pub-

licznych i podstawowych dóbr warunkujących włączenie się mieszkań-

ców w procesy rozwojowe, w szczególności z wykorzystaniem potencjału 

społeczności lokalnych i sektora ekonomii społecznej. Podejmowane 

działania powinny uwzględniać specyfikę obszarów wymagających skon-

centrowanego wsparcia z poziomu krajowego związanego z restruktury-



246

Andrzej Potoczek Idea zarządzania zintegrowanego – zarys problemu

zacją i transformacją strukturalną. Zgodnie z realizacją podejścia teryto-

rialnego działania powinny wynikać z oddolnie zaprojektowanych 

zintegrowanych strategii oraz planów działania lub też innych dokumen-

tów strategicznych na poziomie lokalnym lub regionalnym zawierających 

wiązki projektów. Dzięki temu możliwa będzie realizacja interwencji inte-

grujących różne dziedziny wymagające współpracy międzysektorowej, 

a także rozwiązań służących osiąganiu celów rozwoju na poziomie lokal-

nym. Kluczowe w tym kontekście wydaje się programowanie interwencji 

łączącej różne źródła finansowania, aby w największym możliwym stop-

niu odpowiadała ona na potrzeby poszczególnych terytoriów, bazując na 

istniejących i stale rozwijanych potencjałach. W tym przypadku wymiar 

terytorialny stanowi uwzględnienie w realizowaniu polityki rozwoju róż-

nych rodzajów terytoriów, istotnych z punktu widzenia polityki spójności, 

polityki rozwoju kraju i potrzeb poszczególnych województw. Jest to zara-

zem integralny element wszystkich działań o charakterze horyzontalnym 

ukierunkowanych na konkretne obszary wymagające wsparcia. Polityka 

rozwoju uwzględnia zatem wymiar terytorialny na wszystkich etapach 

interwencji, a jego ważnym aspektem jest dopasowanie polityki rozwoju 

do danego terytorium m.in. poprzez programowanie strategiczne 

uwzględniające różnorodność wzrostu, specyfikę i dynamikę poszczegól-

nych obszarów, ich relacje i interakcje oraz definiujący je kapitał teryto-

rialny. Dlatego też zintegrowane podejście terytorialne koncentruje się na 

przestrzennym wymiarze wzrostu społeczno-gospodarczego, w którym 

punktem odniesienia dla działań prowadzonych w ramach polityki regio-

nalnej i lokalnej jest terytorium charakteryzujące się określonym zbiorem 

cech społecznych, przestrzennych, środowiskowych i gospodarczych, 

warunkujących jego potencjał endogeniczny, a także bariery oraz potrzeby 

rozwojowe. Zintegrowane podejście terytorialne polega zatem na lepszym 

dopasowaniu interwencji do specyfiki danego obszaru, tak aby precyzyj-

nie odpowiadała ona na różnorodne wyzwania rozwojowe. Oznacza to 

potrzebę uwzględnienia specyfiki terytorialnej na etapie programowania, 

realizacji i monitorowania interwencji, lepszej koordynacji działań oraz 

dostępnych środków finansowych, jak również zaprojektowania instru-

mentów terytorialnych łączących działania o charakterze inwestycyjnym 

i społecznym. 

Należy podkreślić, że w odpowiedzi na zmieniające się uwarunkowa-

nia rozwojowe, a także nowy model rozwoju oraz dotychczasowe do-
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świadczenia realizacji polityki regionalnej istnieje potrzeba doskonalenia 

funkcjonujących mechanizmów i instrumentów szeroko pojmowanej 

polityki regionalnej. Wpłynie to na podniesienie skuteczności i jakości za-

równo polityki regionalnej, jak i innych polityk mających istotny wpływ 

na procesy rozwoju terytorialnego, a także zwiększy efektywność finanso-

wania polityki regionalnej. 

We współczesnym modelu polityki regionalnej główny nacisk poło-

żony jest na równoważenie rozwoju całego kraju z wykorzystaniem pro-

rozwojowego potencjału policentrycznej sieci osadniczej obejmującej 

ośrodki o różnej wielkości, znaczeniu i pełnionych funkcjach, ze szcze-

gólnym uwzględnieniem zarządzania rozwojem na obszarach powiązań 

funkcjonalnych miast. Wydaje się, że zasięg i struktura polskiej sieci osad-

niczej mogą i powinny zostać wykorzystane do wspierania procesów 

konwergencji różnych obszarów, zarówno miejskich, jak i wiejskich. Ko-

nieczna jest także większa koncentracja geograficzna i tematyczna poli-

tyki regionalnej, dzięki czemu wsparcie zostanie lepiej dostosowane do 

specyfiki poszczególnych terytoriów i skoncentrowane na czynnikach 

dających największą szansę na rozwój. Spowoduje to terytorialne ukie-

runkowanie polityki regionalnej, uwarunkowanej analizą czynników oraz 

cech charakterystycznych dla różnego typu terytoriów, takich jak para-

metry społeczno-gospodarcze, uwarunkowania przyrodnicze i prze-

strzenne, potencjał wewnętrzny czy też rodzaj powiązań funkcjonalnych. 

Istotna stanie się tutaj koncentracja tematyczna, która polega na sku-

pieniu uwagi polityki regionalnej na tych czynnikach rozwojowych, które 

dają największą szansę na wzrost gospodarczy i wzrost zamożności spo-

łeczeństwa. Zwiększy się w związku z tym rola procesu wyboru specjaliza-

cji regionalnych oraz wsparcia zidentyfikowanych sektorów i branż go-

spodarczych dających szanse na długotrwały wzrost konkurencyjności 

danego terytorium. 

W podejściu tym duży nacisk musi być położony na zaangażowanie 

i odpowiedzialność samorządów lokalnych za rozwój społeczno-gospo-

darczy oraz aktywność w przełamywaniu barier we współpracy z innymi 

samorządami. Będzie to możliwe dzięki zwiększeniu roli instrumentów 

terytorialnych w realizacji polityki regionalnej, doprecyzowaniu zadań sa-

morządu terytorialnego oraz wzmocnieniu jego potencjału administra-

cyjnego i zarządczego. Istotna stanie się również poprawa dialogu z part-

nerami społeczno-gospodarczymi, co zwiększy efektywność i sprawność 
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administracji samorządowej w zakresie kształtowania i prowadzenia poli-

tyki rozwoju, a także podkreśli praktyczny wymiar oraz wzmocnienie wie-

lowymiarowego współdziałania. Dużą rolę będzie odgrywać proces koor-

dynacji w wykorzystaniu potencjału sektora publicznego, gospodarczego 

i społecznego dla realizacji celów polityki rozwoju lokalnego i regionalnego. 

Działania polityki regionalnej powinny być także ukierunkowane na po-

wiązania funkcjonalne, przyczyniając się tym samym do zwiększenia dy-

namiki rozwoju gospodarki lokalnej i regionalnej. Z kolei w wymiarze insty-

tucjonalnym istotne będą: dalsze wzmacnianie zdolności do planowania 

i prowadzenia działań rozwojowych, szczególnie na poziomie lokalnym, 

poprawa jakości zarządzania w poszczególnych ośrodkach sieci osadniczej 

i ich obszarach funkcjonalnych oraz stopniowe rozwijanie zarządzania ca-

łymi obszarami funkcjonalnymi, tworzenie lepszych warunków do koordy-

nacji tych działań przez samorządy, a także ułatwianie ich współpracy za-

równo na poziomie regionalnym, krajowym, jak i europejskim. 

Potrzeba realizacji działań rozwojowych w sposób społecznie i teryto-

rialnie zrównoważony wynika ze zmieniających się uwarunkowań spo-

łeczno-gospodarczych. Zrównoważony rozwój społeczny i regionalny 

to rozwój harmonijny, wrażliwy na terytorialną różnorodność i jej atuty, 

a jednocześnie dbający o zapewnienie całemu społeczeństwu wysokiej 

jakości życia. Efektywność działań rozwojowych jest uwarunkowana ade-

kwatnym dostosowaniem ich zakresu i mechanizmu wdrażania do spe-

cyfiki poszczególnych obszarów, a więc indywidualnych potencjałów, 

deficytów i wzajemnych zależności. Zakładane efekty działań rozwojo-

wych podejmowanych w tym obszarze to przede wszystkim nowe miej-

sca pracy dobrej jakości, przekładające się na wyższe dochody mieszkań-

ców i większą bazę dochodową samorządów. Warto w tym kontekście 

zwrócić uwagę na szczególną rolę samorządów regionalnych i lokalnych, 

którą mają do odegrania w związku z przypisaniem im większości kom-

petencji związanych z dostępem do usług publicznych na szczeblu lokal-

nym. W szczególności dotyczyć to będzie obszarów edukacji, zdrowia czy 

zatrudnienia i zabezpieczenia społecznego. Właściwe określenie ram 

związanych z tym polityk publicznych na musi iść w parze z ich skuteczną 

realizacją na szczeblu samorządowym, gdzie zlokalizowana jest większość 

zasobów niezbędnych do ich realizacji. Umożliwi to skuteczne przepro-

wadzenie przedsięwzięć o charakterze rozwojowym oraz systematyczną 

poprawę dostępu do usług publicznych wysokiej jakości.
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Polityka regionalna powinna zatem dążyć do zapewnienia bardziej 

zrównoważonego rozwoju poprzez zintegrowane interwencje wykorzy-

stujące miejscowe zasoby i potencjały poszczególnych terytoriów oraz 

dostarczanie zasobów odpowiednich do zainicjowania trwałego wzrostu 

liczby miejsc pracy w obszarach o mniej korzystnych uwarunkowaniach 

rozwojowych. 

Zakres i sposób wsparcia będą uzależnione od specyfiki danego teryto-

rium i obejmą działania służące aktywizacji społeczno-gospodarczej, roz-

wojowi lokalnych rynków pracy i mobilizacji zawodowej mieszkańców 

oraz poprawie dostępu do usług publicznych. Wyzwaniem dla wszystkich 

regionów jest w związku z tym optymalne wykorzystanie własnego po-

tencjału rozwojowego w celu zwiększenia konkurencyjności gospodarki 

i jednoczesnego zapewnienia warunków do trwałego i zrównoważonego 

rozwoju. Zgodnie z tym polityka regionalna musi być selektywna i w więk-

szym niż dotychczas zakresie skoncentrowana na instrumentach wspar-

cia oraz tworzeniu warunków do wzrostu konkurencyjności, innowacyjno-

ści i inwestycji w wybranych sektorach mających podstawowe znaczenie 

dla gospodarek regionalnych. Realizowane muszą być też działania, które 

zapewnią wzmocnienie koncentracji przedsięwzięć proinnowacyjnych 

oraz synergii między krajowymi a regionalnymi specjalizacjami wsparte 

m.in. funkcjonowaniem procesu przedsiębiorczego odkrywania i moni-

torowania inteligentnych specjalizacji na poziomie krajowym i regional-

nym. Jednocześnie polityka regionalna musi się koncentrować na two-

rzeniu klimatu inwestycyjnego w oparciu o elementy będące naturalnymi 

i trwałymi zasobami danego obszaru oraz te, które mogą zostać wykreo-

wane lub udoskonalone. 

Istotnym elementem oddziaływania polityki regionalnej musi być sfera 

instytucjonalna, ponieważ jakość działania instytucji, w tym administracji 

rządowej i samorządowej, w wielu przypadkach decyduje o perspektywach 

rozwojowych poszczególnych obszarów oraz o efektywności wykorzysta-

nia środków publicznych, a także jakości systemu współpracy z partne-

rami społeczno-gospodarczymi i instytucjonalnymi. Rozwijane muszą 

być w związku z tym zdolności do planowania i prowadzenia działań roz-

wojowych ukierunkowanych terytorialnie, a także na proces wzmacnia-

jący współpracę. Sprzyjać to będzie podniesieniu skuteczności i jakości 

wdrażania polityk ukierunkowanych terytorialnie, jak też wzmacnianiu 

regionalnych przewag konkurencyjnych.



250

Andrzej Potoczek Idea zarządzania zintegrowanego – zarys problemu

Polityka regionalna musi więc z jednej strony wzmacniać te czynniki 

rozwojowe, które decydują o konkurencyjności poszczególnych regio-

nów, a z drugiej podejmować dodatkowe działania aktywizujące w obsza-

rach o negatywnych perspektywach rozwojowych związanych ze struk-

turą społeczno-gospodarczą, peryferyjnym położeniem bądź utratą 

dotychczasowych funkcji. Celem podejmowanych działań na rzecz tych 

obszarów powinno być przyspieszenie przekształceń strukturalnych, 

zwiększenie tempa lub zainicjowanie rozwoju społeczno-gospodarczego 

w oparciu o wykorzystanie lokalnych potencjałów. Jest to możliwe dzięki 

skoordynowanym i powiązanym w pakiety działaniom obejmującym roz-

wiązania prawne, finansowe, instytucjonalne oraz inwestycyjne służące 

aktywizacji poszczególnych układów terytorialnych292.

3.  Przestrzenne aspekty rozwoju 
lokalnego i regionalnego 

Rozwój lokalny i regionalny związany jest nierozerwalnie z przestrzen-

nym wymiarem procesów i zjawisk społecznych i gospodarczych. Stąd 

istotnego znaczenia nabiera dobór instrumentów gospodarowania prze-

strzenią wpływających zarazem na kształtowanie rozwoju terytorialnego 

systemu społeczno-ekonomicznego. Aspekt przestrzenny ma swoje uję-

cie przedmiotowe, odniesione do zagospodarowania przestrzennego, 

oraz podmiotowe, wskazujące na struktury zarządzania odpowiedzialne 

za formułowanie i realizację polityki przestrzennej i regionalnej293. Wyko-

rzystanie cech struktury przestrzennej dla rozwoju społecznego i gospo-

darczego powinno się odbywać poprzez dobrze funkcjonujący system 

planowania przestrzennego, który może być wykorzystany jako skuteczne 

narzędzie sterowania rozwojem jednostek terytorialnych.

Planowanie przestrzenne powinno być zatem postrzegane jako forma 

działalności człowieka, która wykorzystując dostępne formy partnerstwa, 

zmierza do osiągania ładu przestrzennego i gospodarczego. Dla osiągnię-

292 Zob. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030, projekt z 8.05.2019 r., MIiR, 
Warszawa 2019.

293 E. Wysocka, J. Koziński, Aktualizacja teoretycznych i metodycznych podstaw planowa-
nia przestrzennego, IGPiK, Warszawa 1995.
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cia tak określonego celu pomocne są takie cechy planowania przestrzen-

nego, jak:

• stabilność struktur w procesie przeobrażeń cywilizacyjnych,

• łagodzenie napięć i konfliktów, co doprowadza do konsensusu spo-

łecznego,

• godzenie narastającej zmienności podmiotów występujących w ukła-

dzie terytorialnym ze względną stabilizacją przedmiotu planowania 

przestrzennego294.

Scharakteryzowany w ten sposób proces planowania przestrzennego 

konkretyzuje się na płaszczyźnie terytorialnej, gdzie na poziomie regional-

nym wydobywa się swoiste cechy poszczególnych obszarów, wskazując na 

zróżnicowanie przestrzenne oraz ograniczenia i predyspozycje rozwoju. 

Z kolei na poziomie lokalnym tworzy się podstawy merytorycznej i formal-

noprawnej realizacji przedsięwzięć przewidywanych jako istotne z punktu 

widzenia układu lokalnego i regionalnego. Wkomponowane jest to w prze-

strzenny wymiar gospodarki lokalnej i regionalnej, gdzie każdy przejaw 

życia społecznego i gospodarczego wpisany jest w konkretną przestrzeń, 

której właściwości nie można pomijać bez względu na skalę wielkości jed-

nostki terytorialnej. Gospodarka lokalna i regionalna jest więc częścią okre-

ślonej skali przestrzennej ze wszystkimi charakterystycznymi powiąza-

niami i uwarunkowaniami, jest też instrumentem kształtowania struktur 

przestrzennych danego systemu terytorialnego. Wskazuje to na wyraźny 

związek między rozwojem przestrzennym a społeczno-gospodarczym na 

poszczególnych poziomach zarządzania, który musi się przejawiać w peł-

nej zgodności podejmowania decyzji dotyczących rozwiązywania konkret-

nych problemów i zadań rozwojowych z ustaleniami przyjętymi wcześniej 

w odpowiednich dokumentach planistycznych.

Pojawia się zatem potrzeba integracji planowania przestrzennego i re-

gionalnego jako ważnego wyznacznika doboru metod i instrumentów za-

rządzania rozwojem. Integracja działań w tym zakresie będzie stanowić 

w perspektywie o kształcie pożądanego rozwoju społeczno-gospodar-

czego oraz o jakości ekonomiczno-ekologicznych działań jako składo-

wych procesu rozwoju. Dochodzą tu zatem problemy zgodności cech śro-

dowiska przyrodniczego z kierunkami rozwoju jednostki terytorialnej, 

co w szerszym ujęciu oznacza ramy dla kierunków rozwoju wynikające 

294 E. Wysocka, Poszukiwanie przestrzennych aspektów rozwoju społecznego i gospodar-
czego, „Samorząd Terytorialny” 2000, nr 1–2.
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z przyjętych reguł użytkowania przestrzeni fizycznej. Reguły te determi-

nowane są zarówno przez cechy przyrody, jak i wizję ładu przestrzennego, 

co wzmacnia integrację społeczno-gospodarczych i przestrzennych aspek-

tów rozwoju jednostki terytorialnej. Nie chodzi jednak tylko o działania ma-

jące charakter proekologiczny, ale również o takie zagospodarowanie te-

renu, które warunkuje sprawne funkcjonowanie lokalnego i regionalnego 

kompleksu społeczno-gospodarczego. Podstawą integrowania ekono-

micznych i przestrzennych aspektów rozwoju jest zatem rozpoznawanie 

związków zachodzących między systemem ekologicznym a potencjalnymi 

kierunkami rozwoju jednostki terytorialnej. W ten sposób podejmowane 

działania wpisują się w cały system uwarunkowań proekologicznych wy-

nikających z uregulowań krajowych oraz zasad obowiązujących w Unii 

Europejskiej, co stwarza warunki do sterowania rozwojem zgodnie z zało-

żeniami rozwoju zrównoważonego. Pojmowany jest on jako proces inte-

gracji działań gospodarczych i społecznych z zachowaniem równowagi 

przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych 

w celu zaspokojenia potrzeb zarówno współczesnych, jak i przyszłych po-

koleń. Stanowi to ważną przesłankę integracji narzędzi planowania prze-

strzennego i regionalnego, która powinna umożliwić realizację w jed-

nostce terytorialnej polityki ładu zintegrowanego, który obejmuje:

• ład ekologiczny, formułujący warunki i strategiczne cele ochrony i ra-

cjonalnego kształtowania środowiska przyrodniczego, zmierzające 

do utrwalenia rozwoju ekologicznie zrównoważonego,

• ład przestrzenny, określający strategiczne cele i kryteria kształtowa-

nia struktur przestrzennych, wyrażające zasady i kierunki gospoda-

rowania przestrzenią geograficzną,

• ład społeczny, określający strategiczne cele i środki oraz przedsię-

wzięcia zmierzające do poprawy jakości życia społeczeństwa,

• ład ekonomiczny, określający strategiczne cele i środki pobudzające 

efektywny rozwój społeczno-gospodarczy.

Z punktu widzenia konkurencyjności jednostki terytorialnej szczegól-

nego znaczenia nabiera problematyka ładu przestrzennego jako jednego 

z celów rozwoju. Można bowiem przyjąć, że im wyższy będzie stopień 

zrównoważenia rozwoju i uzyskania w ten sposób ładu przestrzennego, 

uwzględniającego w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowa-

nia i wymagania funkcjonalne, przyrodnicze, kulturowe i kompozycyjno-
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-estetyczne, tym wyższa będzie konkurencyjność danej jednostki295. Staje 

się to tym bardziej wyraziste, gdy z ładem przestrzennym utożsami się 

funkcjonalność rozmieszczenia, logikę oraz czytelność przestrzenną i jas-

ność układu terytorialnego. Ponadto z ładem przestrzennym wiąże się ge-

neralnie zachowanie walorów środowiska przyrodniczego, a także optyma-

lizację zachowań ludzi i podmiotów gospodarczych296. Tworząc struktury 

przestrzenne, społeczeństwo zmierza nie tylko do zaspokojenia podsta-

wowych potrzeb, ale także do nadania tym strukturom formy ładu prze-

strzennego. W takich miejscach pojawić się może szczególne skumulo-

wanie zachęt do inwestowania, gdyż układy cechujące się ładem 

przestrzennym przyciągają użytkowników i inwestorów. Konieczna jest 

jednak w tym zakresie spójność podejmowanych działań w odniesieniu 

do decyzji realizacyjnych i ich planistycznych podstaw związanych z przy-

jętymi kierunkami rozwoju przestrzennego i społeczno-gospodarczego. 

Założenie to wzmacnia idea spójności przestrzennej determinowanej 

w dużym stopniu przez politykę strukturalną Unii Europejskiej. Spójność 

przestrzenna staje się bowiem jednym z najważniejszych elementów 

średniookresowego programowania rozwoju regionalnego w polityce 

Wspólnoty, stwarzając możliwości niwelowania dystansu między poszcze-

gólnymi regionami. Wymaga to podejmowania różnorodnych działań 

wspartych procesem programowania rozwoju z uwzględnieniem specyfiki 

układu terytorialnego i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

W ocenie wpływu polityki przestrzennej na rozwój regionalny coraz 

większej wagi nabiera doprowadzenie do integracji między planowaniem 

przestrzennym a społeczno-gospodarczym. Brak spójności w tym za-

kresie jest sprzeczny z założeniami ustawy o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym, co jednak nie oznacza, że spójność ta występuje 

w praktyce działalności planistycznej na poziomie lokalnym i regional-

nym. W związku z tym podejmowane są działania mające na celu dopro-

wadzenie do zgodności zakresu, celów i głównych treści dokumentów 

odnoszących się do planowania przestrzennego z aktami planowania 

rozwoju lokalnego i regionalnego przygotowanymi przez władze lokalne 

295 J. Korzeń, Integracja narzędzi planowania przestrzennego i strategicznego, „Urbanista” 
2004, nr 5.

296 Z. Pióro, Ekologia społeczna – nauka o strukturach i zachowaniach przestrzennych, [w:] 
Z. Pióro (red.), Przestrzeń i społeczeństwo: z badań ekologii społecznej, Książka i Wiedza, 
Warszawa 1982, s. 117.
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i regionalne. Wyznaczają one zatem wspólny obszar działań podejmowa-

nych następnie przez samorządowe władze publiczne określonych 

szczebli, które odpowiedzialne są za kreowanie wizji, a następnie zarzą-

dzanie rozwojem danej jednostki terytorialnej. 

Analizując instrumenty oddziaływania na proces owego rozwoju, na-

leży zwrócić uwagę na planowanie przestrzenne tworzące pewne akty 

normatywne, które zawierając konkretne rozstrzygnięcia, obowiązują na 

danym terenie, zapewniając różnym podmiotom czynne oraz bierne 

prawo uczestniczenia w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego. Po-

rządkując określone działania z punktu widzenia skutków przestrzennych, 

plan zagospodarowania przestrzennego określa pola możliwych rozstrzyg-

nięć lokalizacyjnych, umożliwiając podmiotom indywidualnym i zbioro-

wym korzystanie z przysługujących im praw. Zatem przez określenie 

możliwych rozstrzygnięć lokalizacyjnych w szerszej skali planowanie 

przestrzenne może być ważnym narzędziem sterowania rozwojem spo-

łeczno-gospodarczym oraz jego kierunkami i strukturą. Jako planowanie 

ponadlokalne może z kolei służyć integrowaniu gospodarczemu i spo-

łeczno-kulturowemu różnych obszarów, określaniu podziału zadań i tery-

torialnego rozmieszczenia poszczególnych funkcji, koordynowaniu inte-

resów sektorowych oraz równoważeniu rozwoju regionów. Planowanie 

w skali lokalnej może też stanowić instrument dający trwałe i silne pod-

stawy kreowania rozwoju lub też destabilizujący pewne ukształtowane ca-

łości społeczne, którym muszą odpowiadać jakieś zasoby materialne, aby 

mogły one pomyślnie funkcjonować297.

Współczesne planowanie powinno być czynnikiem stymulowania i ko-

ordynowania zintegrowanego rozwoju, przez rozpoznanie istniejącej rze-

czywistości społeczno-gospodarczej oraz identyfikację występujących 

problemów, a następnie opracowanie wariantowych scenariuszy i strategii 

rozwoju dla potrzeb lokalnych i regionalnych podmiotów samorządowych.

Planowanie to, uwzględniając złożoność i dynamikę układu terytorial-

nego oraz różnorodność podmiotów polityki lokalnej i regionalnej, po-

winno tworzyć warunki do skutecznego procesu negocjacji oraz umoż-

liwiać te rozstrzygnięcia, które cechuje elastyczność i zdolność do 

uwzględniania zmiennych interesów. W stymulowaniu rozwoju gospo-

297 J. Miazga, Społeczne problemy kształtowania przestrzeni: przykłady studiów i badań 
na rzecz planowania i zarządzania przestrzenią w różnych skalach, Instytut Gospodarki 
Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa 2001, s. 39.
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darczego i aktywizacji społecznej nie można pomijać istotnych zróżnico-

wań terytorialnych i odmiennych możliwości wykorzystania terytorialnej 

specyfiki w zakresie posiadanych zasobów, a także potencjału społecz-

nego. Współcześnie odmienne kategorie obszarów wymagają zróżnico-

wanych kierunków działań, ponieważ różnice występują nie tylko między 

województwami, ale przede wszystkim widoczne są w układzie wewnątrz-

regionalnym. Pojawia się w związku z tym określona kategoria zróżnico-

wań przestrzennych wymagających analizy i określenia optymalnych 

kierunków oraz sposobów działań. Staje się to przedmiotem polityki prze-

strzennej i odpowiedniego gospodarowania przestrzenią. W ten sposób 

dokumenty planistyczne stają się ważnym elementem stymulowania roz-

woju gospodarczego i aktywizacji społecznej przez precyzyjne rozpoznanie 

specyfiki terytorialnej, a następnie określenie środków pozwalających na 

eliminację zagrożeń i optymalne wykorzystanie istniejących uwarunko-

wań, możliwości i szans rozwoju danego obszaru298. Jednocześnie plano-

wanie to powinno realizować określone cele społeczne, co wymaga stwo-

rzenia formuły dla włączenia zbiorowości lokalnej w proces przygotowania 

i realizacji założeń planistycznych. Wynika to z założenia, że wszelkie tery-

torialne zbiorowości mogą funkcjonować tylko wówczas, gdy rozwiązania 

przestrzenne są dostosowane do ich skali, zadań i potrzeb, a także gdy owa 

przestrzeń jest przez nie współkształtowana na rzecz realizacji przyjętych 

i zaakceptowanych celów społeczno-gospodarczych. 

Planowanie przestrzenne powinno nabierać zatem charakteru strate-

gii, określać wspólne cele, integrować różne podmioty i obszary działań, 

a także harmonizować korzystanie z różnych zasobów i stanowić płasz-

czyznę godzenia odmiennych interesów dla osiągnięcia ogólnospołecz-

nych celów. W ten sposób planowanie staje się procesem permanentnego 

tworzenia przestrzennego środowiska, które obejmuje relacje społeczne, 

aspekty ekonomiczne, a także rozstrzyganie problemów przy uwzględnie-

niu interesu publicznego i dominującego systemu wartości.

Jako instrument zarządzania rozwojem plan przestrzenny jest koncep-

cją, która rodzi się na podstawie negocjacji i kompromisów z uwzględnie-

niem obowiązującej w procesie programowania rozwoju zasady partner-

stwa. Będąc płaszczyzną ujawniania odmiennych interesów, a także 

negocjacji, porozumień i rozwiązywania konfliktów, planowanie prze-

strzenne jest szczególnym czynnikiem faktycznego upodmiotowienia 

298 „Gazeta Województw RP” 1999, nr 3, s. 25–30.
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zbiorowości terytorialnych i ich członków. Koncepcja ta dotyczy układów 

lokalnych i regionalnych i zawiera niejednokrotnie rozstrzygnięcia o fun-

damentalnym znaczeniu dla przyszłości danego układu terytorialnego. 

Zatem w procesie planowania przestrzennego powinno następować go-

dzenie obecnych, niekiedy doraźnych preferencji z przewidywanymi po-

trzebami przyszłych partnerów społeczno-gospodarczych i użytkowni-

ków przestrzeni. Stąd potrzeba elastyczności rozstrzygnięć, które nie 

przestaną być aktualne w związku z zaistnieniem nowych okoliczności. 

Implikuje to ważną rolę planowania przestrzennego, jaką jest łączenie ele-

mentów zastanego dziedzictwa przeszłości z wizją przyszłości, co przy-

czynia się do zachowania materialnych podstaw ciągłości rozwoju spo-

łeczno-gospodarczego jednostek terytorialnych. 

Proces planowania przestrzennego staje się też obszarem ważnych 

procesów decyzyjnych w układzie lokalnym i regionalnym. Mają one dłu-

gofalowe znaczenie i konsekwencje w kształtowaniu kierunków rozwoju 

przez uczestniczenie w procesie formułowania polityki regionalnej i lo-

kalnej. Stąd potrzeba budowania systemu planowania przestrzennego na 

trwałe włączonego w proces programowania i zarządzania rozwojem. 

Taki system powinien zapewniać:

• spójność i ciągłość polityki przestrzennej jako podsystemu strate-

gicznych założeń społeczno-gospodarczego rozwoju kraju,

• wpisanie planowania przestrzennego w proces podejmowania de-

cyzji na wszystkich poziomach zarządzania,

• wprowadzenie zasad zintegrowanego planowania strategicznego 

wyróżniającego uwarunkowania, cele i kierunki działania,

• stworzenie mechanizmu doskonalenia warsztatu planowania prze-

strzennego, uwzględniającego jego interdyscyplinarny charakter.

Zarazem system ten powinien sprzyjać:

• rozwojowi wiedzy o polskiej przestrzeni i kreatywności podmiotów 

i realizatorów polityki przestrzennej,

• koordynacji działań podmiotów polityki przestrzennej na rzecz roz-

woju lokalnego i regionalnego,

• aktywizacji i mobilizacji sił społecznych wokół przedsięwzięć waż-

nych z punktu widzenia problematyki rozwoju,

• pobudzaniu aktywności i przedsiębiorczości społeczeństwa oraz 

podmiotów lokalnych i regionalnych w zakresie budowania poten-

cjału konkurencyjnego,
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• przepływowi informacji między uczestnikami procesu rozwoju lo-

kalnego i regionalnego299.

Planowanie przestrzenne powinno być zatem wpisane w proces po-

dejmowania decyzji dotyczących rozwoju lokalnego i regionalnego i od-

nosić się do:

• ścisłych i integralnych związków planów zagospodarowania prze-

strzennego ze strategiami rozwoju,

• sprawnych procedur sporządzania i opiniowania oraz zatwierdzania 

planów,

• określania właściwych form wdrażania ustaleń planów w postaci 

programów rozwoju lokalnego i regionalnego,

• monitoringu zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz roz-

woju lokalnym i regionalnym.

Zachodzące ciągle procesy zmian prowadzą do szybkiego rozwoju lo-

kalnego i regionalnego. Stąd potrzeba opisu przestrzeni publicznej w jej 

wymiarze ekologicznym, społecznym i gospodarczym jako podstawy dla 

kreowania polityki rozwoju. 

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne kreuje cele i kierunki 

polityki rozwojowej, łącząc elementy zagospodarowania przestrzennego 

z czynnikami rozwoju społeczno-gospodarczego. Jednocześnie mamy 

do czynienia z procesem tworzenia wizji rozwoju zakładającej zerwanie 

z dotychczasową dychotomią planowania przestrzennego przez wprowa-

dzenie zintegrowanego podejścia do zagadnienia rozwoju, zgodnie z któ-

rym przestrzeń widziana jest jako obszar różnicowania przebiegu i efek-

tów procesów społeczno-gospodarczych, środowiskowych i kulturowych. 

Procesy te są w znacznym stopniu niezależne od istniejących struktur ad-

ministracyjnych. 

Planowanie przestrzenne ma złożony charakter, nie dokonuje się bo-

wiem tylko w imieniu organu administracji publicznej, lecz podejmowane 

jest także na rzecz całej jednostki terytorialnej w długiej perspektywie 

trwania. Aktami wieńczącymi proces planowania przestrzennego są tzw. 

akty kierownictwa wewnętrznego, czyli zobowiązania władzy do realizacji 

zapisanych celów interesu publicznego oraz akty planistyczne mające 

charakter przepisów prawa miejscowego, powszechnie obowiązującego 

299 E. Wysocka, J. Koziński, Zarys systemu planowania przestrzennego, [w:] E. Wysocka 
(red.), System studiów i planów zagospodarowania przestrzennego po reformie administracyj-
nej państwa, IGPiK, Warszawa 2000, s. 153–154.
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na danym terenie. Planowanie przestrzenne ma więc podwójny wymiar 

– prakseologiczny i regulacyjny – w odniesieniu do wszystkich użytkow-

ników przestrzeni. Potrzeba regulowania sposobów zagospodarowania 

przestrzennego przez sektor publiczny jest dobrze rozpoznana i opisana 

w teoriach ekonomicznych, mających oparcie w praktyce działania. Uza-

sadnieniem dla potrzeby planowania zagospodarowania przestrzeni są jej 

walory ekonomiczne, konieczność kształtowania struktur przestrzeni 

w wymiarze społeczno-ekonomicznym, a także uwzględnienie całokształtu 

działalności zmierzającej do racjonalnego zagospodarowania przestrzeni 

z uwzględnieniem bieżących i przyszłych potrzeb społeczeństwa. Należy 

także uwzględnić działalność praktyczną zmierzającą do stworzenia ładu 

przestrzennego mającego na uwadze dobro jednostki i społeczeństwa. 

Ważny jest także aspekt gospodarowania przestrzenią mający na celu 

tworzenie określonych struktur przestrzennych, jak też proces gospoda-

rowania w przestrzeni, gdzie mamy do czynienia z konstruowaniem ukła-

dów funkcjonalnych bądź funkcjonowaniem już ukształtowanych ukła-

dów strukturalnych300. Przestrzeń i formy jej zagospodarowania decydują 

także o dostępności i kosztach pozyskania części dóbr i usług publicz-

nych, w związku z czym planowanie rozmieszczenia ludzkiej aktywności 

w przestrzeni może potencjalnie ograniczać lub minimalizować konflikty 

społeczne i wpływać na „sprawiedliwy” dostęp do dóbr publicznych. 

Trzeba też stwierdzić, że ze względu na społeczny charakter natury ludz-

kiej przestrzeń nie może być jedynie zbiorem prywatnie użytkowanych 

obszarów, gdyż dla właściwego funkcjonowania społeczności ludzkich 

potrzebne są tzw. przestrzenie publiczne, wyposażone często w różno-

rodną infrastrukturę, w których zachodzą interakcje międzyludzkie zwią-

zane z zaspokajaniem różnego rodzaju potrzeb. Wytwarzanie tego rodzaju 

przestrzeni publicznych wymaga zaangażowania państwa, co uzasadnia 

potrzebę zaplanowania podaży i przestrzennej alokacji publicznie dostęp-

nych terenów i infrastruktury. Uzasadnia to potrzebę regulowania sposo-

bów korzystania z dóbr publicznych, czemu także w dużej mierze służy 

właściwie zbudowane i prowadzone planowanie przestrzenne. Należy 

zatem podkreślić, że system planowania przestrzennego musi być ciągle 

dostosowywany do współczesnych procesów społeczno-gospodarczych, 

ich wysokiej dynamiki, zmienności, elastyczności, wysokiej mobilności 

300 J.J. Parysek, Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej, Wydawnictwo Naukowe 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2006.
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ludzi i kapitału. Ważne jest w związku z tym określenie polityki przestrzen-

nej i relacji z innymi politykami, jak też identyfikacja uwarunkowań, na 

podstawie których sformułowana została wizja kształtowania i zagospo-

darowania przestrzeni w jej wymiarze strategicznym. Istotna staje się tutaj 

problematyka ogólnokrajowych celów polityki zagospodarowania prze-

strzennego, co wpływa na proces realizacji zadań w zakresie planowania 

i zagospodarowania przestrzennego w wymiarze terytorialnym. Cele te 

powinny być traktowane w sposób zintegrowany i obejmować: podwyż-

szenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich, poprawę spój-

ności wewnętrznej i terytorialne równoważenie rozwoju kraju, poprawę 

dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych, kształ-

towanie struktur przestrzennych, wspierających osiągnięcie i utrzymanie 

wysokiej jakości środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych, 

zwiększenie odporności struktury przestrzennej na zagrożenia naturalne 

i utratę bezpieczeństwa energetycznego, a także kształtowanie struktur 

przestrzennych wspierających zdolności obronne państwa oraz przywra-

canie i utrwalanie ładu przestrzennego. Ważna jest tutaj konsekwencja 

w skutecznym i efektywnym realizowaniu i urzeczywistnianiu wizji prze-

strzennego zagospodarowania kraju301.

W tym kontekście odbywa się rozwój lokalny i regionalny, który ozna-

cza trwały wzrost poziomu życia mieszkańców i potencjału gospodar-

czego w skali określonej jednostki terytorialnej z wykorzystaniem: poten-

cjału i struktury gospodarki, środowiska geograficznego, zagospodarowania 

infrastrukturalnego, ładu przestrzennego, walorów społeczno-kulturo-

wych traktowanych jako powiązane elementy. Konieczne są tutaj podej-

ście systemowe oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu koordynacji 

działań, jak też integracja różnych obszarów w sferze planowania i zarzą-

dzania układem terytorialnym302. Osiąganie celów i priorytetów rozwoju 

wymaga koordynacji działań na różnych poziomach zarządzania, a także 

integrowania wielu działań sektorowych. W związku z tym polityka roz-

woju realizowana w określonej przestrzeni poszczególnych układów tery-

torialnych powinna stanowić płaszczyznę współpracy administracji rzą-

dowej i samorządowej, a także poszczególnych jednostek terytorialnych. 

301 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, MRR, Warszawa 2012, s. 71–75.

302 J. Skrzyp, K. Dunaj, M. Niedziółka, T. Nowogródzka, T. Szot-Gabryś, Rozwój regionalny 
w Polsce – szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego 
w Siedlcach, Siedlce 2012, s. 85–86.
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Należy podkreślić, że realizacja polityki rozwoju w aspekcie społeczno-

-gospodarczym i przestrzennym będzie prowadzić do rozwijania i pogłę-

biania harmonijnej, zrównoważonej integracji terytorialnej oraz do osią-

gania społecznie akceptowanych celów publicznych. Stąd potrzeba stałej 

dyskusji oraz wdrażania idei integracji planowania oraz konieczności rea-

lizowania założeń europejskiej kultury planistycznej. Chodzi o wdrożenie 

do praktyki działania zintegrowanego planowania rozwoju przestrzen-

nego i społeczno-gospodarczego oraz jego związku z realnym planowa-

niem i zagospodarowywaniem przestrzennym jednostek terytorialnych. 

Chodzi też o zlikwidowanie swoistego dualizmu między deklarowanymi 

zasadami a praktyką działania w planowaniu przestrzennym i regional-

nym. Zintegrowane planowanie powinno być oparte na szerokim zakresie 

partnerstwa społecznego jako ważnego elementu budowania społeczeń-

stwa obywatelskiego. Kolejna sprawa to podjęcie próby integracji polityk 

publicznych oraz potencjałów rozwojowych i inwestycyjnych dla reali-

zacji zadań na rzecz wspólnoty regionalnej i lokalnej. Wiąże się z tym za-

łożenie, że planowanie przestrzenne powinno być rozumiane jako dzia-

łalność „przekrojowa”, dotycząca bezpośrednio wielu aspektów życia 

społeczno-gospodarczego. W konsekwencji sterowanie procesem plano-

wania i zagospodarowania przestrzennego wymaga od władz publicz-

nych znajomości działania wielu czynników i uwarunkowań, a także mo-

nitorowania ich zmian oraz odpowiedniego formułowania programów 

działania i ustaleń normatywnych. Zatem uporządkowany rozwój zago-

spodarowania i lokalny ład przestrzenny powinny być uznanymi i stoso-

wanymi w praktyce wartościami, wspieranymi odpowiednimi regulacjami 

prawnymi, pojmowaniem prawa własności i instrumentami ekonomicz-

nymi. Ponadto planowanie przestrzenne powinno być traktowane jako 

działalność kompleksowa, interdyscyplinarna, wielowymiarowa i zinte-

growana, wykorzystująca sprawdzone wzorce merytoryczne i instytucjo-

nalne dotyczące kształtowania rozwoju zagospodarowania przestrzen-

nego. Konieczny jest także racjonalny system funkcji przestrzennych 

dających podstawę do zintegrowanego planowania, wysokiego poziomu 

uspołecznienia polityki przestrzennej oraz tworzenia w praktyce warun-

ków do likwidowania anarchii przestrzennej. W efekcie planowanie prze-

strzenne powinno być postrzegane jako uporządkowana, skoordynowana, 

interdyscyplinarna i zintegrowana działalność władz publicznych mająca 

na celu zachowanie dobra wspólnego. Chodzi zatem o wyposażenie sa-
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morządu terytorialnego w stosowne instrumenty do realizowania sku-

tecznej polityki przestrzennej opartej na ogólnie uznanych standardach 

europejskich. Będzie to pomocne w kształtowaniu szeroko pojętej prze-

strzeni publicznej wraz z występującymi tam procesami urbanizacyjnymi, 

co w oparciu o sprawną współczesną strukturę instytucjonalną planowa-

nia i zagospodarowania przestrzennego pozwoli na podjęcie działań 

unowocześniających struktury osadnictwa, infrastrukturę techniczną 

oraz wspierających ochronę środowiska. System zarządzania przestrzenią 

w Polsce powoduje dużo problemów interpretacyjnych, dlatego zasadna 

wydaje się dyskusja nad jego zmianą oraz tym, jakie konkretnie regulacje 

powinny zostać w związku z tym przyjęte. W obowiązującej ustawie o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym występuje wielu punktów 

spornych oraz obszarów problemowych303. Wydaje się, że funkcjonujący 

system planowania i zagospodarowania przestrzennego nie zapewnia ra-

cjonalnego gospodarowania przestrzenią jako dobrem publicznym. Pol-

ska przestrzeń jest źle zarządzana, a chaos i brak ładu przestrzennego ne-

gatywnie wpływają na szeroko rozumianą jakość życia mieszkańców. 

Skutki wadliwie zarządzanej przestrzeni to m.in.: niekontrolowana urba-

nizacja, lokowanie inwestycji na obszarach zagrożonych powodzią, brak 

pełnej ochrony zabytków przyrody, dewastacja ładu przestrzennego oraz 

niska ocena atrakcyjności polskich miast dla inwestorów. Współcześnie 

polityka przestrzenna, definiująca lokalne zasady gospodarowania prze-

strzenią, jest jednym z elementów polityki lokalnej gminy, a obowiązująca 

ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w swoim zało-

żeniu określa ramy i narzędzia do gospodarowania przestrzenią. Należy 

jednak pamiętać, iż problematyka ta regulowana jest także w wielu innych 

aktach prawnych uwzględniających różne dziedziny szeroko pojmowa-

nego rozwoju lokalnego i regionalnego. W efekcie liczba przepisów prawa 

mających wpływ na proces planowania, innych niż wynikające z ustawy o 

planowaniu, jest nadmiernie rozbudowana, co znacznie utrudnia racjo-

nalne gospodarowanie przestrzenią. Założenia lokalnej polityki prze-

strzennej gmin nie są też wdrażane ze względu na niewielką powierzchnię 

gmin objętą miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, 

a w przypadku braku tych planów podstawą gospodarowania przestrzenią 

stają się decyzje administracyjne, co skutkuje powstawaniem chaosu 

303 Ustawa z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. 
Dz.U. 2012, poz. 647 z późn. zm.).
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przestrzennego. W konsekwencji na obszarach nieobjętych miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego istnieje możliwość realizacji 

inwestycji niezgodnie z założeniami lokalnej polityki i struktury prze-

strzennej gminy. W efekcie następuje dezintegracja przestrzeni, niekon-

trolowany proces ekspansji miast oraz zwiększenie kosztów budowy in-

frastruktury technicznej. Dodatkowo społeczność lokalna pozbawiona jest 

udziału w ustalaniu zasad ładu przestrzennego oraz sposobów gospodaro-

wania i korzystania z przestrzeni, tak jak jest to zagwarantowane w przy-

padku uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzen-

nego. Istotnym negatywnym elementem zagospodarowania terenu na 

podstawie decyzji administracyjnych jest słabość wymaganych ustawą 

o planowaniu uzgodnień, co prowadzi do bezpowrotnej utraty wartości 

krajobrazowych i przyrodniczych wielu terenów oraz stwarza niebezpie-

czeństwo prowadzenia inwestycji na terenach objętych zakazem zabu-

dowy. Dokumenty określające politykę przestrzenną gmin są często nie-

aktualne i niekompletne, co znacznie ogranicza ich rolę w systemie 

gospodarowania przestrzenią, a także ma negatywny wpływ na zapew-

nienie bezpieczeństwa niektórych inwestycji. Dlatego też zasadne wydaje 

się wskazanie na kluczowe dylematy systemu planowania i zagospodaro-

wania przestrzennego oraz brak skuteczności poszczególnych instru-

mentów zarządzania przestrzenią. Zbyt częste stosowanie na szczeblu lo-

kalnym rozwiązań nieprzewidzianych przez ustawodawcę do częstego 

wykorzystywania, brak spójności między instrumentami zarządzania 

przestrzenią na szczeblu lokalnym a instrumentami na szczeblu regional-

nym i krajowym uniemożliwia racjonalne gospodarowanie przestrzenią. 

Kolejne kwestie to niemożność efektywnego zabezpieczenia terenów pod 

inwestycje celu publicznego oraz nadmiernego zróżnicowania trybów re-

alizacji poszczególnych inwestycji oraz zbyt sztywne zapisy planistyczne, 

które uniemożliwiają elastyczne podejście do zmian w planowaniu prze-

strzennym304. W związku z tym zasadne wydaje się wskazanie na propo-

zycje zmian w tym zakresie, które mogłyby obejmować modyfikację for-

muły prawnej studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego, który to dokument w najszerszym zakresie powinien być 

304 Na podstawie: NIK o systemie gospodarowania przestrzenią gminy jako dobrem pub-
licznym, https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-systemie-gospodarowania-przestrzenia-
-gmin.html (dostęp: 5.01.2019).

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-systemie-gospodarowania-przestrzenia-gmin.html
https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-systemie-gospodarowania-przestrzenia-gmin.html
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opiniowany i uzgadniany przez organy administracji publicznej305. Ko-

lejna sprawa to usunięcie lub zmodyfikowanie decyzji o warunkach zabu-

dowy i zagospodarowania terenu. Obecnie decyzje te wywołują liczne 

kontrowersje, ogniskują konflikty przestrzenne, a także nie stanowią do-

statecznej gwarancji zachowania wymogów związanych z ładem prze-

strzennym i zrównoważonym rozwojem306. Należy też rozważyć znaczące 

uproszczenie i przyspieszenie procedury uchwalania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego stanowiącego główną podstawę 

prawną kształtowania ładu przestrzennego307. Dalsza sprawa to rozważe-

nie zróżnicowania – z punktu widzenia organów gmin – objęcia planami 

miejscowymi terenów miejskich oraz braku planów dla takich terenów. 

Innym wariantem w tym zakresie jest wprowadzenie różnych stref moż-

liwych do zagospodarowania przy wykorzystaniu różnych instrumen-

tów planowania przestrzennego. W związku z projektowanymi zmianami 

w systemie planowania i zagospodarowania przestrzennego słuszne wy-

daje się stopniowe włączanie do nowych rozwiązań przepisów specjali-

stycznych z zakresu planowania przestrzennego z jednoczesnym ograni-

czeniem liczby specjalistycznych regulacji związanych z konkretnymi 

inwestycjami. Potrzebne jest szersze powiązanie instrumentów polityki 

przestrzennej na szczeblu lokalnym z procedurą oceny oddziaływania na 

środowisko, a także ograniczenie liczby rozstrzygnięć administracyjnych 

prowadzących do zezwolenia na realizację określonej inwestycji. Należy 

też rozważyć zmianę charakteru planu zagospodarowania przestrzen-

nego województwa przez nadanie mu bardziej bezpośredniego charak-

teru. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa powinien być 

w pewnym przynajmniej zakresie dokumentem wiążącym organy gminy 

oraz inne podmioty gospodarki przestrzennej. Plan zagospodarowania 

przestrzennego województwa w zakresie zidentyfikowanych w nim inwe-

stycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym powinien wiązać 

305 M. Kotulski, Problemy w kształtowaniu przestrzeni w procesie planowania i zagospoda-
rowania przestrzennego, [w:] I. Niżnik-Dobosz (red.), Przestrzeń i nieruchomość jako przed-
miot prawa administracyjnego. Publiczne prawo rzeczowe, Oficyna a Wolters Kluwer busi-
ness, Warszawa 2012, s. 43.

306 M. Nowak, Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w gospodaro-
waniu i zarządzaniu przestrzenią, CeDeWu.pl, Warszawa 2012, s. 153–158.

307 K. Małysa-Sulińska, Administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlanych, LEX 
a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, s. 38.
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bezpośrednio organy gminy kształtujące lokalną politykę przestrzenną308. 

Trzeba też rozważyć postulat dotyczący umieszczenia w ustawie o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym przepisów, zgodnie z którymi, 

zwłaszcza przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospoda-

rowania terenu, należy na poziomie organów gminy weryfikować ich 

zgodność z przepisami planu zagospodarowania przestrzennego woje-

wództwa. Oznacza to, że w każdym planie zagospodarowania przestrzen-

nego województwa należy w sposób precyzyjny wyznaczyć obszary, na 

których będą realizowane inwestycje celu publicznego o znaczeniu po-

nadlokalnym. Wiąże się z tym możliwość dokonywania uzgodnień i za-

wierania umów między organem wykonawczym samorządu (wójtem, 

burmistrzem, prezydentem miasta) a inwestorami publicznymi zaintere-

sowanymi uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego w zakresie inwestycji celu publicznego. Postulowane 

zmiany mogą być wprowadzane w różny sposób i powinny służyć przede 

wszystkim rozwiązywaniu problemów towarzyszących systemowi zarzą-

dzania przestrzenią. Obok problemów związanych bezpośrednio z obo-

wiązywaniem przepisów i relacji poszczególnych aktów planistycznych 

należy tez zwrócić uwagę na zagadnienia przestrzenne związane z kon-

kretnymi procesami planistycznymi. Dotyczy to przede wszystkim nie-

kontrolowanego w szerszym zakresie przeznaczania terenów pod zabu-

dowę i związanego z tym ograniczania wykorzystywania terenów na inne 

cele, co negatywnie wpływa na problemy ochrony środowiska czy inwe-

stycje infrastrukturalne. Inna kwestia to wsparcie gmin przy realizacji in-

frastruktury technicznej. Dyskutowane współcześnie kierunki zmian oraz 

przekształceń systemu planowania przestrzennego dotyczą szerokiego 

zakresu zagadnień. Podkreślana jest kwestia roli i znaczenia przestrzeni, 

która stanowi dobro wspólne, podlegające ochronie prawnej. Na poziomie 

lokalnym podstawowym instrumentem kształtującym przestrzeń byłby 

plan zagospodarowania przestrzennego z jednoczesną możliwością więk-

szej ingerencji w zakres działań planistycznych podejmowanych przez 

gminy. Wskazuje się też na możliwość utworzenia nowych instrumentów, 

jakimi mogą być miejscowe przepisy urbanistyczne. Byłyby one sporzą-

dzane dla obszarów zabudowanych, na których nie obowiązywałby plan 

miejscowy. Wskazuje się na ustanowienie zasad inwestowania na obsza-

308 M.J. Nowak, P. Mickiewicz, Plan zagospodarowania przestrzennego województwa jako 
instrument zarządzania rozwojem regionalnym, CeDeWu, Warszawa 2012, s. 129–135.
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rze, na którym nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego. 

Można też dodać, że dyskutowane są rozwiązania, zgodnie z którymi or-

gany administracji publicznej mogą wywłaszczać nieruchomości, wpro-

wadzać ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, ustalać zasady 

scaleń i podziałów nieruchomości. Ograniczenia te miałyby się również 

sprowadzać do określania zasad kształtowania formy architektonicznej 

obiektów budowlanych, parametrów i wskaźników zabudowy i zagospo-

darowania terenu. Osobne zagadnienie związane jest z dokonywanymi 

zmianami w systemie zarządzania przestrzenią i wiąże się z możliwością 

realizacji inwestycji celu publicznego. Inwestycje te z różnych powodów 

mogą stanowić konieczny warunek poprawy warunków prowadzenia 

działalności gospodarczej, funkcjonowania komunikacji, ochrony środo-

wiska czy ochrony bezpieczeństwa na danym obszarze. Dlatego też uza-

sadnione wydaje się zastosowanie względem nich trybu nadzwyczajnego 

związanego z planowaniem przestrzennym. Dyskutowane rozwiązania 

muszą być analizowane pod kątem występujących problemów oraz ewen-

tualnych niekonsekwencji, które mogłyby się pojawić wraz z nowymi re-

gulacjami. Proponowane zmiany mogą spowodować poprawę systemu 

zarządzania przestrzenią w zakresie eliminacji decyzji o warunkach zabu-

dowy i zagospodarowania terenu, wprowadzenia w jednym akcie ustawo-

wym konkretnych obowiązków związanych ze sporządzeniem planu 

miejscowego dla poszczególnych obszarów, wprowadzenia możliwości 

stosowania uproszczonego trybu uchwalania studiów uwarunkowań i kie-

runków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego czy zabezpieczenia terenów pod klu-

czowe inwestycje celu publicznego (na podstawie instrumentów admini-

stracyjnych i planistycznych). Należy jednak mieć na uwadze ewentualne 

zagrożenia związane z wprowadzaniem zmian ustrojowych i nowych 

rozwiązań prawnoorganizacyjnych. Należy zatem podjąć działania pro-

wadzące do zmiany systemu planowania i zagospodarowania prze-

strzennego w Polsce, w ramach którego możliwe byłoby wypracowanie 

kompromisu między interesem społeczności lokalnej, zapewniającym 

wysoką jakość życia, a interesami inwestorów, gwarantującymi gminie 

rozwój, dochody podatkowe oraz potencjalne miejsca pracy, a także wy-

mogami niezbędnymi do zachowania wartości przyrodniczych, histo-

rycznych i kulturowych.
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1.  Bezpieczeństwo w systemie 
zarządzania rozwojem

W zakresie zarządzania rozwojem jednostki terytorialnej administracja 

publiczna podejmuje wielokierunkowe działania obejmujące różnorodne 

obszary aktywności, gdzie jednym z kluczowych staje się dzisiaj zagad-

nienie szeroko pojmowanego bezpieczeństwa, które umożliwia funkcjo-

nowanie i rozwój innych sfer życia publicznego. Z tego punktu widzenia 

bezpieczeństwo jest systemem powiązanych ze sobą elementów, które 

wzajemnie na siebie oddziałują i muszą być skutecznie zarządzane. Jed-

nocześnie zarządzanie bezpieczeństwem może być postrzegane jako 

przeciwdziałanie niebezpieczeństwu309. Z punktu widzenia problematyki 

bezpieczeństwa zarządzanie w jednostce samorządu terytorialnego zwią-

zane jest z gospodarowaniem przestrzenią, co powoduje, że uwzględniane 

są uwarunkowania oraz instrumenty planowania przestrzennego w kształ-

towaniu kierunków rozwojowych jednostki terytorialnej. Istotne staje się 

także perspektywiczne i bieżące zapewnienie środków, pozwalające sku-

tecznie i ekonomicznie realizować zamierzenia wynikające z potrzeby 

kreowania i utrwalania systemu bezpieczeństwa zgodnego ze strategią 

rozwoju. Bardzo istotną sprawą jest także racjonalny podział uprawnień 

i odpowiedzialności w zakresie podejmowania decyzji dotyczących prob-

lematyki rozwoju. W tym kontekście chodzi o przejrzystość podziału kom-

petencji między poszczególnymi podmiotami, rozmieszczenie upraw-

nień do decydowania oraz ustalenie procedur eliminujących nakładanie 

się zadań i kompetencji. W procesie zarządzania jednostką terytorialną 

istotną rolę odgrywa efektywność komunikacji wewnętrznej, dlatego też 

w ramach obszaru zarządzania obejmującego bezpieczeństwo ważne stają: 

się komunikacja i partycypacja społeczna, współpraca z organizacjami 

pozarządowymi czy wspieranie inicjatyw społecznych, co stanowi istotny 

309 T. Hanausek, Zarządzanie bezpieczeństwem – nowa dziedzina nauki, „Zeszyty 
Naukowe – European Association for Security” 2001, nr 4.

9
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element funkcjonowania systemu bezpieczeństwa w układzie terytorial-

nym. Duże znaczenie ma także proces podejmowania decyzji kierowni-

czych i realizacja spójnych działań zmierzających do zapewnienia efek-

tywności zarządzania oraz racjonalnego niezbędnego wykorzystania 

zasobów w wymiarze ilościowym i jakościowym zgodnie z misją i celem 

rozwoju uwzględniającego wymogi i standardy szeroko pojmowanego 

bezpieczeństwa. Zarządzanie rozwojem to także zarządzanie usługami 

publicznymi i stałe ich doskonalenie, które dokonuje się poprzez zwięk-

szanie ich dostępności oraz poprawę jakości. Obszar usług publicznych 

obejmuje szeroki zakres aktywności władz publicznych oraz przybiera róż-

norodne formy organizacyjne. Mieszczą się w tym także działania podej-

mowane m.in. w kategorii bezpieczeństwa społecznego, socjalnego, eko-

logicznego czy zbiorowego. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty 

w zakresie bezpieczeństwa obywateli wymaga reakcji na związane z tym 

potrzeby i oczekiwania. Dzięki temu powstaje system ochrony ludności 

na poziomie lokalnym, którego celem jest zaspokojenie jednej z podsta-

wowych potrzeb społecznych, jaką jest potrzeba bezpieczeństwa. Współ-

praca administracji publicznej w zakresie bezpieczeństwa obejmuje takie 

obszary, jak: doskonalenie i wdrażanie zasad i procedur współpracy, reali-

zowanie przedsięwzięć zmierzających do utrzymywania i zwiększania 

posiadanych potencjałów, wzajemne wsparcie przejawiające się realizacją 

zadań na korzyść współdziałających podmiotów, a także wymianę infor-

macji310. Jednym z ważnych obszarów w procesie zarządzania bezpie-

czeństwem w układzie terytorialnym jest zarządzanie kryzysowe, będące 

działalnością organów władzy publicznej na wszystkich szczeblach or-

ganizacji państwa angażującą wyspecjalizowane organizacje, inspekcje, 

straże oraz społeczeństwo. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na 

nowe zagrożenia związane z organizacją i funkcjonowaniem przestrzeni 

publicznej, które naruszają bezpieczeństwo na wielu płaszczyznach życia 

społecznego. Stąd w miarę ich narastania obserwuje się coraz większą 

determinację w poszukiwaniu bezpieczeństwa, które jest nie tylko nad-

rzędną wartością, ale również celem każdej społeczności. Zarazem odczu-

cia i oceny, jakie są kreowane przez podmioty życia społecznego w okre-

ślonych stanach zagrożenia, mają duży wpływ na działania podejmowane 

310 B. Wiśniewski, Podstawowe problemy współpracy administracji publicznej, [w]: A. Osierda, 
B. Wiśniewski (red.), Współpraca służb porządku publicznego z administracją rządową i samorzą-
dową, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2008.
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przez odpowiednie organy publiczne w zakresie kształtowania bezpieczeń-

stwa lokalnego. Efektywność działań w tym zakresie wiąże się z uwzględ-

nieniem przeobrażeń dotyczących codziennego życia jednostki, co nie-

jednokrotnie prowadzi w swej negatywnej odsłonie do wzrostu poczucia 

zagrożenia i braku bezpieczeństwa. Implikuje to podejmowanie przez 

władze lokalne szerokiego zakresu działań w odniesieniu do teorii i prak-

tyki systemu bezpieczeństwa lokalnego. Jest to ważny i złożony element 

warunkujący skuteczność i efektywność procesu zarządzania bezpie-

czeństwem. Kształtowanie bezpieczeństwa jest w dużej mierze zadaniem 

strategii działania w tej dziedzinie, będącej teorią i praktyką kierowania 

sprawami bezpieczeństwa danego obszaru, ze szczególnym uwzględnie-

niem procesu ustalania celów bezpieczeństwa oraz sposobów ich osiąga-

nia. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na interesy podmiotu odpo-

wiedzialnego za budowanie systemu bezpieczeństwa, środowisko oraz 

szanse, wyzwania, ryzyka i zagrożenia dla realizacji interesów na rzecz 

osiągania celów w dziedzinie bezpieczeństwa, a także społeczne uwarun-

kowania, w jakich realizowana jest idea bezpieczeństwa. Należy też zwró-

cić uwagę na możliwe lub istniejące konflikty mające charakter polityczny, 

społeczny lub gospodarczy, a także posiadane zasoby niezbędne do reali-

zacji przyjętych koncepcji i zadań w zakresie bezpieczeństwa311. W zakre-

sie zarządzania bezpieczeństwem niezwykle istotne jest określenie wyzwań 

rozwojowych oraz działanie na rzecz usprawniania systemu bezpieczeń-

stwa, co wymaga skuteczności oraz konsekwentnej koordynacji. Kluczem 

do sukcesu będzie tutaj zrozumienie otoczenia i jego potrzeb, właściwe 

wytyczenie celów oraz optymalne wykorzystanie mechanizmów strate-

gicznego programowania dla zwiększenia skuteczności i efektywności 

zarządzania. W obszarze zarządzania oraz programowania strategicznego 

konieczne jest prowadzenie świadomej polityki rozwoju systemu bezpie-

czeństwa oraz ukierunkowanie przedsięwzięć na uporządkowanie i usyste-

matyzowanie podejmowanych działań, jak też upowszechnienie idei my-

ślenia strategicznego w zakresie problematyki bezpieczeństwa. Umożliwi 

to wzmocnienie systemu bezpieczeństwa w układzie terytorialnym oraz 

poprawi sprawność działania podmiotów realizujących zadania na rzecz 

bezpieczeństwa. 

311 S. Koziej, Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja, 
„Bezpieczeństwo Narodowe” 2011, nr 18.
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2.  Bezpieczeństwo w koncepcji 
zarządzania zintegrowanego

Aktualnie niezwykle istotna staje się potrzeba integracji polityki roz-

woju wokół celów publicznych w wymiarze społeczno-gospodarczym, 

przestrzennym oraz zapewnienia bezpieczeństwa. Dlatego też zasadne 

wydaje się systematyczne wzmacnianie koordynacji w procesie zarządza-

nia politykami publicznymi oraz większe zintegrowanie systemu progra-

mowania rozwoju na wszystkich poziomach zarządzania. Prowadzi to do 

rozwoju zrównoważonego, uwzględniającego terytorialną różnorodność, 

a jednocześnie dbającego o zapewnienie całej społeczności wysokiej ja-

kości życia. Efektywność działań w tym zakresie jest uwarunkowana do-

stosowaniem sposobu i zakresu podejmowanych działań do specyfiki po-

szczególnych obszarów. Warto w tym kontekście zwrócić uwagę na 

szczególną rolę struktur samorządowych podejmujących przedsięwzięcia 

o charakterze rozwojowym na rzecz systematycznej poprawy jakości 

usług publicznych, do których zaliczamy także zapewnienie szeroko poj-

mowanego bezpieczeństwa. Wymaga to określenia i dostosowania ram 

polityk publicznych skierowanych do poszczególnych obszarów, co 

umożliwi skuteczne przeprowadzenie zaplanowanych przedsięwzięć. 

Należy też zwrócić uwagę, że spodziewane kierunki zmian w polityce re-

gionalnej UE po roku 2020 oraz zmieniające się wyzwania rozwojowe wy-

magają bardziej trafnego dopasowania zakresu interwencji polityk pub-

licznych do potencjałów i wyzwań rozwojowych różnych typów obszarów 

oraz udoskonalenia i poprawy skuteczności mechanizmów i instrumen-

tów wykorzystywanych w tych politykach. Zintegrowany terytorialnie 

rozwój polega zatem na uznaniu różnorodności i specyfiki terytorialnej, 

włączeniu w procesy rozwojowe wszystkich obszarów i właściwym iden-

tyfikowaniu ich zasobów w celu dopasowania interwencji polityk do po-

trzeb poszczególnych terytoriów i przezwyciężenia strukturalnych prze-

szkód stojących na drodze ich rozwoju. Terytorialne ukierunkowanie 

polityk, działania na rzecz stymulowania wewnętrznych potencjałów roz-

wojowych i dostosowanie interwencji do lokalnej sytuacji przekładają się 

na zwiększenie skuteczności polityk rozwojowych, prowadząc tym 

samym do trwałego wzrostu społeczno-gospodarczego, jak również do 

zrównoważonego społecznie rozwoju, którego ważną cechą jest poczucie 
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bezpieczeństwa312. W zdecentralizowanym systemie zarządzania realiza-

cja ukierunkowanych terytorialnie polityk wymaga dużego zakresu 

współdziałania oraz zintegrowania procesu planowania oraz wdrażania 

przyjętych założeń. Niezbędne jest także wzmocnienie systemu współza-

rządzania procesami rozwojowymi, tak aby włączyć w procesy programo-

wania i realizacji także innych aktorów rozwoju. Zasadne zatem staje się 

kompleksowe podejście do reagowania na potrzeby definiowane w ukła-

dach terytorialnych, a polityka rozwoju powinna być w większym niż do-

tychczas stopniu realizowana w sposób zintegrowany, wiążąc ze sobą 

różnego rodzaju przedsięwzięcia dostosowane do specyfiki danego ob-

szaru. Ważne jest tutaj uzgadnianie celów i zintegrowanych planów dzia-

łania między wszystkimi głównymi interesariuszami polityki rozwoju 

oraz włączanie ich w realizację i ocenę ich efektywności, co pozwoli na 

kształtowanie się poczucia współodpowiedzialności za rozwój danego te-

rytorium oraz przyczyni się do zwiększenia efektywności wydatkowania 

środków publicznych. Polityka rozwoju będzie zatem dążyła do zapew-

nienia bardziej zrównoważonego systemu oddziaływania na układ tery-

torialny poprzez zintegrowane interwencje wykorzystujące miejscowe 

zasoby i potencjały oraz dostarczanie zasobów odpowiednich do zaini-

cjowania trwałego wzrostu w obszarach o mniej korzystnych uwarunko-

waniach społeczno-gospodarczych. Wyzwaniem jest tutaj optymalne 

wykorzystanie własnego potencjału rozwojowego w celu zwiększenia 

konkurencyjności gospodarki lokalnej i regionalnej z jednoczesnym za-

pewnieniem warunków do trwałego, zrównoważonego i bezpiecznego 

rozwoju. Polityka rozwoju musi zatem z jednej strony wzmacniać te czyn-

niki rozwojowe, które decydują o konkurencyjności, a z drugiej podejmo-

wać dodatkowe działania aktywizujące w obszarach o słabszych per-

spektywach rozwojowych i zagrożonych powstawaniem konfliktów lub 

sytuacji kryzysowych. Umożliwi to podjęcie skutecznych działań oraz 

budowanie przewag i poprawę efektywności gospodarowania w oparciu 

o wdrażanie nowych rozwiązań w procesie zarządzania rozwojem, 

z uwzględnieniem bezpieczeństwa jako jednego z obszarów aktywności 

w tym zakresie. Związane z tym szanse i możliwości zależeć będą zarówno 

od zdolności adaptacyjnej, jak i determinacji władzy publicznej, możliwo-

ści współdziałania partnerskiego oraz kultury promującej wartości i praktyki 

społeczne sprzyjające rozwojowi. Będzie to wymagało aktywnej polityki 

312 Zob. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, MR, Warszawa 2017.
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publicznej, prowadzonej głównie na szczeblu lokalnym i regionalnym, jak 

też uwolnienia potencjałów społeczno-gospodarczych i zdolności orga-

nizacyjnych. Jednym z warunków realizacji celów rozwojowych jest przy-

wrócenie i utrwalenie ładu zintegrowanego, uwzględniającego potrzeby 

społeczne, gospodarcze, środowiskowe, kulturowe, kompozycyjno-este-

tyczne oraz bezpieczeństwa. Uporządkowana i zintegrowana przestrzeń 

publiczna ułatwia bowiem funkcjonowanie układu terytorialnego przez 

tworzenie warunków do sprawnego przebiegu procesów rozwojowych, 

a w efekcie do poprawy jakości życia. Zintegrowane zarządzanie rozwo-

jem wymaga zatem determinacji władzy publicznej, a także partnerskiego 

zaangażowania ze strony uczestników, społeczeństwa obywatelskiego 

i większego otwarcia się instytucji publicznych na idee i rozwiązania od-

noszące się do potrzeb i oczekiwań społecznych. Wynika to z założenia, że 

rozwój jest zjawiskiem obejmującym społeczne wartości, normy zacho-

wań, praktyki i swoiste doświadczenia, co determinuje gotowość do po-

dejmowania ryzyka oraz działań twórczych i innowacyjnych. Wpływa to 

na zdolność do współdziałania i tworzenia kapitału rozwojowego, którego 

ważnym elementem jest poczucie bezpieczeństwa. Zatem wartości spo-

łeczne nadają sens działaniom w układzie terytorialnym, stają się prze-

strzenią innowacyjnego podejścia do rozwoju, co pozwala na poszukiwa-

nie nowych form uczestnictwa i aktywności oraz kształtowanie wartości 

istotnych dla formowania bezpiecznego oraz zapewniającego wysoki po-

ziom jakości życia środowiska lokalnego. Efektem powinien być trwały, 

dynamiczny i równomierny rozwój przy stałym zaangażowaniu wszystkich 

podmiotów społeczno-gospodarczych. Powinno być to także związane 

z kształtowaniem się społeczeństwa obywatelskiego włączanego w reali-

zację polityk publicznych mających charakter innowacyjny oraz kształ-

towanych przez sprawnie funkcjonujące władze publiczne na poziome 

lokalnym i regionalnym. Powinny też powstać warunki do optymalnego 

wykorzystywania uwarunkowań i czynników rozwoju, a zachodzące 

przemiany winny być ukierunkowane na przekształcenia kulturowe, 

wzrost otwartości oraz bezpieczeństwa układu terytorialnego i rozwijanie 

nowych form współpracy, która może stać się jednym ze źródeł sukcesu. 

Tak więc w rozumieniu procesów planowania i zarządzania w sektorze 

publicznym niezbędne staje się podejście zintegrowane. W praktyce jed-

nak teoria i praktyka myślenia i działania zintegrowanego w odniesieniu 
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do zarządzania rozwojem napotyka liczne bariery313. Jednakże polityka 

regionalna, zorientowana na pobudzanie rozwoju w układach terytorial-

nych, coraz mocniej lansuje potrzebę wprowadzenia podejścia zintegro-

wanego zarówno w samej polityce pobudzania rozwoju, jak i metodach 

jego planowania. Istota zintegrowanego zarządzania rozwojem leży zatem 

w zintegrowanym procesie planistycznym i decyzyjnym, który powinien 

prowadzić do wysokiego stopnia zintegrowania podsystemów społecz-

nych, gospodarczych i przestrzennych, a tym samym do osiągania celów 

zgodnych z koncepcją rozwoju zrównoważonego. W związku z tym wy-

specjalizowane planowanie publiczne powinno być pod względem meto-

dologicznym planowaniem zintegrowanym. Proces integracyjnego po-

dejścia do planowania rozwoju wyraża się w integracji rozumianej jako 

koordynacja procesu tworzenia strategii z uwzględnieniem szerokiego 

aspektu uwarunkowań przestrzennych, społecznych, kulturowych i zwią-

zanych z bezpieczeństwem w celu uniknięcia sprzecznych polityk i uzy-

skania rezultatów w postaci zintegrowanego procesu rozwoju. To oznacza 

konieczność poszerzenia analizy procesu planowania oraz zwrócenia 

uwagi na eliminowanie sprzeczności między wyznaczonymi kierunkami 

a podejmowanymi działaniami w sferze społeczno-gospodarczej i prze-

strzennej314. Konieczne staje się zatem wdrożenie systemu zarządzania 

rozwojem rozumianego jako zespół działań zmierzających do efektyw-

nego wykorzystania zasobów ludzkich i środków materialnych, podejmo-

wanych w skoordynowany sposób przez jednostki administracji pub-

licznej różnych szczebli, we współpracy z przedstawicielami partnerów 

społeczno-gospodarczych, w celu osiągnięcia wcześniej założonych 

celów. Winien to być spójny i kompleksowy model odpowiadający uwa-

runkowaniom wynikającym z aktualnego poziomu rozwoju oraz specy-

fiki zidentyfikowanych zagrożeń. Jednocześnie doświadczenia uczest-

nictwa Polski w Unii Europejskiej pokazują, że istotnym czynnikiem 

decydującym o rozwoju układu terytorialnego jest funkcjonowanie spój-

nego systemu zarządzania w sektorze publicznym. Sposób i jakość funk-

cjonowania tego systemu w całości oraz na poszczególnych szczeblach 

313 T. Markowski, Zintegrowane planowanie rozwoju – dylematy i wyzwania, „Studia KPZK 
PAN” 2015, t. CLXI.

314 T. Markowski, M. Turała, Planowanie jako instrument zintegrowanego zarządzania 
w jednostkach samorządu terytorialnego, Katedra Zarządzania Miastem i Regionem, Wydział 
Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 4–6.
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systemu samorządowego decyduje w dużej mierze o sprawności i efektyw-

ności osiągania celów społeczno-gospodarczych. Dlatego też skuteczne 

i racjonalne wykorzystanie środków przeznaczonych na rozwój jest w dużej 

mierze uzależnione od zdolności do efektywnego zarządzania, począwszy 

od umiejętności formułowania wizji, przez zdolności poziomu decyzyj-

nego, a skończywszy na rzeczywistej koordynacji działań podmiotów zaan-

gażowanych w proces rozwoju na poziomie lokalnym i regionalnym. Wy-

daje się, że skuteczne funkcjonowanie systemu zarządzania rozwojem 

zależy od określenia jego kształtu i struktury wewnętrznej oraz roli, jaką po-

winien on odgrywać w prowadzeniu polityki rozwoju. Niezbędne jest tutaj 

wyraźne zaakcentowanie spójności społeczno-gospodarczej, regionalnej 

i przestrzennej, jak też nakierowanie na podnoszenie konkurencyjności 

gospodarki w skali krajowej, regionalnej i lokalnej. Polityka rozwoju po-

winna w związku z tym obejmować węzłowe obszary tematyczne przy jed-

noczesnym skupieniu się na zagadnieniach o rzeczywistej wadze dla da-

nego terytorium. Niezbędne jest także uwzględnienie w sposobie myślenia 

o tej polityce oraz w obszarze jej realizacji problemów dotyczących bezpie-

czeństwa ujmowanego w długiej perspektywie działań. 

Jednocześnie dla skutecznej realizacji polityki rozwoju niezbędne jest 

określenie jasnych celów strategicznych w wymiarze społecznym, go-

spodarczym, przestrzennym, kulturowym, terytorialnym i bezpieczeń-

stwa. W związku z tym najistotniejsze kwestie dla prowadzenia polityki 

rozwoju to zapewnienie integracji wymiaru społeczno-gospodarczego, 

terytorialnego i przestrzennego oraz zapewnienie spójności wszystkich 

polityk publicznych, wśród których znajduje się polityka bezpieczeństwa. 

Wskazując na integrację różnych wymiarów polityki rozwoju, należy ko-

niecznie uwzględnić specyfikę danego terytorium. Zarazem prowadzenie 

polityki rozwoju wymaga zbudowania jednolitego systemu realizacji, w tym 

monitorowania i ewaluacji, oraz wprowadzenia jednakowych standardów 

strategicznego zarządzania rozwojem.

Przyczyni się to do poprawy skuteczności i efektywności interwencji 

publicznych, dzięki czemu zarządzanie będzie bardziej efektywne, a skutki 

tego procesu zostaną społecznie zaakceptowane. Wiąże się z tym koniecz-

ność wypracowania wspólnych definicji pojęć istotnych dla realizacji 

celów rozwojowych w wymiarze strategicznym, przestrzennym i bezpie-

czeństwa. Umożliwi to efektywne działanie w zakresie kształtowania spój-

ności terytorialnej oraz konkretyzację najważniejszych kierunków polityki 
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i zadań samorządów regionalnych i lokalnych w dostosowaniu do specy-

fiki przyrodniczej, społecznej, gospodarczej, uwarunkowań historycznych 

oraz specyfiki zagrożeń i potencjalnych konfliktów w odniesieniu do da-

nego obszaru. Pozwoli to na osiągnięcie spójności terytorialnej postrze-

ganej jako zapewnienie harmonijnego, zrównoważonego i bezpiecznego 

rozwoju315. Stąd ważne stają się systematyczne kształtowanie systemu 

zintegrowanego zarządzania procesami rozwojowymi na wszystkich po-

ziomach samorządu, a także poprawa efektywności działań w całej sferze 

publicznej, którą można osiągnąć dzięki formułowaniu wizji oraz zdolno-

ści do rzeczywistej koordynacji działań i wypracowywania celów w oparciu 

o analizę uwarunkowań i scenariusze rozwoju. Dochodzi tutaj koniecz-

ność kontrolowania, a przede wszystkim podejmowania decyzji w zróżni-

cowanej sieci powiązań i interakcji, jaką stanowi polityka rozwoju, wymaga-

jąca przyjęcia nowego, elastycznego modelu zarządzania uwzględniającego 

problematykę bezpieczeństwa. Generuje to potrzebę podejścia zintegro-

wanego w wymiarze społeczno-gospodarczym, przestrzennym i bezpie-

czeństwa, co zakłada wielowymiarowość procesów rozwojowych i bierze 

pod uwagę ich społeczne, gospodarcze oraz środowiskowe uwarunkowa-

nia wraz z ukształtowaniem systemu bezpieczeństwa lokalnego i regio-

nalnego. Stanowi to podstawę podnoszenia jakości życia wspólnoty sa-

morządowej, co współcześnie jest istotnym elementem procesu rozwoju. 

Polityka rozwoju, koncentrując się wokół zintegrowanego podejścia tery-

torialnego, daje zatem szansę na integrację i koordynację działań służą-

cych rozwojowi w długim horyzoncie czasowym przy wykorzystaniu za-

sobów endogenicznych danego terytorium, co pozwala na wywołanie 

trwałych efektów rozwojowych. Podejście takie zwraca uwagę na potrzebę 

prowadzenia działań z dużą elastycznością w stosunku do danego ob-

szaru. Wiążę się również z wyzwaniami dla podmiotów zajmujących się 

rozwojem, a przyjęcie takiego ujęcia wymaga od decydentów wykorzysta-

nia strategii programowych, które odpowiadają na autentyczne potrzeby 

danej społeczności. Podejście zintegrowane to także swoista strategia po-

lityczna, której celem jest wspieranie rozwoju przez działania dopasowane 

do danego kontekstu. Integracja różnych działań sektorowych jest skład-

nikiem kształtowania polityki o charakterze terytorialnym, łącznie z róż-

norodnymi kontaktami, systemami wielopoziomowego zarządzania czy 

315 S. Pangsy-Kania, System zarządzania rozwojem w Polsce i rola w nim dokumentów 
strategicznych, „Studia z Polityki Publicznej” 2015, nr 3 (7), s. 123.
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relacjami partnerskimi. Integracja wymaga zatem podejścia terytorial-

nego, a polityka o charakterze terytorialnym łączy się ze zmienionym 

pojmowaniem tego, czym jest rozwój lokalny, rozumiejąc go jako proces 

celowy, złożony i obejmujący cały zbiór uwarunkowań i obszarów aktyw-

ności, wśród których wymienić należy szeroko pojmowane bezpieczeń-

stwo. Tworzy się w ten sposób podstawa zintegrowanego kontekstu 

współczesnego zarządzania publicznego, w którym istotnym wyzwaniem 

jest potrzeba integrowania interwencji przez tworzenie uzgodnionych 

regulacji i systemów sterowania oraz wspólne zarządzanie i partnerstwa 

o charakterze prorozwojowym, koordynacyjnym, strategicznym, uwzględ-

niającym wymogi współcześnie pojmowanego bezpieczeństwa316.

3.  Zintegrowane podejście 
do procesu rozwoju w kontekście 
kształtowania polityki 
bezpieczeństwa lokalnego

 Koncepcja polityki regionalnej rozumianej jako polityka publiczna 

ukierunkowana na wspomaganie rozwoju obszarów strukturalnie słab-

szych lub przeżywających trudności z adaptacją do nowych warunków 

ekonomicznych ulega systematycznym przekształceniom. Generuje to 

konieczność zmian w zakresie formułowania celów i w sposobie imple-

mentacji polityki publicznej zorientowanej przestrzennie zarówno na po-

ziomie wspólnotowym, jak i krajowym. Selektywna interwencja publiczna 

powinna być skierowana na przedsięwzięcia wzmacniające endoge-

niczny potencjał rozwojowy, a tym samym zwiększające w spodziewa-

nym stopniu możliwości poszczególnych terytoriów otrzymujących 

wsparcie. W tym kontekście ważne staje się podejście zintegrowane, 

uwzględniające zróżnicowanie terytorialne, oznaczające jednocześnie 

koncentrację różnych działań podejmowanych wokół wyznaczonych 

celów strategicznych. Interwencje w ramach poszczególnych obszarów 

powinny wzajemnie na siebie oddziaływać, co oznacza koordynację już 

316 Por. A. Noworól, Zarządzanie rozwojem w kontekście nowej polityki regionalnej, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015.
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na etapie programowania, a następnie realizacji działań, tak aby uzyskać 

efekt synergii niezbędny do osiągnięcia celów. Ważne jest tutaj precyzyjne 

określenie podziału zadań pomiędzy wszystkie podmioty odpowiedzialne 

za rozwój. Podejście zróżnicowane terytorialnie ma na celu wykorzystanie 

specyficznych potencjałów terytorialnych i likwidację barier w rozwoju 

poszczególnych terytoriów. Oznacza to wspieranie rozwoju przez zinte-

growane pakiety działań, łączące wiązki interwencji sektorowych finan-

sowanych ze źródeł publicznych i prywatnych, odpowiednio dopasowa-

nych do potrzeb i potencjałów poszczególnych terytoriów będących 

adresatami polityki regionalnej. Takie podejście posłuży zwiększeniu 

efektywności interwencji publicznej i optymalnemu wykorzystaniu szero-

kiego wachlarza dostępnych mechanizmów i instrumentów rozwojowych. 

Niezbędnymi elementami podejścia terytorialnego są: współpraca, dialog 

i partnerstwo z władzami lokalnymi, podmiotami gospodarczymi i spo-

łecznymi oraz obywatelami. Daje to szansę na kreowanie rozwoju zrów-

noważonego terytorialnie, co oznacza rozwój wszystkich terytoriów przez 

wzmacnianie ich potencjałów endogenicznych i czynników rozwoju oraz 

likwidację barier i włączenie w procesy rozwojowe. Oznacza to m.in. pro-

wadzenie skutecznej polityki regionalnej dostosowanej do specyfiki da-

nego terytorium i obejmującej działania służące aktywizacji gospodarczej, 

rozwojowi lokalnych rynków pracy i mobilizacji zawodowej mieszkańców 

czy poprawie dostępu do usług publicznych z wykorzystaniem potencja-

łów lokalnych i subregionalnych gospodarek, jak również własnych zaso-

bów317. W wymiarze instytucjonalnym istotne będzie dalsze wzmacnianie 

zdolności do planowania i prowadzenia działań rozwojowych, szczegól-

nie na poziomie lokalnym. Ważne jest też podjęcie wielu działań, których 

celem jest uwolnienie potencjału regionalnego, co może przynieść korzy-

ści społeczno-gospodarcze dostępne dla wszystkich obywateli, bez względu 

na miejsce zamieszkania. Potrzeba realizacji działań rozwojowych w spo-

sób społecznie i terytorialnie zrównoważony wynika z nowych uwarun-

kowań społeczno-gospodarczych. W związku z tym w oparciu o zidenty-

fikowane unikalne zasoby danego terytorium i jego przewagi lokalizacyjne 

polityka regionalna może przybierać odpowiedni kształt, a jej wartością 

dodaną jest możliwość wykorzystania walorów terytorialnego podejścia 

do tych zagadnień rozwojowych i polityk publicznych, które mają istotny 

317 J. Zaucha, T. Brodzicki, D. Ciołek, T. Komornicki, Z. Mogiła, J. Szlachta, J. Zaleski, 

Terytorialny wymiar wzrostu i rozwoju, Instytut Rozwoju, Difin, Warszawa 2015. 
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wpływ terytorialny. Dzięki oferowanym narzędziom i instrumentom moż-

liwe jest bardziej efektywne rozwiązywanie problemów rozwojowych oraz 

zwiększanie skuteczności i efektywności osiągania celów wyznaczanych 

w ramach polityki rozwoju318.

Taki kierunek polityki regionalnej zmienia dotychczasowe podejście 

związane ze stosowaniem instrumentów wyrównawczych skoncentro-

wanych przede wszystkim na redystrybucji dochodów i niwelowaniu róż-

nic w zakresie tempa rozwoju między poszczególnymi regionami. Wydaje 

się, że dotychczasowe działania związane z regulowaniem zróżnicowań 

rozwojowych nie były dostatecznie skuteczne w zapewnianiu realizacji 

założonych celów polityki regionalnej. W związku z tym nowy model po-

lityki regionalnej powinien opierać się na założeniu, że szanse rozwojowe 

tkwią we wszystkich typach regionów, gdzie zlokalizowane są determi-

nanty rozwojowe w różnych układach terytorialnych. Celem interwencji 

regionalnej powinna być więc maksymalizacja wzrostu na poziomie kra-

jowym dzięki wspieraniu i zachęcaniu każdego regionu do wydobycia, 

wzmacniania i wykorzystania endogennego potencjału wzrostu przy po-

mocy wewnętrznych lub zewnętrznych zasobów. Podejście zróżnico-

wane terytorialnie ma na celu wykorzystanie specyficznych potencjałów 

terytorialnych i likwidację barier w rozwoju poszczególnych obszarów. 

Oznacza to wspieranie rozwoju przez zintegrowane pakiety działań, łą-

czące wiązki interwencji sektorowych finansowanych ze źródeł publicz-

nych i prywatnych, odpowiednio dopasowanych do potrzeb i potencjałów 

poszczególnych terytoriów będących adresatami polityki regionalnej. 

Staje się to możliwe dzięki współpracy, prowadzeniu dialogu i partner-

stwu z władzami lokalnymi, podmiotami gospodarczymi i społecznymi 

oraz obywatelami w procesie realizacji polityk publicznych. Stąd potrzeba 

realizacji działań rozwojowych w sposób społecznie i terytorialnie zrów-

noważony, wrażliwy na terytorialną różnorodność i jej atuty, a jednocześ-

nie dbający o zapewnienie całemu społeczeństwu wysokiej jakości życia. 

Efektywność takich właśnie działań rozwojowych jest uwarunkowana 

adekwatnym dostosowaniem ich zakresu i mechanizmu wdrażania do 

specyfiki poszczególnych obszarów i ich wzajemnych zależności. Umoż-

liwi to skuteczną realizację przedsięwzięć o charakterze rozwojowym oraz 

systematyczną poprawę dostępu do usług publicznych wysokiej jakości. 

318 Por. T.G. Grosse, Innowacyjna gospodarka na peryferiach?, Instytut Spraw Publicznych, 

Warszawa 2010, s. 46–55.
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Osiągnięcie zakładanych celów w obszarze rozwoju terytorialnie zrówno-

ważonego, jakimi są: spójność terytorialna, wzmocnienie regionalnych 

przewag konkurencyjnych i poprawa jakości zarządzania politykami 

ukierunkowanymi terytorialnie, wymaga określenia zakresu interwencji 

polityki regionalnej i zastosowania znacznie skuteczniejszych niż dotych-

czas mechanizmów wspierania rozwoju. Zatem w nowym paradygmacie 

polityki regionalnej dużą uwagę należy poświęcić takiemu pojęciu teryto-

rium, na którym ogniskują się różnego rodzaju działania stymulujące roz-

wój, w szczególności ukierunkowane na pobudzaniu relacji między pod-

miotami a instytucjami funkcjonującymi w regionach oraz kreowanie 

powiązań sieciowych w oparciu o specyfikę społeczności i otoczenia in-

stytucjonalnego. Potrzebna jest realizacja działań rozwojowych w sposób 

społecznie i terytorialnie zrównoważony. Nowy paradygmat podkreśla 

znaczenie terytorialnego ukierunkowania i osadzenia polityki regionalnej, 

która w optymalny sposób odpowiada lokalnym uwarunkowaniom i wy-

korzystuje lokalny potencjał wiedzy, umiejętności, specjalizacji oraz po-

wiązań między poszczególnymi podmiotami. W tym kontekście ważne 

staje się budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie procesom 

marginalizacji na obszarach problemowych oraz tworzenie warunków do 

skutecznej, efektywnej i partnerskiej realizacji działań rozwojowych ukie-

runkowanych terytorialnie319. Zintegrowane podejście opiera się zatem na 

systemie wielopoziomowego zarządzania, wykorzystującym współpracę 

partnerów, ich sieciowanie, w którym bardzo ważną rolę odgrywa koordy-

nacja podmiotów na różnych szczeblach terytorialnych. Takie podejście 

zakłada skoncentrowanie się polityk publicznych na terytorialnym wy-

miarze procesów rozwojowych, co implikuje potrzebę unifikowania celów 

i większe powiązanie instrumentów różnych polityk dla kompleksowego 

rozwiązywania problemów rozwojowych. Zarazem polityka regionalna 

i inne polityki rozwojowe realizowane na obszarze regionów oraz działania 

adresowane do specyficznych obszarów powinny być odpowiednio zin-

tegrowane przestrzennie. W tym kontekście istotne staje się wspieranie 

rozwoju obszarów wiejskich w układzie horyzontalnym, w zakresie przed-

siębiorczości wykorzystującej zasoby lokalne i zwiększającej liczbę miejsc 

pracy poza rolnictwem, podnoszenia kwalifikacji zawodowych mieszkań-

ców i poprawy jakości działania instytucji publicznych, jak też promocji 

319 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020: regiony, miasta, obszary wiejskie, 
MRR, Warszawa 2010.
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zrównoważonego ładu przestrzennego. Konieczne są także działania na 

rzecz wzmacniania powiązań funkcjonalnych pomiędzy terenami wiej-

skimi i miastami, a także małych miast i centrów gminnych jako lokal-

nych ośrodków wzrostu. Należy także podjąć działania skoncentrowane 

na wsparciu i tworzeniu warunków do lepszego wykorzystania potencja-

łów endogenicznych obszarów wiejskich. 

Pojawiające się współcześnie problemy rozwojowe można skutecznie 

rozwiązywać dzięki podejmowaniu działań mających charakter wyprze-

dzający oraz ukierunkowujący rozwój w różnych sferach życia społeczno-

-gospodarczego, tak aby odpowiednio wykorzystywać potencjały rozwo-

jowe oraz identyfikować występujące bariery i proponować odpowiednie 

rozwiązania. Istotne jest także zwiększenie odpowiedzialności organów 

samorządowych za kształtowanie procesów społeczno-gospodarczych 

i terytorialnych. Pojawiają się zatem przesłanki dla odpowiedzialnego roz-

woju, w którym bieżące potrzeby mogą być realizowane bez umniejszania 

szans przyszłych pokoleń. Ważne jest także odpowiednie kształtowanie re-

lacji między konkurencyjnością, dbałością o środowisko a jakością życia. 

Celem takiego rozwoju jest zagwarantowanie możliwości zaspokojenia 

podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub pojedynczych 

obywateli. Odpowiedzialność w kontekście procesów rozwojowych polega 

na tworzeniu warunków, które pozwolą na wykorzystanie zidentyfikowa-

nego potencjału oraz realizowanie polityki budowania i mobilizowania ka-

pitału społecznego. Dzięki temu możliwe jest wzmacnianie atrakcyjności 

jednostki terytorialnej oraz planowanie i realizacja działań rozwojowych na 

rzecz poprawy jakości życia. Stwarza to także szansę na wspomaganie roz-

woju obszarów wsi i miast, które mają mniejszą odporność na zjawiska kry-

zysowe, w niewystarczającym stopniu korzystają z pozytywnych efektów 

zachodzących procesów rozwojowych i nie mogą w pełni zrealizować swo-

jego potencjału rozwojowego. W tym przypadku konieczne jest zwrócenie 

uwagi na sposób zarządzania procesami rozwojowymi oraz skuteczne rea-

gowanie na pojawiające się wyzwania zgodnie z zasadami rozwoju odpo-

wiedzialnego, w którym potrzeby mogą być realizowane bez umniejszania 

przyszłych szans rozwojowych. Rozwój oparty na odpowiedzialności ozna-

cza wzmacnianie fundamentów społeczno-gospodarczych oraz kontynu-

owanie przekształceń przestrzeni publicznej w kierunku zwiększenia roli 

bezpieczeństwa w procesie zarządzania publicznego. Stabilne, oparte na 

innowacyjności podstawy nowoczesnej, konkurencyjnej i zrównoważonej 
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gospodarki to kapitał do wykorzystania w układzie regionalnym. Odpo-

wiedzialność oznacza pełniejsze wykorzystanie potencjałów terytorialnych 

do kreowania wzrostu oraz wspomaganie rozwoju poszczególnych obsza-

rów. Rodzaj podejmowanych tu interwencji zależy bezpośrednio od po-

trzeb i potencjałów terytorialnych, a wykorzystanie specjalizacji regional-

nych oraz rozwój i mobilizacja istniejących zasobów to czynniki kluczowe 

dla wzmacniania procesów rozwojowych poszczególnych terytoriów320. 

W tym kontekście ważne staje się podejście zintegrowane, zróżnicowane 

terytorialnie, oznaczające koncentrację różnych działań podejmowanych 

wokół wyznaczonych celów strategicznych. Interwencje w ramach po-

szczególnych obszarów powinny wzajemnie na siebie oddziaływać, co 

oznacza koordynację już na etapie programowania, a następnie realizacji 

działań, tak aby uzyskać efekt synergii niezbędny do osiągnięcia celów. Po-

dejście zróżnicowane terytorialnie ma na celu wykorzystanie potencjałów 

i uwarunkowań terytorialnych wpływających na kierunki rozwoju przez 

zintegrowane pakiety działań i wiązki interwencji odpowiednio dopasowa-

nych do potrzeb i możliwości obszarów będących adresatami polityki 

rozwoju uwzględniającej aspekty szeroko pojmowanego bezpieczeństwa. 

Takie podejście posłuży zwiększeniu efektywności interwencji publicznej 

i optymalnemu wykorzystaniu szerokiego wachlarza dostępnych mecha-

nizmów i instrumentów rozwojowych. Stąd też istotna staje się polityka 

publiczna oparta na zasadzie zintegrowanego podejścia terytorialnego 

ukierunkowana na rozwiązywanie głównych problemów rozwoju w kon-

tekście specyfiki lokalnych lub ponadlokalnych uwarunkowań. Zgodnie 

z tym należy dążyć do efektywnej i skutecznej koordynacji różnych polityk 

publicznych oddziałujących terytorialnie przy jednoczesnej systema-

tycznej ocenie ich wpływu na obszary, w których są wdrażane. Pojawia się 

w związku z tym obszar wspólnej odpowiedzialności władz publicznych za 

efektywność i skuteczność wsparcia umożliwiającego realizację wizji roz-

wojowej i przełożenie jej na konkretne i mierzalne cele.

Aktualnie niezwykle istotna staje się potrzeba integracji polityki rozwoju 

wokół celów publicznych w wymiarze społeczno-gospodarczym i prze-

strzennym. Dlatego też zasadne wydaje się systematyczne wzmacnianie 

koordynacji w procesie zarządzania politykami publicznymi, jak też ko-

nieczne jest większe zintegrowanie systemu analizy sytuacji i planowania 

320 Zob. Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju – projekt MRR (Ministetrstwo Rozwoju 
Regionalnego), Warszawa 2016.
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przedsięwzięć na wszystkich poziomach zarządzania. Prowadzi to do roz-

woju zrównoważonego, uwzględniającego terytorialną różnorodność, a jed-

nocześnie dbającego o zapewnienie całej społeczności poczucia bezpie-

czeństwa, wpisanego w obszar wysokiej jakości życia. Warto w tym 

kontekście zwrócić uwagę na szczególną rolę struktur samorządowych 

podejmujących przedsięwzięcia o charakterze rozwojowym na rzecz sy-

stematycznej poprawy jakości usług publicznych. Wymaga to określenia 

i dostosowania ram polityk publicznych skierowanych do poszczególnych 

obszarów, co umożliwi skuteczne przeprowadzenie przedsięwzięć o cha-

rakterze rozwojowym. Zrównoważony terytorialnie rozwój polega zatem 

na uznaniu różnorodności i specyfiki terytorialnej, włączeniu w procesy 

rozwojowe wszystkich obszarów i właściwym identyfikowaniu ich zaso-

bów w celu dopasowania interwencji polityk do potrzeb poszczególnych 

obszarów i przezwyciężenia strukturalnych przeszkód stojących na dro-

dze ich rozwoju. Terytorialne ukierunkowanie polityk, działania na rzecz 

stymulowania wewnętrznych potencjałów rozwojowych oraz dostosowa-

nie interwencji do lokalnej sytuacji przekładają się na zwiększenie sku-

teczności polityk rozwojowych, prowadząc tym samym do trwałego wzrostu 

gospodarczego, jak również do zrównoważonego społecznie rozwoju321. 

Niezbędne staje się także wzmocnienie systemu współzarządzania proce-

sami rozwojowymi, tak aby włączyć się w kompleksowe podejście do rea-

gowania na potrzeby definiowane w układach terytorialnych. Ważne jest 

tutaj uzgadnianie celów i zintegrowanych planów działania między 

wszystkimi głównymi interesariuszami polityki rozwoju oraz włączanie 

ich w realizację i ocenę ich efektywności, co pozwoli na kształtowanie się 

poczucia współodpowiedzialności za rozwój danego terytorium oraz 

przyczyni się do zwiększenia efektywności stosowanych instrumentów. 

Polityka rozwoju będzie zatem dążyła do zapewnienia bardziej zrównowa-

żonego systemu oddziaływania na układ terytorialny poprzez zintegrowane 

interwencje oraz dostarczanie zasobów odpowiednich do zainicjowania 

trwałego wzrostu w obszarach o mniej korzystnych uwarunkowaniach 

społeczno-gospodarczych oraz charakteryzujących się potencjalnymi za-

grożeniami i konfliktami. Powinno to doprowadzić do znaczących zmian 

struktury społeczno-gospodarczej, wzrostu aktywności, poprawy jakości 

życia mieszkańców, jak też doskonalenia systemu zarządzania politykami 

ukierunkowanymi terytorialnie. Polityka rozwoju musi zatem z jednej 

321 Zob. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, MR, Warszawa 2017.
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strony wzmacniać te czynniki rozwojowe, które decydują o konkurencyj-

ności, a z drugiej podejmować działania w zakresie tworzenia warunków 

dla stabilnego i bezkonfliktowego rozwoju. Takie podejście wymaga ak-

tywności w zakresie wspierania rozwoju w wymiarze terytorialnym w celu 

zwiększenia efektywności wykorzystania dostępnych instrumentów roz-

woju. Zastosowanie instrumentów rozwoju terytorialnego powinno słu-

żyć przede wszystkim wzmocnieniu zintegrowanego podejścia terytorial-

nego, lepszemu dostosowaniu interwencji do potrzeb i potencjałów 

określonych typów obszarów oraz wsparciu rozwoju lokalnego. Dzięki 

temu uzyskujemy określoną spójność terytorialną pojmowaną jako doce-

lowy stan rozwoju terytorium, w którym procesy wymiany i przepływów 

przebiegają sprawnie, gwarantując społecznie i gospodarczo efektywne 

oraz w pełni bezpieczne funkcjonowanie danej społeczności. Spójność te-

rytorialna staje się w związku z tym uniwersalnym, a zarazem nadrzęd-

nym celem polityki rozwoju, a terytorialne ujęcie procesów rozwoju po-

strzegane jest jako nowy paradygmat polityki rozwoju. Umożliwi to podjęcie 

działań w zakresie szeroko pojmowanej modernizacji przez skuteczne 

działanie w bezpiecznym środowisku oraz budowanie przewag i poprawę 

efektywności gospodarowania. Konieczne jest w związku z tym wypraco-

wanie nowych form i metod działania oraz podjęcie wysiłku modernizacji 

i oparcia aktywności na wszechstronnej innowacyjności, polegającej na 

poszukiwaniu i wdrażaniu nowych rozwiązań w procesie zarządzania 

rozwojem. Szanse i możliwości owej modernizacji będę zależeć zarówno 

od zdolności adaptacyjnej, jak i determinacji władzy publicznej, możliwo-

ści współdziałania partnerskiego oraz kultury promującej wartości i prak-

tyki społeczne sprzyjające rozwojowi. Sprostanie rosnącym wymaganiom 

modernizującego się społeczeństwa staje się wyzwaniem i bodźcem roz-

wojowym dla jednostek samorządu terytorialnego. Będzie to wymagało 

aktywnej polityki publicznej, prowadzonej głównie na szczeblu lokalnym, 

jak też uwolnienia potencjałów społeczno-gospodarczych i zdolności or-

ganizacyjnych. Wydaje się, że dla wzmocnienia potencjału rozwojowego 

konieczne będą działania na rzecz usprawnienia sfery instytucjonalnej 

i organizacyjnej, rozwijanie form partycypacji społecznej, a przede wszyst-

kim zdecydowane przechodzenie od modelu administrowania do zarzą-

dzania rozwojem układu terytorialnego. Wymaga to ukształtowania i funk-

cjonowania profesjonalnego systemu zarządzania w sektorze publicznym, 

co stworzy warunki do odpowiedniego reagowania na występujące uwa-
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runkowania oraz strategiczne wyzwania322. Wiąże się z tym proces mo-

dernizacji mający stanowić główny obszar działań na rzecz rozwoju jed-

nostki terytorialnej, przy czym pojęcie modernizacji należy tu rozumieć 

jako przebudowę i zasadnicze przyspieszenie, które mogą być związane 

ze zmianą profilu społeczno-gospodarczego układu terytorialnego, wydoby-

ciem walorów dotąd słabo eksponowanych, względnie może wiązać się 

z wykreowaniem całkiem nowych walorów oraz wizerunku danego obszaru. 

Istotne jest tutaj nawiązanie do prognoz rozwoju sytuacji społeczno-

-gospodarczej kraju i Europy oraz do uwarunkowań wynikających z pla-

nów rozwoju innych układów terytorialnych, tak by z jednej strony wy-

przedzająco przygotować przestrzeń do nadchodzących zmian, a z drugiej 

rozpoznać nisze rozwojowe niedostrzegane w polityce rozwoju innych 

obszarów. Wyznacznikiem podejmowanych działań jest więc zidentyfiko-

wanie zagadnień, które będą podstawą modernizacji, nadanie im priory-

tetowego znaczenia jako swoistym czynnikom rozwoju, obudowanie ich 

ustaleniami dla pozostałych zagadnień kluczowych dla rozwoju oraz 

skoncentrowanie na nich aktywności promocyjnej. Wydaje się, że ko-

nieczna będzie większa niż do tej pory koncentracja i selektywność inter-

wencji, zwłaszcza w zakresie obszarów specjalizacji rozwoju, budowania 

potencjału innowacyjnego oraz zarządzania publicznego, co wymagać 

będzie silniejszego ich wyeksponowania w układzie przyjętych celów. 

Efektem powinien być trwały wzrost potencjału konkurencyjnego jed-

nostki terytorialnej oraz przekształcenia układu funkcjonalno-przestrzen-

nego uwzględniające poprawę jakości życia mieszkańców323. Współczesna 

polityka regionalna, zorientowana na pobudzanie rozwoju w układach 

terytorialnych, coraz mocniej lansuje potrzebę wprowadzenia podejścia 

zintegrowanego zarówno w samej polityce pobudzania rozwoju, jak i me-

todach jego planowania. Funkcjonujący system planowania rozwoju 

społeczno-gospodarczego sprawia, że w naturalny sposób dochodzi do 

sprzeczności między nim a sferą planowania przestrzennego silnie po-

wiązanego z interesem publicznym. Jednocześnie zmiany w działalności 

wytwórczej ludzi i potrzebach społecznych zachodzą szybciej niż zmiany 

322 Strategia Rozwoju Kraju 2020, MRR, Warszawa 2011.

323 T. Markowski, Zintegrowane planowanie rozwoju – dylematy i wyzwania, „Studia KPZK
PAN” 2015, t. CLXI.
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w zagospodarowaniu przestrzeni324. Planowanie społeczno-gospodarcze 

traktuje zagadnienia przestrzenne marginesowo, a czynniki przestrzenne 

traktowane są jako zmienne, które komplikują modele prognozowania 

procesów rozwoju. Istota zintegrowanego zarządzania rozwojem leży 

zatem w zintegrowanym procesie planistycznym i decyzyjnym, który po-

winien prowadzić do wysokiego stopnia zintegrowania podsystemów 

społecznych, gospodarczych i przestrzennych, a tym samym do osiągania 

celów zgodnych z koncepcją rozwoju zrównoważonego. W związku z tym 

wyspecjalizowane planowanie publiczne powinno być pod względem 

metodologicznym planowaniem zintegrowanym. Proces integracyjnego 

podejścia do planowania rozwoju wyraża się w integracji rozumianej jako 

koordynacja procesu tworzenia strategii z uwzględnieniem szerokiego 

aspektu uwarunkowań przestrzennych w celu uniknięcia sprzecznych 

polityk i uzyskania rezultatów w postaci zintegrowanego procesu roz-

woju. To oznacza konieczność poszerzenia analizy procesu planowania 

oraz zwrócenia uwagi na eliminowanie sprzeczności między wyznaczo-

nymi kierunkami a podejmowanymi działaniami w sferze społeczno-go-

spodarczej i przestrzennej325.

W praktyce działań na rzecz rozwoju podejście zintegrowane pokrywa 

się z polityką o charakterze terytorialnym ze względu na potrzebę współpracy 

między szczeblami zarządzania. Prowadząc bliską współpracę na szczeblu 

krajowym, regionalnym i lokalnym, polityka publiczna może w istotnej 

mierze zwiększyć spójność i synergię między różnymi obszarami roz-

woju. Podejście terytorialne zwraca także uwagę na potrzebę prowadzenia 

działań z większą elastycznością w stosunku do wielkości i specyfiki ob-

szaru geograficznego. Odpowiedzialność i główna rola w tym zakresie 

przypada władzom publicznym, które stanowią ośrodek decyzji, realizując 

określone funkcje regulacyjne i koordynacyjne. Podejmują one też wysi-

łek w zakresie poszukiwania i wyboru właściwych, efektywnych metod 

realizacji zadań publicznych, jak też rozwijają umiejętności koncentracji 

zasobów i sposobów działania w celu podniesienia poziomu jakości 

324 T. Markowski, Flexible and integrative planning in functional urban areas – towards a new 
approach to spatial planning, [w:] W.M. Gaczek (red.), Dynamika, cele i polityka zintegrowanego 
rozwoju regionów – aspekty teoretyczne i zarządzanie w przestrzeni, Bogucki Wydawnictwo 
Naukowe, Poznań 2013. 

325 T. Markowski, M. Turała, Planowanie jako instrument zintegrowanego zarządzania 
w jednostkach samorządu terytorialnego, Katedra Zarządzania Miastem i Regionem, Wydział 
Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 4–6.
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życia326. Jednocześnie konieczne jest podkreślenie, że rozwój lokalny i re-

gionalny jest procesem złożonym i wieloaspektowym, obejmującym m.in. 

sferę bezpieczeństwa jako ocenę i analizę sytuacji oraz podejmowanie 

działań eliminujących potencjalne zagrożenia, jak też budowanie wza-

jemnych relacji327. Wymaga to podjęcia wielu działań na rzecz zintegro-

wania wspomnianych obszarów oraz koordynowania procesu szeroko 

pojmowanego rozwoju. Konieczne jest również zintegrowane planowa-

nie rozwoju jednostki samorządu terytorialnego jako holistyczne podej-

ście do analizy i kształtowania procesów rozwoju, będącego równocześ-

nie planowaniem całościowym, łączącym różne wymiary i konteksty oraz 

uwzględniającego silne i złożone współzależności, powiązania, a także za-

soby możliwe do wykorzystania w procesach rozwojowych. Zarządzanie 

zintegrowane opiera się na podejściu terytorialno-funkcjonalnym i eks-

ponuje wzajemne zrównoważone powiązania między systemem gospo-

darczym, społecznym i środowiskiem, których wspólnym elementem jest 

bezpieczeństwo. Jest też ono procesem opartym na uczestnictwie wszyst-

kich organizacji i podmiotów zaangażowanych w politykę rozwoju. Wy-

korzystuje się tutaj realizację projektów zintegrowanych, odznaczających 

się konsolidacją różnych wymiarów rozwoju, uczestnictwem kilku pod-

miotów w ich realizacji, uzyskiwaniem efektów synergicznych oraz dłu-

gofalową użytecznością. Ten typ planowania staje się ważnym elementem 

sprawnego i skutecznego zarządzania rozwojem jednostki terytorialnej 

w wymiarze społeczno-gospodarczym i przestrzennym328. Zintegrowane 

zarządzanie wskazuje na konieczność uwzględnienia relacji zachodzą-

cych między różnymi podmiotami oraz eksponuje konieczność współ-

działania i budowania partnerstwa, które może przyjąć formę wielopo-

ziomowej, wielopodmiotowej oraz międzysektorowej kooperacji329. 

Praktyczną egzemplifikacją tego rodzaju przedsięwzięć są projekty zinte-

326 D. Fleszer, Z problematyki zarządzania jednostką samorządu terytorialnego, „Zeszyty 
Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie” 2014, nr 1, s. 308.

327 M. Ziółkowski, Zarządzanie strategiczne w polskim samorządzie terytorialnym, [w:] 
A. Zalewski (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, SGH, 
Warszawa 2007, s. 91.

328 A. Nowakowska, M. Sokołowicz, Drzewo celów i macierz korelacji, [w:] T. Markowski, 
M. Turała (red.), Planowanie jako instrument zintegrowanego zarządzania w jednostkach sa-
morządu terytorialnego, Katedra Zarządzania Miastem i Regionem, Wydział Zarządzania 
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 91–92.

329 J. Danielewicz, M. Sokołowicz, M. Żak-Skwierczyńska, Projekty zintegrowane, [w:] 
T. Markowski, M. Turała (red.), Planowanie jako instrument zintegrowanego zarządzania w jed-
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growane, jako przedsięwzięcia kompleksowe i wewnętrznie złożone, w któ-

rych następuje integracja i koordynacja działań. Osiąganie w tym zakresie 

efektów wiąże się z komunikacją społeczną pojmowaną jako utrzymywa-

nie w sposób ciągły relacji ze społeczeństwem dla ukształtowania spraw-

nego systemu zarządzania sprawami publicznymi zgodnie z koncepcją 

współrządzenia330. 

W odniesieniu do terytorialnego wymiaru wsparcia należy koncentro-

wać się na działaniach wspieranych dostępnymi instrumentami finanso-

wymi lub organizacyjnymi. Konieczne jest zarazem uwzględnienie cech 

danego obszaru w odniesieniu do uwarunkowań, możliwości, zasobów, 

potencjałów oraz położenia geograficznego. Uzyskamy dzięki temu swoi-

sty obraz specyfiki społeczno-gospodarczej i funkcjonalno-przestrzennej 

danego obszaru oraz odpowiadające mu cele, zadania i środki realizacji 

w odniesieniu do obszarów interwencji, wśród których istotne miejsce 

zajmuje problematyka bezpieczeństwa, stanowiąca jednocześnie składnik 

integrujący te obszary. W ten sposób stworzone zostaną podstawy umożli-

wiające podjęcie zintegrowanych działań na rzecz rozwiązywania proble-

mów społeczno-gospodarczych współpracujących miast i gmin. Jedno-

cześnie model zintegrowanej polityki rozwoju powinien być płaszczyzną 

koordynacji wyznaczonych celów i działań podejmowanych w zakresie 

poszczególnych dziedzin, a polityka rozwoju oparta na zasadzie zintegro-

wanego podejścia powinna wspierać proces wzmacniania spójności 

celów i działań rozwojowych widocznych przede wszystkim na poziomie 

lokalnym. Współczesny samorząd terytorialny na poziomie lokalnym i re-

gionalnym prowadzi zatem politykę rozwoju, rozumianą jako zespół 

wzajemnie powiązanych działań podejmowanych i realizowanych w celu 

zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju, spójności społeczno-

-gospodarczej i przestrzennej oraz przeciwdziałania powstawaniu 

konfliktów oraz eliminacji zagrożeń w skali regionalnej lub lokalnej. 

W związku z tym muszą się pojawić sieci koordynacji działań zbiorowych, 

w których uczestniczące podmioty wspólnie określają cele będące przed-

miotem realizacji. Ważne jest tutaj dysponowanie zdolnością do tworze-

nostkach samorządu terytorialnego, Katedra Zarządzania Miastem i Regionem, Wydział 
Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 122.

330 D. Stawasz, M. Wiśniewska, Wykorzystanie koncepcji Living Lab w zarządzaniu jed-
nostkami samorządu terytorialnego, Katedra Zarządzania Miastem i Regionem, Wydział 
Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 205.
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nia wiedzy i szerokiego, prospektywnego widzenia terytorium, co ozna-

cza, że pojawia się proces współzarządzania, w którym oprócz podmiotów 

władzy publicznej uczestniczy szerokie grono partnerów społeczno-gospo-

darczych. Istotne staje się zatem wykreowanie sieci rozwoju, które mogą 

mieć charakter horyzontalny, co oznacza, że terytorium staje się obsza-

rem rozwoju zintegrowanego, gdzie istotną rolę odgrywa proces budowa-

nia wzajemnych relacji, zaspokajania potrzeb oraz waloryzowania i po-

mnażania własnych zasobów331. Konieczne jest zwrócenie uwagi na 

terytorialny wymiar polityki rozwoju, która powinna być oparta na zasa-

dzie zintegrowanego podejścia terytorialnego, co oznacza konieczność 

ujęcia w procesie programowania i wdrażania działań rozwojowych wy-

miaru terytorialnego dla zachowania spójności celów i podejmowanych 

przedsięwzięć istotnych dla grup i środowisk społecznych. Niezwykle 

ważne staje się tutaj wykreowanie i zachowanie systemu skutecznej koor-

dynacji, która wzmacnia komplementarność procesu zarządzania oraz 

zapobiega konfliktom społecznym i przestrzennym. Zintegrowane podej-

ście może też nieść ze sobą oszczędności posiadanych zasobów, a inte-

gracja elementów przestrzennych i społeczno-gospodarczych daje więk-

szą elastyczność wobec zachodzących zmian, co w dalekiej perspektywie 

zapewnia większą stabilność oraz bezpieczeństwo rozwoju układu teryto-

rialnego. Z punktu widzenia praktyki niezwykle istotne staje się odniesie-

nie do spójności terytorialnej, postrzeganej jako stan rozwoju terytorium, 

do którego się dąży oraz w którym procesy wymiany i przepływów w sfe-

rze gospodarczej i społecznej przebiegają sprawnie, gwarantując racjo-

nalne kształtowanie przestrzeni, aby zapewnić jak najlepszy rozwój da-

nego terytorium. Osiągnięcie spójności terytorialnej oznacza zapewnienie 

poprawy poziomu życia mieszkańców przez zapewnienie mechanizmów, 

dzięki którym możliwy będzie rozwój w oparciu o potencjał endogeniczny 

oraz aktywność władz publicznych. W procesie wdrażania polityki roz-

woju zintegrowanego niezwykle istotne będą obszary aktywności zwią-

zane z koordynacją polityk publicznych na różnych poziomach zarządza-

nia rozwojem, poprawą wielopoziomowego zarządzania dla zwiększenia 

efektywności zaspokajania potrzeb poszczególnych obszarów, jak rów-

nież rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Kolejna sprawa to promowa-

nie podejścia funkcjonalnego z uwagi na to, że problemy i wyzwania roz-

331 Raport o Stanie Samorządności Terytorialnej w Polsce, Uniwersytet Ekonomiczny 
w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków 2013.
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wojowe przekraczają granice administracyjne, co generuje potrzebę 

większej elastyczności działań. Wreszcie ważna jest potrzeba poprawy 

wiedzy o poszczególnych terytoriach w celu lepszego rozeznania zróżni-

cowań rozwojowych oraz identyfikowania trendów i uwarunkowań tery-

torialnych.

W świetle zaprezentowanych zagadnień niezwykle zasadne wydaje się 

zapewnienie integracji wymiaru społeczno-gospodarczego, terytorialnego 

i przestrzennego dla zapewnienia spójności wszystkich polityk publicz-

nych. Wymiar przestrzenny polityki rozwoju może być płaszczyzną koor-

dynacji wyznaczania celów i działań podejmowanych cząstkowo w zakresie 

poszczególnych sektorów i dziedzin oraz może sprzyjać lepszemu wyko-

rzystaniu specyficznego potencjału poszczególnych obszarów. W kwestii 

integracji wymiarów polityki rozwoju istotne jest zapewnienie, żeby 

wszystkie polityki publiczne były spójne względem siebie, a kierunki roz-

woju uwzględniały aspekty terytorialne. Ponadto integralne podejście do 

rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego powinno uwzględ-

niać specyfikę miast przy jednoczesnej trosce o wspieranie rozwoju ob-

szarów wiejskich i dyfuzję procesów rozwojowych na te obszary. Polityka 

rozwoju powinna być rozumiana jako element kreujący rozwój poszcze-

gólnych obszarów i ich konkurencyjność oraz łączący i koordynujący ciąg 

działań na poziomie regionalnym i lokalnym. W ramach systemu strate-

gicznego zarządzania rozwojem należy zatem m.in. zbudować skuteczny 

model powiązań między politykami lokalnymi, w tym między polityką 

bezpieczeństwa a innymi politykami publicznymi. Ukształtowanie spraw-

nego modelu zarządzania rozwojem wymaga określenia wzajemnych re-

lacji uczestniczących w nim podmiotów w zakresie spójności działań i 

osiągania rezultatów polityki rozwoju, w tym w odniesieniu do polityki 

bezpieczeństwa. 



Rozdział X.
Bezpieczeństwo 

w systemie 
planowania 

i zarządzania 
rozwojem jednostki 

terytorialnej
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1.  Bezpieczeństwo w systemie 
zarządzania rozwojem

Bezpieczeństwo i rozwój to dwa podstawowe wymiary istnienia jedno-

stek terytorialnych i całych społeczności. Te dwa wymiary wzajemnie się 

warunkują, gdyż bezpieczeństwo gwarantuje proces rozwoju, a z kolei roz-

wój ułatwia zapewnianie szeroko pojmowanego bezpieczeństwa. Sytuacja 

taka wpływa na swoiste relacje między prawnoorganizacyjnymi a plani-

stycznymi aspektami odnoszącymi się do obydwu pojęć. Bezpieczeństwo 

układu terytorialnego to zatem swoista dziedzina jego aktywności, której 

treścią jest zapewnianie możliwości przetrwania i swobody realizacji 

własnych interesów w otaczającym środowisku, w szczególności przez 

wykorzystywanie szans, stawianie czoła wyzwaniom, redukowanie ryzyka 

oraz przeciwdziałanie wszelkiego rodzaju zagrożeniom dla układu teryto-

rialnego i jego interesów332. Bezpieczeństwo przejawia się we wszystkich 

dziedzinach aktywności układu terytorialnego, a jego struktura odpo-

wiada strukturze funkcjonowania jednostki terytorialnej. Stąd też wska-

zuje się na takie dziedziny bezpieczeństwa, jak np. bezpieczeństwo eko-

nomiczne, społeczne, publiczne, ekologiczne, prawne, informacyjne itp. 

Współcześnie poprawa bezpieczeństwa mieszkańców jest jednym z pod-

stawowych zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, a wła-

dze lokalne i regionalne podejmują różnorodne działania w tym zakresie. 

Istotne są zdania, których celem jest ograniczanie pośrednich przyczyn 

stanowiących podłoże powstawania konfliktów, zagrożeń lub patologii 

społecznych. Są to zatem np. działania w obszarze edukacji, wychowania, 

ochrony zdrowia, rozwoju społeczno-gospodarczego, przeciwdziałania 

alkoholizmowi czy przemocy w rodzinach. Poszczególne szczeble samo-

rządu terytorialnego w znaczny sposób różnią się zakresami zadań i kom-

petencji w dziedzinie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Samorzą-

332 S. Koziej, Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja, 
„Bezpieczeństwo Narodowe” 2011, nr 18.

10
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dowi województwa przypisano bowiem jedynie ogólną odpowiedzialność 

za sprawy związane z wykonywaniem zadań dotyczących bezpieczeń-

stwa publicznego. Zakres działania samorządów powiatowych obejmuje 

z kolei: porządek publiczny, bezpieczeństwo obywateli, ochronę przeciw-

powodziową, przeciwpożarową i zapobieganie innym nadzwyczajnym 

zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska. Z kolei zadania samo-

rządów gminnych dotyczą wykonywania zadań z zakresu porządku pub-

licznego i ochrony przeciwpowodziowej. Należy jednak zwrócić uwagę 

na konieczność podejmowania działań w obszarze szeroko pojmowanego 

bezpieczeństwa, związanego z procesem rozwoju lokalnego i regional-

nego, budowaniem przewagi konkurencyjnej, tworzeniem dostępu do 

usług publicznych, zapewnianiem poziomu jakości życia mieszkańców 

czy ochroną i kształtowaniem środowiska.

Z punktu widzenia potrzeb społecznych bezpieczeństwo publiczne jest 

elementem zarządzania publicznego, które obejmuje odchodzenie od 

prawnych podstaw w administracji publicznej i wiązanie problematyki 

administracji z nauką organizacji i zarządzania333. Podstawowe podejścia 

do zarządzania publicznego obejmują334:

•  zarządzanie w sektorze publicznym, którego zakresem jest koncen-

tracja na naturze działalności; 

•  zarządzanie sprawami publicznymi, które koncentruje się na nastę-

pujących problemach: 

–  koordynacji instytucjonalnej w ramach sektora publicznego, 

–  przekształceniach i zmienności otoczenia, które kreują nowe 

potrzeby, 

–  niespójności i sprzeczności celów ustalanych w ramach sektora 

publicznego.

Bezpieczeństwo publiczne jest efektem działalności samorządów tery-

torialnych, jednostek administracji zespolonej i niezespolonej, prokura-

tury, sądów i innych służb. Równie istotne znaczenie mają organizacje 

pozarządowe, prywatne firmy ochrony osób i mienia oraz całe społeczeń-

stwo i indywidualne osoby. Bezpieczeństwo to należy do grupy usług spo-

333 W. Kieżun, Struktury i kierunki zarządzania państwem, „Nauka” 2002, nr 1, s. 12.

334 M. Bratnicki, A. Frączkiewicz-Wronka, O organizacjach publicznych i o przedsiębior-
czym rozwoju, [w:] L. Zbiegień-Maciąg, E. Beck (red.), Zarządzanie ludźmi w otoczeniu global-
nym – pomiędzy „starym” a „nowym”, organizacje, ludzie, procesy, procedury, Uczelniane 
Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2006, s. 177–187.

http://serwisy.gazetaprawna.pl/ekologia/tematy/s/srodowisko
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łecznych, jest przedmiotem lokalnego zarządzania strategicznego335. Z kolei 

rolą władz lokalnych w zarządzaniu bezpieczeństwem publicznym jest 

koordynacja działań wielu organizacji i instytucji. Niezbędne jest więc 

opracowanie procedur działania, zasad współpracy, wymiany informacji 

i rozwiązywania konfliktów. Stwarza to konieczność przygotowania od-

powiednich metod i instrumentów, systematycznych działań, a także sta-

łego nadzoru. Ważne są także: współpraca z partnerami, system informacji, 

działania kontrolne i ewaluacyjne oraz elastyczność działań. Zarządzanie 

bezpieczeństwem opiera się na realizacji wielu inicjatyw, których celem jest 

podejmowanie przedsięwzięć adekwatnych do sytuacji, w tym występują-

cych konfliktów lub potencjalnych zagrożeń, jak też wzmocnienie i uspraw-

nienie koordynacji systemu bezpieczeństwa. Można przyjąć, że wszystkie 

zadania realizowane w systemie samorządu terytorialnego bezpośrednio 

lub pośrednio oddziałują na poziom bezpieczeństwa publicznego. Są one 

bowiem ustawowo zobowiązane do ochrony porządku publicznego i bez-

pieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej 

i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi 

oraz środowiska. Jednocześnie przez podejmowanie szeregu innych dzia-

łań związanych z procesem zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym 

władze samorządowe ukierunkowane są na eliminację źródeł powstawania 

zagrożeń, negatywnych zjawisk i sytuacji konfliktowych. Zarazem przez 

edukację publiczną, promocję i ochronę zdrowia, pomoc społeczną, poli-

tykę prorodzinną, wspieranie osób niepełnosprawnych, transport, kulturę 

fizyczną i turystykę, administrację architektoniczno-budowlaną, aktywi-

zację lokalnego rynku pracy itd. samorządy również kształtują poziom 

bezpieczeństwa publicznego. W strukturach samorządu terytorialnego po-

dejmowanych jest wiele działań bezpośrednio ukierunkowanych na za-

pewnienie optymalnego poziomu bezpieczeństwa publicznego. 

Warto tutaj zwrócić uwagę na stanowisko M. Kuleszy, który zauważa, że 

„nie do utrzymania jest pogląd, że terytorialne władze cywilne (rządowe 

i samorządowe) nie odpowiadają przed społeczeństwem za stan porządku 

publicznego i bezpieczeństwa zbiorowego, i że jest to gestia tzw. resor-

tów siłowych”336. Główną rolę w zakresie zarządzania bezpieczeństwem 

335 A. Szromnik, Marketing terytorialny, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 
2008; H. Gawroński, Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych, Oficyna a Wolters 
Kluwer business, Warszawa 2010.

336 M. Kulesza, Państwo – Obywatel – Samorząd, „Samorząd Terytorialny” 2007, nr 9, s. 14.
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publicznym odgrywają właśnie władze cywilne, a istotą działań zmierzają-

cych do ograniczenia zagrożeń bezpieczeństwa publicznego są współpraca 

i partnerskie relacje między samorządami, jednostkami odpowiedzial-

nymi za to bezpieczeństwo a społeczeństwem. Identyfikacja i eliminacja 

problemów we współpracy, jasne określenie planów, celów i odpowie-

dzialności oraz koordynacja działań stanowią podstawę efektywności re-

alizowanych przedsięwzięć. Jednocześnie podjęcie działań na rzecz bez-

pieczeństwa publicznego i ich skuteczna realizacja wymagają akceptacji 

i aktywności społecznej. Należy podkreślić, że administracja publiczna, 

podejmując realizację przedsięwzięć na rzecz bezpieczeństwa publicz-

nego, musi kierować się istniejącymi zasadami, precyzyjnie określać cele 

i zadania, umiejętnie analizować sytuację, pozyskiwać środki finansowe 

i rzeczowe, decydować, koordynować, dostosowywać działania do wy-

mogów otoczenia, identyfikować i eliminować wszelkie bariery w działa-

niu, a także prowadzić stały monitoring efektów. Trzeba też podkreślić, że 

sprawność w przygotowaniu i realizacji działań z zakresu bezpieczeństwa 

publicznego w dużym stopniu zależy od myślenia i działania strategicz-

nego337. W praktyce system zarządzania bezpieczeństwem to zespół działań 

władzy publicznej, który koncentruje się na przygotowaniu i realizacji 

przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie i zapobieganie zagroże-

niom interesu publicznego, reagowanie na związane z tym incydenty oraz 

przywracanie normalnego stanu funkcjonowania układu terytorialnego. 

Na system zarządzania bezpieczeństwem składają się wszystkie pod-

mioty oraz środki działania służące zapewnieniu bezpieczeństwa. Chodzi 

tutaj w szczególności o takie działania organów władzy, których celem jest 

przygotowanie i realizacja przedsięwzięć będących zapobieganiem, prze-

ciwdziałaniem i reagowaniem w razie wystąpienia zagrożeń interesu 

publicznego oraz przywracaniem normalnego stanu funkcjonowania 

jednostki terytorialnej. Wszystkie podejmowane tu działania powinny być 

odpowiednio przygotowane od strony organizacyjnej, jak też funkcjonal-

nej338. Relacje, które łączą poszczególne podmioty aparatu zarządzają-

cego, mają postać powiązań normatywnych, decyzyjnych, informacyj-

337 K. Sienkiewicz-Małyjurek, Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym w samorządzie 
lokalnym – istota i inicjatywy, „Organizacja i Zarządzanie” 2011, nr 1, s. 135–149.

338 Zob. W. Kitler, Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym RP, [w:] Ł. Sułkowski, 
A. Marjański (red.), Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym, SWSzPiZ, Łódź 2008, s. 38; 
W. Kitler, System zarządzania kryzysowego w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego RP, [w:] 
T. Jemioło, K. Rajchel (red.), Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe w Polsce 
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nych, współdziałania oraz materialno-finansowych. System zarządzania 

bezpieczeństwem należy także ujmować i przedstawiać w aspekcie funk-

cjonalnym. Głównym zadaniem i celem jest tutaj przygotowanie do zmian, 

jakie zachodzą w społeczności, i zorganizowanie skutecznych narzędzi 

umożliwiających wypełnienie zadań ochronnych, zapobiegawczych i na-

prawczych. Administrowanie w systemie bezpieczeństwa koncentruje się 

na planowaniu i decydowaniu, które powinny prowadzić do wdrażania 

racjonalnych założeń wypracowanych w wyniku podjętych decyzji poli-

tycznych. Elementy systemu zarządzania bezpieczeństwem w ujęciu 

funkcjonalnym stanowią kierunki aktywności administracji, w ramach 

których można budować system form działania administracji służących 

zapewnieniu i ochronie bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo jest szczegól-

nym dobrem wymagającym ochrony ze strony administracji publicznej, 

dlatego w obowiązujących rozwiązaniach legislacyjnych jednostki samo-

rządu terytorialnego otrzymały niezależność i swobodę decyzji w zakresie 

podejmowanych działań, które powinny być podporządkowane przypisa-

nym im zadaniom. Analiza ustawowych działań i zadań gmin wskazuje, 

że bezpośrednio lub pośrednio wpływają one na poziom bezpieczeństwa 

publicznego. Zaangażowanie władz lokalnych w proces kształtowania 

bezpieczeństwa publicznego i współdziałanie w tym zakresie z partne-

rami społeczno-gospodarczymi (policją, strażą pożarną i innymi strażami 

oraz służbami) stanowi ważny element w rozwiązywaniu problemów spo-

łecznych, tym bardziej że samorządy lokalne są zobowiązane do wykony-

wania zadań publicznych, własnych, które są bezpośrednio lub pośrednio 

związane z bezpieczeństwem. Równie istotna w tej kwestii jest rola powia-

tów, które jako jednostki samorządów lokalnych mają za zadanie organi-

zować działania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na 

administrowanym terenie, a także koordynować współdziałanie podle-

głych im gmin. Samodzielność w podejmowaniu decyzji przez samorządy 

lokalne w zakresie realizacji zadań na rzecz spełnienia potrzeb społeczeń-

stwa rodzi pytanie, czy samorządy te są świadome, jakim wachlarzem 

możliwości w zakresie kształtowania bezpieczeństwa publicznego dyspo-

nują i ile z tych możliwości wykorzystują. Trzeba pamiętać, że bezpie-

czeństwo stanowi nieodłączny element funkcjonowania społeczności lo-

kalnych i wyraża się w zaspokojeniu jego podstawowych potrzeb, w tym 

w XXI wieku – wyzwania i dylematy, Wydział Strategiczno-Obronny Akademii Obrony Narodowej, 
Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji, Warszawa 2008, s. 391–392.
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potrzeby bycia bezpiecznym w sensie podmiotowym i przedmiotowym. 

Szczególne zadania w tym obszarze realizuje właśnie samorząd teryto-

rialny, którego zasadniczym celem jest m.in. zapewnianie bezpieczeństwa 

na swoim obszarze działania. Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców 

danej jednostki terytorialnej jest jednym z ważnych czynników jej roz-

woju i atrakcyjności. Z kolei brak zaspokojenia potrzeby bezpieczeństwa 

odczuwany przez mieszkańców i partnerów społeczno-gospodarczych 

może prowadzić do stagnacji rozwoju i wpływać na wizerunek jednostki 

terytorialnej. Jednocześnie poczucie bezpieczeństwa wpływa na kształto-

wanie się podstawowych więzi oraz tożsamości, które czynią daną spo-

łeczność organizmem spójnym, solidarnym, zdolnym do aktywnego two-

rzenia i ochrony wspólnych wartości i dóbr339. Dlatego też pomimo 

zmieniających się uwarunkowań politycznych i społeczno-gospodarczych 

bezpieczeństwo wciąż pozostaje jednym z podstawowych i niezmien-

nych warunków rozwoju lokalnego i regionalnego. Utrzymanie bezpie-

czeństwa jest zarazem jednym z najstarszych zadań publicznych i niero-

zerwalnie wiąże się z systemem sprawowania władzy, urastając do rangi 

jednego z najważniejszych problemów społecznych. Jednocześnie na bez-

pieczeństwo publiczne należy patrzeć również z perspektywy praw i obo-

wiązków – mieszkańcom przysługuje prawo do bezpieczeństwa, a na or-

ganach władzy publicznej ciąży obowiązek jego zapewniania, tym bardziej 

że bezpieczeństwo jest jedną z najważniejszych wartości w życiu czło-

wieka. Trzeba też podkreślić, że człowiek wraz z rozwojem cywilizacji 

stwarza dla siebie i innych coraz większe zagrożenie i dlatego bezpieczeń-

stwo jako swoista wartość doceniane jest zarówno przez poszczególne 

jednostki, jak i całe społeczności. Bezpieczeństwo jest też zdolnością do 

kreatywnej aktywności podmiotu i oznacza stan obiektywny polegający 

na braku zagrożenia i odczuwany subiektywnie zarówno przez jednostki, 

jak i grupy340. Należy podkreślić, że poczucie bezpieczeństwa jest efektem 

wielu różnorakich czynników. Możemy tu wskazać na obiektywnie istnie-

jące uwarunkowania, jak też doświadczenia z przeszłości i działalność 

informacyjno-edukacyjną środków masowego przekazu. Niewątpliwie 

ważna jest tutaj umiejętność analizy ryzyka, które obok stanu zagrożenia 

339 T. Serafin, S. Parszowski, Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Programy prewen-
cyjne w systemie bezpieczeństwa, Difin, Warszawa 2011, s. 14.

340 L.F. Korzeniowski, Zarządzanie bezpieczeństwem. Rynek, ryzyko, zagrożenia, ochrona, 
PSB, Kraków 2000, s. 437.
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jest determinantą bezpieczeństwa. Ryzyko to można ograniczyć przez 

właściwe zarządzanie nim w celu jego maksymalnego ograniczenia oraz 

zabezpieczenia przed jego skutkami341. Zarządzanie to związane jest z re-

alizacją priorytetu, jakim jest zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców 

układu terytorialnego przez kreowanie aktywnej polityki wspierania bez-

pieczeństwa lokalnego i regionalnego. Można to osiągnąć przez system 

planowania, organizowania i wdrażania przedsięwzięć mających na celu 

identyfikowanie i rozwiązywanie sytuacji problemowych. Mamy zatem 

możliwość kształtowania poziomu bezpieczeństwa jednostki terytorialnej 

w odniesieniu do różnych jego aspektów. Przy czym stan owego bezpie-

czeństwa nie jest nigdy stabilny, jak też nie jest dobrem danym raz na za-

wsze. W praktyce występują ciągłe zagrożenia, zarówno od sił natury, jak 

i niezamierzonych i zamierzonych skutków działalności człowieka. Każdy 

układ terytorialny musi zatem czynić starania o zapewnienie sobie stabil-

ności stanu bezpieczeństwa, tworząc w tym celu określony system bez-

pieczeństwa jako zespół sił i środków zapewniających akceptowalny stan 

bezpieczeństwa. Wynika stąd możliwość zarządzania bezpieczeństwem 

układu terytorialnego, zarówno w ujęciu dziedzinowym, jak i ogólnym. 

Musi to być jednak poprzedzone szczegółową identyfikacją zagrożeń oraz 

związanych z tym uwarunkowań. Uzyskana w tym zakresie wiedza po-

zwoli na opracowanie procedur zarządzania bezpieczeństwem oraz opty-

malizacji procesów informacyjno-decyzyjnych. Ważne jest, aby system 

bezpieczeństwa był dostosowany do potencjalnych zagrożeń oraz pożą-

danego poziomu bezpieczeństwa, jaki planuje się zapewnić. Dlatego nie-

zbędny jest wysiłek związany z zarządzaniem bezpieczeństwem publicz-

nym, co gwarantuje ciągłość działań mających na celu zapewnienie 

bezpieczeństwa, jak też stwarza możliwości monitowania i zapobiegania 

zagrożeniom i ich skutkom. Ważne jest także rozpoznawanie zagrożeń 

i ich źródeł oraz zapobieganie im i niwelowanie ich konsekwencji dla spo-

łeczeństwa i środowiska. 

Działania władz publicznych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 

na poziomie lokalnym i regionalnym odnoszą się głównie do uregulowań 

prawnoorganizacyjnych systemu bezpieczeństwa. Nie mniej jednak w za-

kresie szeroko pojmowanego bezpieczeństwa podejmowane są różnorodne 

przedsięwzięcia oraz inicjatywy, które w znacznym stopniu poszerzają 

341 D. Dziawgo, Zarządzanie ryzykiem w banku komercyjnym, [w:] J. Głuchowski, 
J. Szambelańczyk (red.), Bankowość. Podręcznik dla studentów, WSB, Poznań 1999, s. 351–398.
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efekty podejmowanych działań i ich wpływ na poczucie i stan bezpie-

czeństwa obywateli. Działania te można pogrupować w stosunku do okre-

ślonych zagrożeń, tzn. na: podejmowane wobec zagrożeń życia i zdrowia, 

wobec zagrożeń porządku publicznego, wobec zagrożenia bezpieczeń-

stwa ruchu drogowego czy wobec zagrożenia przestępstwami i aspołecz-

nymi zachowaniami. Ważne są także działalność o charakterze promo-

cyjno-informacyjnym i edukacyjnym, jak też oddziaływania na postawy 

i zachowania poszczególnych grup i środowisk społecznych. Przyczynia 

się to do systematycznego wzrostu w zakresie poczucia bezpieczeństwa, 

co jest wynikiem spójnej i przemyślanej polityki bezpieczeństwa realizo-

wanej w znacznej mierze przez jednostki samorządu terytorialnego. Do-

wodzi to również słuszności i trafności działań podejmowanych przez sa-

morząd terytorialny w ramach diagnozowania i zaspokajania potrzeb 

członków wspólnoty samorządowej w zakresie bezpieczeństwa. Stąd też 

polityka rozumiana jako planowe i przemyślane podejmowanie działań 

mających na celu polepszenie jakości życia jest w praktyce także podstawą 

działań w zakresie bezpieczeństwa i w związku z tym określana jest mia-

nem polityki bezpieczeństwa. Z uwagi na decentralizację administracji 

publicznej znaczna część zadań z zakresu bezpieczeństwa powierzona 

została samorządowi terytorialnemu, który pomimo występujących trud-

ności finansowych, a niejednokrotnie organizacyjnych i kadrowych wy-

wiązuje się z tych zadań dobrze. Ustanowione w tym zakresie kompeten-

cje i zadania struktur publicznych należy uznać za prawidłowe z punktu 

widzenia podziału tych kompetencji między poszczególne podmioty rea-

lizujące zadania w zakresie bezpieczeństwa. Zarazem wydaje się, że nad-

mierna liczba służb i rozproszony nadzór komplikują niejednokrotnie ko-

ordynację i osłabiają efektywność działań na rzecz bezpieczeństwa342. 

Trzeba zatem dążyć do uproszczenia systemu bezpieczeństwa, większej 

klarowności i przejrzystości w zakresie funkcjonowania i współdziałania 

jego poszczególnych podmiotów, w tym również jednostek samorządu 

terytorialnego różnego szczebla. Pozwoli to na praktyczną realizację 

bardziej efektywnej oraz przemyślanej i spójnej polityki bezpieczeństwa. 

W praktyce działania niezwykle istotne staje się odniesienie do różnorod-

nych uwarunkowań wpływających na poczucie bezpieczeństwa społecz-

ności lokalnych i regionalnych oraz budowanie bezpiecznych przestrzeni 

342 Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro 
Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa 2013, s. 10.
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publicznych. Należy tu wskazać na takie obszary, jak: zagrożenia natu-

ralne, komunikacyjne, przemysłowe, zdrowotne, społeczne czy cyfrowe. 

W odniesieniu do społeczności lokalnych determinowane jest to cechami 

charakterystycznymi układu lokalnego i ma istotne znaczenie dla oceny 

poczucia bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych, jak też dla kształto-

wania określonych norm zachowań w tym zakresie. Tak więc w procesie 

zarządzania bezpieczeństwem oraz kształtowania przestrzeni publicznej, 

rozumianej jako obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania po-

trzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia oraz nawiązywania kontak-

tów społecznych, niezbędne jest współdziałanie ze społecznością lokalną, 

co niewątpliwie przyczynia się do identyfikacji i eliminacji zagrożeń. 

Możliwe jest także określanie i wytyczanie kierunków działań w tym za-

kresie. Analizując pojęcie bezpieczeństwa przez pryzmat społeczności lo-

kalnych, można zatem stwierdzić, że jest ono funkcją wielu różnorodnych 

czynników charakterystycznych dla danej społeczności. Jest także swoi-

stą zdolnością do kreatywnej aktywności lokalnego układu terytorialnego 

związanej z identyfikacją i eliminacją zagrożeń343. Zarządzanie bezpie-

czeństwem publicznym można zatem zdefiniować jako „zorganizowane 

działanie prowadzone z wykorzystaniem zasobów kadrowych, finanso-

wych, technicznych oraz informacyjnych, w celu zmniejszania potencjal-

nych zagrożeń, zapewnienia niezakłóconego przebiegu życia społecz-

nego, a także ochrony zdrowia i życia ludzi oraz mienia i środowiska. 

Obejmuje ono przestrzeganie prawa i ochronę ładu publicznego z nakie-

rowaniem na realizację interesu publicznego”344. Zarządzanie bezpie-

czeństwem publicznym opiera się w praktyce na realizacji wielu inicjatyw, 

których celem jest podejmowanie działań adekwatnych do potencjalnych 

zagrożeń, a także wzmocnienie i usprawnienie koordynacji systemu bez-

pieczeństwa. Wszystkie zadania realizowane w systemie samorządu tery-

torialnego bezpośrednio lub pośrednio oddziałują na poziom bezpieczeń-

stwa publicznego. Istotą działań w tym zakresie są szeroka współpraca 

oraz partnerskie relacje między władzami samorządowymi a partnerami 

społeczno-gospodarczymi i instytucjonalnymi. Dzięki temu możliwe są: 

identyfikacja i eliminacja problemów, jasne określenie celów, formułowa-

343 M. Rozwadowski, Bezpieczeństwo społeczności lokalnych oraz działania zmierzające 
do jego poprawy, „Kultura Bezpieczeństwa. Nauka – Praktyka – Refleksje” 2014, nr 15.

344 M. Pomykała, Lokalne programy poprawy bezpieczeństwa w systemie zarządzania bez-
pieczeństwem, „Zeszyty Naukowe WSIZiA” 2017, t. 15, z. 2 (39).
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nie planów i zakresu odpowiedzialności, a także koordynacja działań, co 

stanowi podstawę efektywności realizowanych przedsięwzięć. Należy też 

podkreślić, że podejmowanie działań na rzecz bezpieczeństwa publicz-

nego i ich skuteczna realizacja wymagają akceptacji społecznej. Jedno-

cześnie administracja publiczna, podejmując się realizacji przedsięwzięć 

na rzecz bezpieczeństwa publicznego, musi kierować się istniejącymi 

zasadami, uwzględniać występujące uwarunkowania, umiejętnie zanali-

zować istniejącą sytuację, pozyskiwać i wykorzystywać środki rzeczowe 

i finansowe, prowadzić działania koordynacyjne, a także identyfikować 

i eliminować wszelkie bariery w działaniu, dostosowując się jednocześnie 

do wymogów otoczenia, oraz prowadzić stały monitoring ich efektów. 

Zarządzanie bezpieczeństwem to określony system działania władzy pub-

licznej mający na celu przeciwdziałanie i zapobieganie zagrożeniom 

interesu publicznego. Postrzegane jest też jako jedno z podstawowych 

i ważnych zadań współczesnej administracji publicznej. System zarządza-

nia bezpieczeństwem można także postrzegać w aspekcie funkcjonal-

nym, w którym jego głównym zadaniem i celem jest przygotowanie do 

zmian, jakie zachodzą w danej społeczności, i zorganizowanie skutecz-

nych narzędzi umożliwiających wypełnienie zadań ochronnych, zapo-

biegawczych i naprawczych. Konieczne jest tutaj planowanie i decydo-

wanie prowadzące do wdrażania racjonalnych założeń, wypracowanych 

w wyniku podjętych decyzji, co warunkuje efektywność i skuteczność 

procesu zarządzania bezpieczeństwem. Przekłada się to na praktykę funk-

cjonowania administracji w zakresie kreowania celów oraz doboru form 

i metod działania345. Do usprawnienia podejmowanych działań niezbędne 

wydaje się kształtowanie efektywnych systemów konsultacji społecznych 

i udziału obywateli w formułowaniu kierunków rozwoju i prowadzenia 

polityki lokalnej lub regionalnej, wprowadzanie nowatorskich form de-

mokracji lokalnej, rozwijanie systemów kontroli i komunikacji społecznej, 

ze szczególnym podkreśleniem przejrzystości procesów decyzyjnych 

władz lokalnych i regionalnych, a także wprowadzanie oryginalnych form 

aktywizacji działalności obywatelskich i współpracy z organizacjami po-

zarządowymi na rzecz wspólnoty obywatelskiej i lokalnego rozwoju. Po-

nadto należy zwrócić uwagę na działania w zakresie wychowania obywa-

telskiego oraz decentralizację realizacji zadań publicznych. 

345 E. Nowak, M. Nowak, Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego, Difin, Warszawa 2011, s. 150.
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Zdefiniowane w warunkach szeroko pojętego partnerstwa i współrzą-

dzenia cele będą możliwe do osiągnięcia przez: 

• bieżącą rzetelną analizę zagrożeń bezpieczeństwa i realnych potrzeb 

społeczności lokalnej, 

• wykształcenie w społeczeństwie poczucia aktywnej partycypacji 

w zarządzaniu bezpieczeństwem lokalnym, 

• kreowanie pozytywnego wizerunku policji oraz innych służb działa-

jących na rzecz poprawy bezpieczeństwa, 

• podejmowanie wszelkich działań i inicjatyw mających na celu wzrost 

zaufania społecznego do służb działających na rzecz poprawy bezpie-

czeństwa i porządku publicznego, 

• organizowanie i zagospodarowywanie przestrzeni publicznej ogra-

niczającej ryzyko występowania aspołecznych zachowań, 

• rozwijanie dobrego kontaktu obywateli z instytucjami działającymi 

na rzecz poprawy bezpieczeństwa, 

• współpracę z organizacjami i instytucjami statutowo zajmującymi 

się pracą środowiskową z rodziną oraz dziećmi i młodzieżą, 

• budowę transparentnego partnerstwa z administracją samorządową 

przy zachowaniu autonomii policji przez przekazanie środków finan-

sowych na tworzenie nowych etatów oraz służb ponadnormatyw-

nych, inspirowanie działań władz samorządu lokalnego w celu inte-

gracji środowisk lokalnych wokół idei aktywnej profilaktyki, 

• wyjście poza ramy działań instytucjonalnych i współpracę z sekto-

rem organizacji pozarządowych oraz wolontariatem na rzecz pod-

noszenia kultury bezpieczeństwa. 

Bezpieczeństwo współczesnym samorządowym społecznościom lokal-

nym winien zapewniać samorząd, jako reprezentacja i gwarant interesów 

mieszkańców, we współpracy z innymi podmiotami odpowiedzialnymi 

za zapewnianie obywatelom bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

Stąd konieczność ścisłej i systematycznej współpracy m.in. w zakresie:

• rozpoznania stanu zagrożenia i sytuacji w danym układzie teryto-

rialnym, 

• ścisłego współdziałania ze strukturami administracji rządowej,

• informowania o faktycznym zagrożeniu i porównywaniu go z od-

czuciami społecznymi,

• doradztwa w zakresie rozwiązań organizacyjno-technicznych 

zwiększających stopień bezpieczeństwa,
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• organizowania działań zapobiegawczych oraz tworzenia klimatu dla 

zainteresowania ludzi problematyką bezpieczeństwa,

• współdziałania ze środkami masowego przekazu.

Z kolei samorząd terytorialny zobowiązany jest do:

• koordynowania działań związanych z zapewnieniem bezpieczeń-

stwa na danym terenie, 

• organizowania życia społecznego i jego warunków, tak aby minima-

lizować możliwość wystąpienia sytuacji niebezpiecznych i zagrożeń, 

• zapewnienia dobrej współpracy ze środkami masowego przekazu za-

równo w obszarze działań promocyjno-informacyjnych, jak i w przy-

padku wystąpienia zagrożeń i sytuacji kryzysowych, 

• koordynowania i organizowania aktywności społecznej w prze-

strzeniach publicznych.

Wydaje się, że optymalnym rozwiązaniem lokalnych problemów zwią-

zanych z bezpieczeństwem może być współpraca samorządu, obywateli 

i organizacji pozarządowych. Partycypacja w systemie powszechnego 

bezpieczeństwa oznacza udział pojedynczych obywateli lub całych wspól-

not w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz współpracy 

z podmiotami odpowiedzialnymi za jego stan. Przyczynia się to do mini-

malizacji zagrożeń dzięki przekonywaniu o konieczności zaangażowania 

w różne formy aktywności na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa oraz 

o rozwijaniu poczucia współodpowiedzialności za losy wspólnoty. W tym 

kontekście zasadne wydaje się stwierdzenie, że do elementarnych zasad 

polityki bezpieczeństwa zalicza się: przetrwanie, integralność terytorialną, 

a także standard życia, którego istotnym elementem jest bezpieczeństwo 

publiczne. Bezpieczeństwo lokalne staje się zatem bardzo ważnym aspek-

tem z punktu widzenia poszczególnych członków wspólnoty, jak też ca-

łego układu terytorialnego346. Ważna staje się tutaj działalność społeczno-

-organizatorska, jak też umiejętności i predyspozycje członków władz 

przedstawicielskich, których działania przekładają się na poziom bezpie-

czeństwa. Praktyka wskazuje, że postawa osób reprezentujących społecz-

ności powinna być aktywna i innowacyjna, co gwarantuje widoczne 

efekty w dziedzinie poprawy bezpieczeństwa społeczności lokalnych. 

Organy jednostek samorządów terytorialnych są zobowiązane do za-

pewnienia bezpieczeństwa społeczności lokalnych i regionalnych i mają 

346 T. Serafin, S. Parszowski, Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Programy prewen-
cyjne w systemie bezpieczeństwa, Difin, Warszawa 2011, s. 54. 
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do tego odpowiednie instrumenty, zarówno prawne, jak i organizacyjne. 

W sytuacji gdy potrafią one skutecznie integrować społeczeństwo oraz 

inicjować określone zadania, zapewnianie bezpieczeństwa społeczności 

lokalnych i regionalnych staje się funkcją dobrze zarządzanej jednostki 

samorządu terytorialnego. To z kolei przekłada się na efekty rozwoju 

społeczno-gospodarczego, poziom szeroko pojmowanego bezpieczeń-

stwa, a także określony stosunek społeczności lokalnych do swojej małej 

ojczyzny.

2.  Bezpieczeństwo w obszarze 
planowania polityki rozwoju

Współcześnie obszar bezpieczeństwa stwarza szczególnie wiele spo-

sobności do realizacji zadań planistycznych. Planowanie odbywa się we 

wszystkich jednostkach administracji publicznej znajdujących się na 

wszystkich szczeblach zarządzania publicznego. Jest prowadzone w róż-

nej skali, a także w odmiennych wymiarach czasowych. Może przybierać 

postać planowania strategicznego i operacyjnego, problemowego i kom-

pleksowego, długookresowego i krótkookresowego, różnych dokumen-

tów – strategii, polityk, jak też programów, które mogą mieć odmienny 

charakter prawny i zakres obowiązywania. Zgodnie ze swoimi kompeten-

cjami zadania planistyczne podejmują także organy lokalnych wspólnot 

samorządowych. W lokalnym systemie zarządzania bezpieczeństwem 

programy samorządowe wypełniają funkcję koordynacyjną oraz informa-

cyjną. Programy te są elementem polityki publicznej w wybranych obsza-

rach, a ich opracowanie stanowi ważny obszar aktywności władz publicz-

nych. Gminy zostały zobligowane przez ustawodawcę do opracowania 

profilaktycznych programów przeciwdziałania uciążliwym patologiom: 

alkoholizmowi, narkomanii oraz przemocy w rodzinie. Dodatkowo, wy-

pełniając ustawowe zadania związane z ochroną bezpieczeństwa swoich 

mieszkańców, gminy podejmują działania planistyczne na znacznie szer-

szą skalę. Ich efektem są kompleksowe programy poprawy bezpieczeń-

stwa i porządku publicznego. Planowanie to element składowy każdego 

racjonalnego działania. W naukach o organizacji i zarządzaniu jest ono 

nazywane „procesem polegającym na świadomym ustalaniu kierunków 
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działania oraz podejmowaniu decyzji opartych na celach, faktach i dobrze 

przemyślanych ocenach”347, jest również określane jako „proces definio-

wania celów, który jednocześnie określa możliwości osiągnięcia tych 

celów w sposób sprawny i skuteczny”348. Kształtuje ono zakres działań po-

dejmowanych w dalszej kolejności, porządkuje je i organizuje. Planowa-

nie rzutuje na całość działań administracji publicznej. Administracja jako 

system decyzyjny, który ma na celu stałe zaspokajanie różnorodnych po-

trzeb społecznych, musi wykorzystywać elementy zapewniające spraw-

ność i skuteczność stosowanych przez nią instrumentów działania. 

Wszystkie wymiary planowania pojawiają się także w sferze administro-

wania bezpieczeństwem. Najważniejszą cechą planowania jest jego celo-

wość. Cel powinien być zdefiniowany i jasno sformułowany na samym 

początku, ma pomóc w ustaleniu, które działania do niego doprowadzą, 

a które oddalą, które będą ze sobą kolidować, a które nie mają żadnego 

znaczenia. Ważną cechą jest również prymat planowania, co oznacza, że 

bez planowania nie może być efektywnego, dobrego zarządzania jakąkol-

wiek działalnością człowieka. Z kolei kompletność planowania wskazuje 

na zintegrowanie różnorodnych elementów na poszczególnych szczeb-

lach dla objęcia maksymalnie obszernego zakresu działania349. Obszar 

bezpieczeństwa ze względu na swoje istotne znaczenie wydaje się stwa-

rzać liczne sposobności podejmowania działań planistycznych przez or-

gany administracji publicznej. Planowanie może tutaj służyć prewencji 

rozumianej jako ochrona przed powstaniem zagrożeń. Tego typu założe-

nia pojawiają się w różnych strategiach i programach ochrony bezpie-

czeństwa, których opracowanie jest zadaniem organów administracji rzą-

dowej i samorządowej. Planowanie może też umożliwiać przygotowanie 

jednostek i zasobów, jakimi one dysponują na wypadek kryzysu. W sferze 

bezpieczeństwa planowanie ma zarówno charakter działań strategicz-

nych, jak i operacyjnych. 

W kwestii bezpieczeństwa planowanie wypełnia ważną funkcję, gdyż 

ma chronić i zabezpieczać przed pojawieniem się wszelkiego rodzaju za-

grożeń. Pozwala też na przygotowanie się do sytuacji, które z założenia 

347 C. Barrow, P. Barrow, Business plan, czyli jak zrobić dobry interes, Up Press, Warszawa 
1992, s. 12.

348 K. Sienkiewicz-Małyjurek, F.R. Krynojewski, Zarządzanie kryzysowe w administracji 
publicznej, Difin, Warszawa 2010, s. 38.

349 M. Pomykała, Działania planistyczne administracji w systemie bezpieczeństwa wewnętrz-
nego państwa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2015, s. 217 i nast. 
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pojawiają się nagle i niespodziewanie, przynosząc określony poziom dez-

organizacji. Dzięki planowaniu możliwe jest opanowanie sytuacji kryzy-

sowej oraz przemyślane i wyćwiczone wcześniej pokierowanie działa-

niami. Dlatego też obszar bezpieczeństwa ze względu na swoje znaczenie 

wydaje się stwarzać liczne sposobności podejmowania działań plani-

stycznych przez organy administracji publicznej. Planowanie może tutaj 

służyć jako rodzaj prewencji i ochrony przed powstaniem zagrożeń. Tego 

typu założenia pojawiają się w różnych strategiach i programach ochrony 

bezpieczeństwa, których opracowanie jest zadaniem organów władzy 

publicznej. Planowanie w tym zakresie może też umożliwiać przygotowa-

nie zasobów i jednostek organizacyjnych na wypadek kryzysu. Należy 

podkreślić, że w lokalnym systemie zarządzania bezpieczeństwem pro-

gramy samorządowe wypełniają przede wszystkim funkcję koordyna-

cyjną oraz informacyjną. Funkcja koordynacyjna wynika z tego, że bezpo-

średnie działania ochronne i zabezpieczające podejmują różne jednostki 

organizacyjne. Programy przewidują inicjowanie przez nie odpowiednich 

działań w momencie pojawienia się zagrożenia, uwzględniając harmoni-

zowanie działań ochronnych oraz współpracę w celu zintegrowania sy-

stemu bezpieczeństwa. Funkcja informacyjna programów wynika z tego, 

że dokumenty te są narzędziem polityki bezpieczeństwa. Wskazują prio-

rytetowe kierunki działania oraz uznawane do ich realizacji cele i środki 

działania. Programy są swego rodzaju wizją skierowaną do wszystkich 

podmiotów lokalnego systemu zarządzania bezpieczeństwem, wyraźnie 

sformułowaną, dostępną, precyzyjnie prezentującą harmonogram i za-

kres niezbędnych działań. Niezbędnym elementem tego typu programów 

jest określanie metod i środków działania służących do realizacji zakłada-

nych celów. Ważne jest, aby katalogi środków były katalogami otwartymi, 

co ułatwia elastyczne dopasowanie koniecznych działań do bieżącej sytu-

acji. Kolejna sprawa to ukierunkowanie programu na prewencję i podnie-

sienie świadomości społecznej w zakresie możliwych zagrożeń bezpie-

czeństwa. Stąd dominacja programów kierunkowych, zawierających 

przedsięwzięcia edukacyjne, informacyjne, profilaktyczne, prewencyjne, 

organizowane są także społeczne kampanie promocyjne, konkursy i oka-

zjonalne akcje. Sposób uszczegółowienia zadań i środków ich realizacji 

jest natomiast bardzo różny w poszczególnych programach350. Trzeba 

350 R. Głowacki, K. Łojek, A. Tyburska, A. Urban, Poradnik dla członków komisji bezpie-
czeństwa, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno 2006, s. 101–132.
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zaznaczyć, że programy poprawy bezpieczeństwa pozwalają jednostkom 

samorządu terytorialnego aktywnie uczestniczyć w działaniach na rzecz 

bezpieczeństwa na swoim terenie. Pojawia się dzięki temu możliwość 

świadomego kształtowania szeroko pojmowanego bezpieczeństwa zgod-

nie z potrzebami konkretnej społeczności lokalnej. Zarazem programy te 

podkreślają rangę i znaczenie współpracy lokalnych podmiotów systemu 

bezpieczeństwa. Wynika to z faktu, że dbałość o bezpieczeństwo lokalne 

jest zadaniem trudnym, w którego realizację powinny być zaangażowane 

różne podmioty, zgodnie ze swoją specyfiką i właściwościami. Programy 

są zatem swoistym pomostem łączącym politykę bezpieczeństwa, a także 

profilaktykę i edukację z działalnością podmiotów odpowiedzialnych za 

system bezpieczeństwa lokalnego i regionalnego. Wszelkie działania w za-

kresie planowania w obszarze polityki bezpieczeństwa muszą uwzględ-

niać fakt, że we współczesnym ujęciu bezpieczeństwo publiczne to ocze-

kiwanie społeczne na zapewnienie możliwości korzystania z dobrobytu 

ekonomicznego, autonomii społecznej oraz określonego statusu politycz-

nego. Należy też pamiętać, że bezpieczeństwo jest stanem dynamicznym, 

którego poziom zależy od wielu zmiennych występujących w otoczeniu 

wewnętrznym i zewnętrznym351. Władze samorządowe podejmują różno-

rodne działania mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa, 

jak też realizują zadania, których efektem powinno być ograniczenie lub 

wyeliminowanie przyczyn będących zalążkiem sytuacji konfliktowych 

oraz zagrożeń. Istotne staje się zatem podejmowanie działań profilaktycz-

nych i prewencyjnych na swoich obszarach, co wymaga orientacji w po-

trzebach społeczeństwa i co przekłada się na szybkie rozpoznawanie jego 

problemów. Posiadana wiedza jest pomocna w opracowaniu odpowied-

nich dla danej społeczności dokumentów planistycznych w zakresie po-

prawy bezpieczeństwa. Ważne staje się tutaj określenie problemu, jego 

specyfiki oraz sposobu postrzegania przez większość danej społeczności. 

Efektami dobrze przygotowanych i wdrażanych planów powinny być 

budowanie stabilnego i bezpiecznego społeczeństwa oraz wspólna troska 

i współdziałanie instytucji publicznych, organizacji społecznych i każ-

dego członka określonej społeczności. Rezultatem jest także prawidłowa 

351 M. Lisiecki, Diagnoza i prognoza rozwiązań systemowych w zakresie organizacji i za-
rządzania bezpieczeństwem obywateli, [w:] M. Lisiecki (red.), Zarządzanie bezpieczeństwem 
– wyzwania XXI wieku, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny 
Chodkowskiej, Warszawa 2008, s. 278.
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integracja społeczności lokalnych, podnoszenie wrażliwości obywateli na 

problemy innych, a także budowanie wspólnego dobra przez uświado-

mienie i wspólną realizację społecznie akceptowanych celów. Na szczeblu 

lokalnym wspólnoty samorządowe stają się częścią systemu zarządzania 

bezpieczeństwem, a wśród narzędzi, którymi ten samorząd dysponuje, 

warto zwrócić uwagę na programy poprawy bezpieczeństwa. Ich rola sy-

stematycznie wzrasta i stają się one istotnym elementem zarządzania bez-

pieczeństwem lokalnym. Należą one do szeroko ujmowanej grupy aktów 

planowania, którymi są dokumenty opracowane w wyniku procesu pla-

nowania, będące efektem, a jednocześnie zwieńczeniem działalności pla-

nistycznej. Stanowią opis prognozowanych zagrożeń, celów do zrealizo-

wania oraz środków i metod niezbędnych do osiągnięcia założonych 

celów. Ich ustalenie może mieć charakter zarówno wiążących postano-

wień, jak i samych zaleceń, mogą one też przyjmować – jak już wspo-

mniano – wieloletnią perspektywę lub odnosić się najbliższego horyzontu 

czasowego. Jednocześnie programy to akty planowania o dość dużym 

stopniu ogólności, odnoszące się do wielu sfer działalności publicznej, 

w tym ochrony bezpieczeństwa. Stanowią one swego rodzaju wizję skiero-

waną do wszystkich podmiotów lokalnego systemu zarządzania bezpie-

czeństwem, wyraźnie sformułowaną, dostępną, precyzyjnie prezentującą 

harmonogram i zakres niezbędnych działań352. Konsekwentna realizacja 

zawartych w nich ustaleń, przy systematycznej współpracy wszystkich 

członków społeczności, przyczynia się do wzrostu poczucia bezpieczeń-

stwa społeczności lokalnych oraz kształtowania bezpiecznej przestrzeni 

publicznej. Dokumenty planistyczne powinny stanowić narzędzie działal-

ności władz i społeczności lokalnej, co umożliwia wprowadzanie w życie 

idei i zasad bezpiecznego rozwoju na obszarze jednostki terytorialnej. 

Właściwie opracowany dokument stwarza podstawę optymalnego anga-

żowania wszystkich sił tkwiących w lokalnych systemach, a więc zasobów 

ludzkich, gospodarczych oraz instytucjonalnych w celu osiągnięcia trwa-

łego, akceptowanego społecznie i przyjaznego środowisku rozwoju. Po-

nieważ stopień osiągnięcia założonych celów, w tym zapewnienia wyso-

kiej jakości życia, powinien być systematycznie oceniany, każdy dokument 

planistyczny powinien podlegać monitorowaniu. Ważne jest, aby w bada-

niach jakości życia uwzględniać zarówno wskaźniki obiektywne, jak i su-

352 M. Pomykała, Lokalne programy poprawy bezpieczeństwa w systemie zarządzania bez-
pieczeństwem, „Zeszyty Naukowe WSIZiA” 2017, t. 15, z. 2 (39).
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biektywne oceny mieszkańców dotyczące poczucia bezpieczeństwa. Je-

dynie takie podejście stanowi gwarancję kompleksowego rozwiązania 

zagadnienia bezpieczeństwa jako elementu jakości życia mieszkańców. 

Podejmując wysiłek planowania, należy koniecznie odnieść się do inter-

dyscyplinarności i wieloaspektowości problematyki bezpieczeństwa, jak 

też potrzeby dokonywania syntezy zjawisk społecznych związanych z bez-

pieczeństwem. Istotne jest także uwzględnienie zagadnień dotyczących 

różnorodności aspektów bezpieczeństwa, obejmujących wiele zjawisk 

związanych z tym pojęciem. Wyznacza to strukturę i ramy poszukiwań 

optymalnych rozwiązań oraz wskazuje na metody i techniki projektowa-

nia działań, a następnie interpretacji zjawisk z tym związanych i uzyska-

nych wyników. Tak szeroki zakres pojmowania bezpieczeństwa wynika 

przede wszystkim z tego, że zagrożenia zauważane w jednej sferze są re-

zultatem zjawisk zachodzących w innych obszarach. Współczesna złożo-

ność problematyki bezpieczeństwa nie pozwala patrzeć na ten problem 

jednosektorowo, co determinuje potrzebę posiadania wiedzy z co naj-

mniej kilku podstawowych obszarów bezpieczeństwa, aby skutecznie za-

uważać zachodzące zjawiska i określać ich rzeczywiste źródła. Dlatego też 

nie sposób sobie wyobrazić współczesnego spojrzenia na problemy bez-

pieczeństwa bez dorobku wielu dyscyplin i specjalizacji353. Kształtowanie 

bezpieczeństwa na określonym, pożądanym poziomie jest efektem pla-

nowego i przemyślanego działania uwzględniającego określoną hierar-

chię priorytetów, co może zapewnić wymierny, długofalowy sukces. Takie 

podejście gwarantuje logiczne, adekwatne do realiów określanie celów 

działania, co pozwala zaplanować proces zarządzania bezpieczeństwem 

w układzie terytorialnym.

Wydaje się, że myślenie strategiczne stanowi podstawowe instrumen-

tarium pozwalające na ocenę poziomu bezpieczeństwa, jego zagrożeń 

oraz znaczenia poszczególnych procesów kreujących wyzwania dla bez-

pieczeństwa. Wynika przede wszystkim z potrzeby całościowego, wielo-

płaszczyznowego, wybiegającego daleko w przyszłość spojrzenia na 

problematykę bezpieczeństwa, żeby z wystarczającym wyprzedzeniem 

móc przewidzieć pojawiające się zagrożenia i wyzwania. Zarazem po-

dejście takie zapewnia: wielodyscyplinarność spojrzenia, podejście sy-

stemowe oraz wielowariantowość myślenia. Należy zaznaczyć, że jedną 

353 P. Daniluk, Myślenie strategiczne w naukach o bezpieczeństwie, „Rocznik Bezpieczeństwa 
Międzynarodowego” 2011/2012, t. 6.
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z zasadniczych cech strategicznego myślenia w sferze bezpieczeństwa 

jest umiejętność równie swobodnego i efektywnego wykorzystania po-

dejścia ilościowego i jakościowego w badaniu zwłaszcza środowiska ze-

wnętrznego. Strategia bezpieczeństwa jako dokument planistyczny winna 

być instrumentem zarządzania bezpieczeństwem i stanowić swoistą 

wytyczną do działań. Ważne jest, aby jej założenia zostały zrealizowane. 

Trzeba jednak pamiętać, że jej sukces będzie nie tylko wynikiem działań 

władz publicznych, lecz także efektem zaangażowania społeczeństwa 

obywatelskiego i partnerów społeczno-gospodarczych. Powinien to być 

dokument wskazujący na konkretne działania, z wyróżnieniem zmian o cha-

rakterze instytucjonalnym, infrastrukturalnym czy proceduralnym. Po-

nadto strategia nie powinna tylko być postrzegana jako deklaracja intencji 

w sferze polityki bezpieczeństwa, lecz stanowić także swego rodzaju plan 

działania. Ponadto powinna wpisywać się w proces średnio- i długookreso-

wego rozwoju, będąc dokumentem odnoszącym się do politycznej i spo-

łecznej rzeczywistości, co zwiększa szanse na realizację jej założeń. Wi-

nien to być dokument wewnętrznie spójny i kompletny, dostrzegający 

i akcentujący sprzężenia zwrotne między bezpieczeństwem a świado-

mością społeczną czy poziomem życia obywateli. Zarazem stanowiąc 

pewną całość, winien wpisywać się w rozwojowe strategie wyższego 

rzędu. Współczesne zarządzanie w jednostce terytorialnej ma charakter 

interdyscyplinarny i jest procesem złożonym, co wynika zarówno ze spe-

cyfiki samych struktur samorządowych, jak i z ustawowych obowiązków, 

które nakładają na samorząd zadania w dziedzinie zaspokojenia potrzeb 

zbiorowych mieszkańców oraz rozwiązywania bieżących problemów 

społeczności lokalnych. Dlatego też zarządzanie w układzie terytorialnym 

powinno być efektywne i skuteczne, żeby mogło sprostać rosnącym ocze-

kiwaniom społecznym. Pojawiła się zatem konieczność poszukiwania no-

wych metod zarządzania w celu pobudzania rozwoju lokalnego oraz za-

pewnienia mu szeroko pojętego bezpieczeństwa. Duża uwagę zwraca się 

na potrzebę współdziałania społeczności lokalnej, władzy lokalnej oraz 

pozostałych podmiotów funkcjonujących w terenie w zakresie tworzenia 

korzystnych warunków do rozwoju lokalnej gospodarki, kreowania nowych 

i poprawy istniejących walorów oraz do zapewnienia wysokiego poziomu 

jakości życia354. Elementem tego procesu powinno być przeciwdziałanie 

354 R. Brol (red.), Zarządzanie rozwojem lokalnym. Studium przypadków, Wydawnictwo 
Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1998, s. 10.
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zagrożeniom oraz dbałość o bezpieczeństwo układu terytorialnego. Suk-

cesy w rozwoju gmin i zaspokajaniu potrzeb ich mieszkańców wiążą się 

zatem ściśle ze sprawnością zarządzania, którego obszarem jest proble-

matyka bezpieczeństwa, a jego szczególnymi cechami są355: 

• identyfikacja problemów mających strategiczny wpływ na poziom 

zaspokajania potrzeb społecznych, skalę i tempo rozwoju gospo-

darki lokalnej, a także eliminowania potencjalnych zagrożeń; 

• kompleksowość rozwiązywania problemów i traktowanie jednostki 

terytorialnej jako części otoczenia, które stanowi dla niej zbiór za-

równo szans, jak i zagrożeń rozwojowych, a także determinuje stan 

bezpieczeństwa; 

• orientacja na przyszłość, czyli rozwiązywanie dzisiejszych proble-

mów przez pryzmat przyszłości, a także uznanie, że szeroko poj-

mowane bezpieczeństwo jest ważnym elementem kreowania przy-

szłości; 

• orientacja na wyniki, czyli na osiąganie celów dzięki systematycz-

nej, skutecznej i efektywnej realizacji zaplanowanych wcześniej 

konkretnych zadań, również w zakresie bezpieczeństwa. 

Diagnoza systemu bezpieczeństwa lokalnego i regionalnego wskazuje 

na występowanie licznych współzależności między bezpieczeństwem 

a rozwojem społeczno-gospodarczym. Jednocześnie prowadzone w tych 

obszarach działania charakteryzuje często niedostateczny poziom korela-

cji i koordynacji, obniżający ich efektywność i spójność. Dlatego tez celem 

strategii powinno być zwiększenie integracji polityk publicznych z poli-

tyką bezpieczeństwa. Zgrupowane wokół tego celu priorytety i kierunki 

interwencji powinny wskazywać na integrację sektora bezpieczeństwa 

z celami polityki rozwoju, a także tworzyć warunki do wykorzystania po-

tencjału społeczeństwa obywatelskiego na rzecz bezpieczeństwa. W tym 

kontekście ważne stają się rozwój społecznego wymiaru bezpieczeństwa 

lokalnego i regionalnego, a także budowa kapitału społecznego na rzecz 

bezpieczeństwa. W procesie planowania o charakterze strategicznym 

istotne jest również podjęcie wysiłku na rzecz tworzenia warunków do roz-

woju zintegrowanego systemu bezpieczeństwa. Ponadto złożoność i dy-

namika zmian zachodzących w środowisku bezpieczeństwa wymuszają 

potrzebę rozwoju i konsolidacji sfery bezpieczeństwa lokalnego i regio-

355 M. Ziółkowski, M. Goleń, Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym, [w:] H. Sochacka-
-Krysiak (red.), Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, SGH, Warszawa 2006.
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nalnego. Obowiązkiem podmiotów władzy publicznej jest w związku z tym 

tworzenie prawnoorganizacyjnych warunków powodujących, że system 

bezpieczeństwa będzie spójnym, zintegrowanym i sprawnie funkcjonują-

cym mechanizmem. Szczególnie istotne jest uruchomienie procesów 

integracyjnych w obszarze kierowania bezpieczeństwem, a także podjęcie 

wysiłków na rzecz wypracowania spójnych mechanizmów koordynacji 

i współpracy podmiotów działających w sferze bezpieczeństwa. Zarządza-

nie bezpieczeństwem jest integralną częścią systemu zapewniającego 

mieszkańcom jakość życia. Efektywność tego systemu oraz zdolność do 

prawidłowego reagowania w dużej mierze jest uzależniona od procesu 

planowania. Kierunki podejmowanych działań muszą być zgodne ze spe-

cyfiką jednostki terytorialnej oraz uwzględniać jej determinanty rozwo-

jowe. Należy podkreślić, że bezpieczeństwo i rozwój to dwa zasadnicze 

wymiary istnienia i funkcjonowania jednostek terytorialnych i zamiesz-

kujących je społeczności. Te dwa wymiary są od siebie zależne i wzajem-

nie się uzupełniają. Trzeba przyjąć tezę, że rozwój nie jest możliwy bez 

bezpieczeństwa, a brak lub niski poziom rozwoju może skutkować utratą 

bezpieczeństwa w konkretnych uwarunkowaniach. Jednocześnie stan 

bezpieczeństwa i jego organizacja podlegają dynamicznym zmianom 

stosownie do naturalnych przeobrażeń, jakie zachodzą w środowisku bez-

pieczeństwa. W szerszym kontekście bezpieczeństwo jako proces oznacza 

ciągłą działalność jednostek, społeczności lokalnych, państw czy organi-

zacji międzynarodowych w tworzeniu stanu bezpieczeństwa356. Bezpie-

czeństwo kategoryzowane jest najczęściej w ujęciu podmiotowym i przed-

miotowym, a z punktu widzenia podjętych tutaj rozważań należy wskazać 

także na kryterium przestrzenne. Projektując działania w zakresie polityki 

bezpieczeństwa, należy wskazywać na pojawiające się w środowisku bez-

pieczeństwa uwarunkowania, a także podejmować wyzwania, niwelować 

ryzyka oraz przeciwdziałać zagrożeniom. Wyzwania w tym kontekście to 

dylematy decyzyjne, przed którymi stoi układ terytorialny i które w ko-

rzystnych warunkach mogą stwarzać dodatkowe szanse, a w niekorzyst-

nych dodatkowe zagrożenia w rozstrzyganiu problemów bezpieczeństwa. 

Z kolei zagrożeniem będzie pośrednie lub bezpośrednie destrukcyjne od-

działywanie na układ terytorialny357. Wyzwania i zagrożenia można ujmo-

356 E. Lichocki, Cyberterrorystyczne zagrożenie dla bezpieczeństwa teleinformatycznego 
państwa polskiego, PAN, Warszawa 2008.

357 National Security Strategy 2010, United States, May 2010.
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wać w płaszczyźnie globalnej, europejskiej, krajowej regionalnej i lokalnej. 

Podkreślić należy wpływ globalizacji, która stanowi istotny czynnik kształ-

tujący środowisko bezpieczeństwa. Związane z tym procesy w znacznym 

stopniu modyfikują podstawowe parametry rozwojowe, kształtując pro-

cesy społeczno-gospodarcze wpływające na zakres, formy i metody ak-

tywności władz publicznych oraz społeczności zamieszkującej określone 

terytorium. 

Wydaje się, że za zasadniczy cel procesu planowania należy uznać 

wzmocnienie efektywności i spójności systemu działań na rzecz bezpie-

czeństwa, który to system powinien być zdolny do identyfikacji i elimina-

cji źródeł, przejawów oraz skutków zagrożeń, jakie mogą się pojawić na 

danym terenie. Z kolei cele operacyjne powinny obejmować: 

• kształtowanie stabilnego środowiska bezpieczeństwa w wymiarze 

regionalnym i lokalnym,

• zwiększenie integracji polityk publicznych z polityką bezpieczeń-

stwa, zwłaszcza w obszarze ochrony środowiska, infrastruktury, pla-

nowania przestrzennego oraz rozwoju lokalnego i regionalnego,

• tworzenie warunków rozwoju zintegrowanego systemu bezpie-

czeństwa w układzie terytorialnym, z uwzględnieniem doskonalenia 

systemu zarządzania bezpieczeństwem, bardziej efektywnego wy-

korzystania istniejących potencjałów oraz zwiększenia integracji 

procesów planistycznych. 

W praktyce działania niezwykle istotne staje się zapewnienie współza-

leżności między bezpieczeństwem a rozwojem społeczno-gospodarczym. 

Wiąże się to zarówno z procesem przekształceń w obszarze rozwoju, jak 

i z ewolucją pojmowania bezpieczeństwa. Do najważniejszych czynników 

stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa jednostki terytorialnej i za-

mieszkującej tam społeczności zalicza się współcześnie: źle funkcjonu-

jące mechanizmy gospodarcze i społeczne, naruszanie praw człowieka, 

zubożenie społeczeństwa, konflikty społeczne, degradację środowiska, 

klęski żywiołowe czy zagrożenia informatyczne. Wzmacnianie szeroko 

pojmowanego bezpieczeństwa w układzie lokalnym i regionalnym wy-

maga odniesienia się do szerokiego zakresu zagadnień oraz stosowania 

różnorodnych środków. Należy zatem podkreślić, iż współzależność mię-

dzy bezpieczeństwem a rozwojem społeczno-gospodarczym jest wyni-

kiem występujących współcześnie okoliczności. Dotyczą one m.in. zmie-

niającej się natury zagrożeń dla bezpieczeństwa, które coraz częściej 
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przybierają charakter społeczny i ekonomiczny, a rozwój umożliwia kształ-

towanie pewności w zakresie wspierania wartości istotnych z punktu wi-

dzenia polityki bezpieczeństwa lokalnego i regionalnego.

Zaprezentowane podejście sugeruje, że problematyka bezpieczeństwa 

stanowi integralny element poszczególnych obszarów aktywności jed-

nostki terytorialnej, a tym samym zagadnień związanych z planowaniem 

rozwoju. Istotą działań jest tutaj dążenie do zapewnienia bezpieczeństwa 

i swoistej stabilności społeczno-ekonomicznej układu terytorialnego. Z kolei 

formy aktywności władz publicznych powinny się koncentrować na eli-

minowaniu przyczyn oraz ewentualnych zaistniałych zagrożeń, a także 

na działaniach o charakterze prorozwojowym, pozwalających na lepsze 

funkcjonowanie instytucji publicznych i związany z tym proces poprawy 

jakości życia społeczności lokalnej i regionalnej. Tym samym za główny 

cel władzy publicznej w obszarze bezpieczeństwa należy uznać poprawę 

skuteczności funkcjonowania systemu bezpieczeństwa układu terytorial-

nego. Pozwoli to na wskazanie zasadniczych obszarów aktywności władzy 

publicznej na rzecz działań zmierzających do budowania współcześnie 

pojmowanego systemu bezpieczeństwa z uwzględnieniem indywidual-

nego podejścia do poszczególnych procesów. Jednoznacznie podkreślić 

należy prymat czynnika społecznego w ocenie uwarunkowań oraz dzia-

łań podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa jednostki terytorialnej przez 

określenie problematyki owego bezpieczeństwa w poszczególnych sekto-

rach uznanych za priorytetowe dla poziomu lokalnego i regionalnego.

Sposób usytuowania problematyki bezpieczeństwa w procesie plano-

wania rozwoju wskazuje, że jest ona traktowana jako środek pozwalający 

na niwelowanie negatywnych konsekwencji osiąganych celów oraz sytu-

acji oddziałujących na proces ich osiągania. Ważne jest też określenie 

form działania umożliwiających realizację interesu publicznego jako jed-

noznacznie ustalonych oczekiwań i potrzeb społecznych, a także elimina-

cji ryzyka i zagrożeń oraz potencjalnych ograniczeń prorozwojowych. 

Wśród najistotniejszych wyzwań dla bezpieczeństwa wyróżnić należy 

skalę oczekiwań społecznych jako naturalnej konsekwencji rosnących 

potrzeb społecznych i dążeń do wyrównania poziomu życia w wymiarze 

regionalnym i lokalnym. Istotną rolę odgrywa także kształt regionalnych 

i lokalnych układów społeczno-gospodarczych i charakteru procesu roz-

wojowego, co wymaga prowadzenia odpowiednich działań, jak też zapla-

nowania i wdrożenia stosownych zmian w rozwiązaniach systemowych. 
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Takie właśnie podejście wymaga wzmocnienia bezpieczeństwa publicz-

nego oraz stworzenia sprawnego i zintegrowanego systemu zarządzania, 

jak też wypracowania instrumentów zapobiegających zagrożeniom oraz 

likwidacji ich potencjalnych skutków. Będzie to zarazem wpływać w prak-

tyce na trwałą poprawę jakości życia i kształtowanie właściwych proporcji 

w gospodarowaniu istniejącymi zasobami w układach terytorialnych. Po-

nadto pozwoli na integrowanie dążeń wspólnoty lokalnej i regionalnej 

oraz władz samorządowych na rzecz poprawy efektywności zarządzania 

danym obszarem. 

Stąd też samorząd lokalny i regionalny stoi przed ogromnym wyzwa-

niem w zakresie racjonalnego wykorzystania możliwości tkwiących w za-

sobach endogenicznych, czemu sprzyjać będzie przemyślane i zaplano-

wane w długim czasie działanie. Narzędziem umożliwiającym władzom 

samorządowym i społeczności lokalnej takie właśnie postępowanie bę-

dzie niewątpliwie strategia, która właściwie opracowana, wdrażana i mo-

nitorowana w ramach szeroko pojmowanego partnerstwa będzie sprzyjać 

poprawie jakości życia. Strategia taka jest również dokumentem w miarę 

szczegółowym, o strategicznym znaczeniu dla realizacji określonej wizji 

rozwoju jednostki terytorialnej. Może być postrzegana jako spójny i celowy 

zbiór priorytetów oraz działań przewidzianych do zrealizowania w okre-

ślonym czasie358. Strategia powinna stanowić narzędzie działalności władz 

i społeczności lokalnej w zakresie kształtowania i utrwalania szeroko poj-

mowanego bezpieczeństwa. Jednocześnie powinna stwarzać podstawę 

optymalnego angażowania wszystkich podmiotów funkcjonujących w lo-

kalnych i regionalnych systemach dla osiągnięcia trwałego, akceptowa-

nego społecznie i przyjaznego środowisku bezpiecznego rozwoju. Wiąże 

się to z koniecznością uświadomienia społeczności znaczenia spraw 

związanych z zagrożeniami i potrzebą dbałości o bezpieczeństwo oraz 

poszerzaniem wiedzy o przyczynach powstawania niekorzystnych zda-

rzeń oraz formach i metodach przeciwdziałania. Z praktycznego punktu 

widzenia zasadne staje się podejście zmierzające do pełnej analizy zagro-

żeń i ich przyczyn, a następnie zaplanowania działań, które mają do tego 

nie dopuścić lub ograniczyć ich liczbę. W rezultacie powstaje to, co okre-

śla się mianem reagowania prewencyjnego, polegającego na podejmo-

waniu czynności niedopuszczających do powstawania sytuacji nieko-

358 A.K. Koźmiński, W. Piotrowski (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 1998.
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rzystnych, a w przypadku sytuacji nieuniknionych do ograniczania ich 

skutków359. Owe sytuacje mogą mieć charakter zagrożeń lokalnych, obej-

mujących teren gminy lub powiatu, mogą to być także zagrożenia regio-

nalne, obejmujące całość lub część województwa, a także zagrożenia kra-

jowe, wykraczające poza granice województwa. Jednocześnie należy 

pamiętać, że współcześnie obok zagrożeń naturalnych generowane są 

nowe rodzaje zagrożeń, określanych jako zagrożenia cywilizacyjne. Ozna-

cza to, że społeczności żyją w środowisku potencjalnych zagrożeń bezpie-

czeństwa, które uaktywnione wskutek niekorzystnych zmian w prze-

strzeni naturalnej lub cywilizacyjnej mogą zamienić się w określonego 

rodzaju zagrożenia realne, niekorzystne dla życia, zdrowia lub też stanu 

środowiska. Dlatego też głównym celem dokumentu strategicznego po-

winno być zapewnienie wysokiej jakości życia obecnych i przyszłych po-

koleń z uwzględnieniem warunków zrównoważonego rozwoju. Istotne 

jest także zapewnienie bezpiecznego udziału w procesie budowania kon-

kurencyjności danego obszaru. Niezbędne są tutaj odpowiedź na potrzeby 

obywateli, sprzyjanie wzmocnieniu kapitału społecznego, jak też wpływ 

na kształtowanie postaw sprzyjających kooperacji, kreatywności oraz ko-

munikacji i partycypacji społecznej. Istotne jest także wzmacnianie efek-

tywności i spójności systemu bezpieczeństwa przez kształtowanie stabil-

nego środowiska bezpieczeństwa w wymiarze regionalnym i lokalnym, 

umocnienie zdolności do działania w sytuacjach kryzysowych, a także 

zwiększanie integracji polityk publicznych z polityką bezpieczeństwa i two-

rzenie warunków do rozwoju zintegrowanego systemu bezpieczeństwa 

w układzie terytorialnym. 

3.  Problematyka bezpieczeństwa 
w aspekcie planowania społeczno-
-gospodarczego i przestrzennego

Dla uzyskania efektów rozwoju bardzo ważne staje się racjonalne pla-

nowanie w zakresie społeczno-gospodarczym i przestrzennym, w którym 

359 Por. E.W. Roguski, Elementy lokalnej polityki i strategii bezpieczeństwa, „Bezpieczeństwo 
i Technika Pożarnicza” 2006, nr 2/4, s. 15–21.
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planowanie i zagospodarowanie przestrzeni charakteryzuje się dużą trwa-

łością i powinno zapewniać oprócz możliwie korzystnych warunków 

funkcjonowania również maksymalne uodpornienie na potencjalne za-

grożenia. Stąd gospodarka przestrzenna powinna prowadzić do racjonal-

nego wykorzystania przestrzeni w zakresie zgodnym z potrzebami społe-

czeństwa, z uwzględnieniem problematyki bezpieczeństwa, kształtując 

pożądany stan przestrzeni uwzględniający oczekiwane cele społeczne. 

W tym kontekście niezwykle istotne jest odniesienie się do pojęcia spój-

ności terytorialnej, które dotyczy przede wszystkim zagadnień związa-

nych z zagospodarowaniem przestrzennym, a także z planowaniem prze-

strzennym na szczeblu lokalnym i regionalnym. Gospodarka przestrzenna 

jest bowiem odpowiednim instrumentem, aby wdrażać zasady zrówno-

ważonego rozwoju w układzie terytorialnym, i wiąże się z procesem tery-

torializacji polityk publicznych, w tym również polityki bezpieczeństwa. 

Poprzez zmniejszanie konfliktów, godzenie sprzecznych interesów, po-

prawę dostępności komunikacyjnej, dostępności dóbr i usług tworzy się 

warunki do harmonijnego rozwoju danego terytorium, zwiększa stopień 

zaspokojenia potrzeb, przez co ogranicza się brak poczucia zagrożenia. 

Dlatego podejście zintegrowane obejmujące aspekty społeczno-gospo-

darcze i przestrzenne uzasadnia potrzebę kompleksowego rozwiązywania 

ich problemów rozwojowych, a także realizacji celów poszczególnych po-

lityk, w tym polityki bezpieczeństwa. 

Spójność terytorialna obszarów jest więc istotnym czynnikiem kształ-

towania bezpieczeństwa, będąc zarazem kierunkowskazem na drodze po-

szukiwania nowych koncepcji bezpieczeństwa układu terytorialnego, co 

niewątpliwie przyczyni się do minimalizacji wystąpienia sytuacji konflik-

towych i innych zagrożeń. Staje się to istotne z punktu widzenia współcześ-

nie pojmowanego bezpieczeństwa, z uwzględnieniem jego złożoności 

i wielowymiarowości. Stawia to wyzwania związane m.in. z koniecznoś-

cią redefiniowania pojęcia bezpieczeństwa w następstwie nieustannej dy-

namiki stosunków społecznych i postępu naukowo-technicznego. Idzie 

to także w parze ze rozumieniem złożoności współczesnych kryzysów, 

konfliktów i zagrożeń. Wymaga to zastosowania podejścia systemowego 

w analizie procesów związanych z bezpieczeństwem, które jest przedmio-

tem zainteresowania planowania strategicznego oraz musi uwzględniać 

relacje pomiędzy polityką rozwoju a oczekiwaniami społecznymi. Myśle-

nie strategiczne towarzyszy planowaniu działalności podmiotów w wielu 
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sferach aktywności publicznej i jest przedstawiane jako warunek skutecz-

nego działania360. Trudno bowiem mówić o aktywności i skuteczności, 

nie uwzględniając aspektów techniczno-organizacyjnych oraz informa-

cyjnych, ujmowanych w długiej perspektywie celów, których realizację 

umożliwiają plan i stosowne instrumenty działania. Jest to związane 

z wewnętrznym funkcjonowaniem jednostki terytorialnej oraz zadaniami 

administracji w kontekście bezpieczeństwa publicznego. Chodzi tutaj o swo-

bodę kształtowania polityki rozwoju w zakresie szeroko pojmowanego 

bezpieczeństwa. Dzięki temu kreowana jest przestrzeń bezpieczeństwa, 

w której mieszkańcy czują się wolni od zagrożeń, co jest wynikiem stwo-

rzenia ram prawnych, organizacyjnych i instytucjonalnych umożliwiają-

cych podejmowanie współpracy między różnymi podmiotami w zakresie 

zapewnienia bezpieczeństwa układu terytorialnego. Dzięki temu możliwe 

jest realizowanie interesu publicznego zgodnie z oczekiwaniami i wspól-

nymi wysiłkami zmierzającymi do zapewnienia bezpieczeństwa. Trzeba 

jednak pamiętać, że środowisko bezpieczeństwa podlega ciągłym i dyna-

micznym zmianom, a potencjalne i powstające ryzyka i niepewności 

mogą przekształcić się w konflikty i zagrożenia wpływające na poziom 

bezpieczeństwa. 

Problematyka bezpieczeństwa we współczesnych realiach społeczno-

-gospodarczych nabiera szczególnego znaczenia, gdyż stają się one pod-

porządkowane m.in. procesom globalizacji, gospodarce usługowej, me-

tropolizacji itp. Bezpieczeństwo nie tylko staje się jednym z istotniejszych 

czynników stabilizujących procesy wzrostu i rozwoju, lecz jest także ele-

mentem tych procesów. Można powiedzieć, że nabiera ono nowej warto-

ści nie tylko w wymiarze prawnym, organizacyjnym czy socjologicznym, 

ale przede wszystkim ekonomicznym i społecznym, ze szczególnym 

uwzględnieniem jego przestrzennego rozmieszczenia. Analiza strategii 

rozwoju województw wskazała na aktualność problematyki bezpieczeń-

stwa w procesie rozwoju regionalnego. Zagadnienie to jest postrzegane 

zarówno w kontekście bezpośrednim, jak i pośrednim i odnosi się do 

działań związanych z przewidywaniem możliwości zaistnienia sytuacji 

kryzysowych oraz z planowaniem konkretnych przedsięwzięć mających 

na celu zapobieganie sytuacjom konfliktowym i zdarzeniom kryzysowym. 

360 Zob. A. Dawidczyk, J. Gryz, S. Koziej, Zarządzanie strategiczne bezpieczeństwem. Teoria 
– praktyka – dydaktyka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, 
Łódź 2006.
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W większości analizowanych dokumentów odnajdujemy fragmenty po-

święcone zagadnieniom bezpieczeństwa stanowiące element zarówno 

części diagnostycznej, jak i prognostycznej lub wdrożeniowej. Stanowi 

to integralny element rozwiązań w zakresie kreowania polityki rozwoju 

z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań. Podkreślić należy syste-

matyczne zwiększanie zakresu tematyki szeroko pojmowanego bezpie-

czeństwa, ujmowanego w kategorii stałego i świadomie traktowanego 

elementu, a zarazem czynnika rozwoju. Wskazuje na to analiza doku-

mentów strategicznych na poziomie regionalnym w latach 2000–2018. 

W pierwszych strategiach rozwoju regionalnego dla województw utwo-

rzonych w 1999 roku, przygotowywanych w latach 1999–2001, zagadnie-

nia dotyczące bezpieczeństwa stanowiły niewielki zakres tematyki tych 

dokumentów i w przeważającej części były powiązane z bezpieczeństwem 

militarnym i wąsko pojmowanym bezpieczeństwem publicznym. Brako-

wało też powiązań problematyki bezpieczeństwa ze sferą rozwoju regio-

nalnego i lokalnego oraz z towarzyszącymi temu rozwojowi rozlicznymi 

uwarunkowaniami. Była to zapewne konsekwencja dotychczasowego 

pojmowania problematyki bezpieczeństwa, jako związanej głównie z aspek-

tami obronnymi lub bezpieczeństwem indywidualnym. Brakowało zatem 

odniesień do problematyki rozwoju społeczno-gospodarczego i zarzą-

dzania rozwojem jednostki terytorialnej.

Sytuacja ta uległa pewnej zmianie w kolejnej edycji strategii rozwoju 

województw, opracowanych w latach 2005–2007. W tych dokumentach 

odnajdujemy wyraźnie szerszy zakres problematyki bezpieczeństwa. Po-

nadto traktowane jest ono w kategorii czynnika wpływającego na proces 

rozwoju w układzie terytorialnym. Widoczne jest ujmowanie bezpieczeń-

stwa w szerszym kontekście, jako czynnika procesu rozwojowego. Mamy 

więc do czynienia z szerszym pojmowaniem bezpieczeństwa jako wpły-

wającego na różne dziedziny życia społeczno-gospodarczego w układzie 

lokalnym i regionalnym. Widoczne jest także swoiste przenikanie się 

bezpieczeństwa narodowego z szeroko pojmowanym bezpieczeństwem 

wewnętrznym wpływającym na funkcjonowanie jednostki terytorialnej. 

W tym ujęciu bezpieczeństwo coraz bardziej nabiera formy swoistej sieci 

powiązań występujących między poszczególnymi podmiotami życia 

społeczno-gospodarczego w aspekcie współpracy na rzecz rozwoju i bu-

dowania przewagi konkurencyjnej układu terytorialnego. Widoczne staje 

się też akcentowanie roli wspólnotowych i społecznościowych czynni-
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ków szeroko pojmowanego bezpieczeństwa. Jednocześnie obserwujemy 

wzrost świadomości oraz oczekiwań co do pożądanego stopnia bezpie-

czeństwa jako istotnego czynnika rozwoju. Jest to zapewne związane z po-

jawieniem się nowych uwarunkowań, a także nowego rodzaju wyzwań 

i zagrożeń, które pojawiły się na tle rozwoju świadomości społecznej, 

przekształcania się postaw i zachowań, pojmowania tożsamości oraz 

identyfikowania konfliktów i postrzegania możliwości nowych zagrożeń. 

Wydaje się, że do czynników wpływających na postrzeganie problematyki 

bezpieczeństwa należy zaliczyć systematyczną dywersyfikację oraz po-

stępującą złożoność uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych, jak też 

regularne przeobrażenia i nowe cechy środowiska krajowego i międzyna-

rodowego, co niewątpliwie prowadziło do ukształtowania się nowych form, 

metod oraz instrumentów działania w sferze projektowania rozwoju i za-

rządzania nim. Należy tu zwrócić uwagę na systematyczne przekształcanie 

pojęcia i zakresu terminu „bezpieczeństwo” na użytek programowania 

i wdrażania procesu rozwojowego w wymiarze podmiotowym, przedmio-

towym i procesualnym361. We wszystkich z nich zaznacza się pogłębianie 

złożoności istoty bezpieczeństwa w wymiarze terytorialnym, jak też posze-

rzeniu ulega przestrzenna wizja bezpieczeństwa. Należy też zwrócić uwagę 

na ewolucję treściowego zakresu tej problematyki, co przejawia się w po-

staci identyfikowania nowych dziedzin włączanych do katalogu tematyki 

związanej z bezpieczeństwem, jak również poszerzaniem zakresu pod-

miotów i adresatów ujmowanych w dokumentach planistycznych. Posze-

rzeniu ulegały też wartości podlegające ochronie oraz środki i metody tej 

ochrony. Poszerzona wizja bezpieczeństwa uwzględniała poziomy: regio-

nalny, subregionalny i lokalny, co wymagało zwrócenia uwagi na szeroki 

zakres uwarunkowań związanych z bezpieczeństwem362.

Należy też zwrócić uwagę na traktowanie problematyki bezpieczeń-

stwa jako ważnego zadania władz publicznych wpływającego na systema-

tyczny proces rozwoju oraz zapewnienie społecznej i gospodarczej stabil-

ności przy zachowaniu obowiązujących zasad konstytucyjnych. Ważne 

361 J. Kukułka, Narodziny nowych koncepcji bezpieczeństwa, [w:] J. Kukułka (red.), 
Bezpieczeństwo międzynarodowe w Europie Środkowej po zimnej wojnie, Uniwersytet 
Warszawski. Instytut Stosunków Międzynarodowych, Warszawa 1994, s. 40–41 ; R. Zięba (red.), 
Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 
Warszawa 2008, s. 15–39.

362 Por. J. Stańczyk, Istota współczesnego pojmowania bezpieczeństwa – zasadnicze ten-
dencje, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego” 2011, t. 5.
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jest także bezpieczeństwo społeczne, ekonomiczne czy ekologiczne, wy-

rażające interesy poszczególnych grup i środowisk społecznych, dla za-

pewnienia spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej układu tery-

torialnego. Jest to też związane z kształtowaniem zdolności organów 

władzy publicznej do dbania o podstawowe interesy obywateli i zagwa-

rantowania im wysokiego poziomu jakości życia. Zakres zagadnień doty-

czących problematyki bezpieczeństwa jest odmienny w poszczególnych 

strategiach województw, ponieważ przepisy ustawy o samorządzie woje-

wództwa, zakreślając ramy polityki rozwoju województwa, nie wskazują 

zadań dotyczących ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego jako 

własnych. W innych przepisach ustawowych przedstawiono funkcje jed-

nostek samorządu województwa ze wskazaniem na obronność i bezpie-

czeństwo publiczne. Zatem do zakresu zainteresowań województwa na-

leżą głównie sprawy dotyczące ochrony życia i zdrowia obywateli przed 

zagrożeniami militarnymi, terrorystycznymi, a także związanymi ze sta-

nem środowiska oraz szeroko pojmowanym bezpieczeństwem społecz-

nym. Należy podkreślić, że w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa 

publicznego uprawnienia samorządu województwa są stosunkowo nie-

wielkie, a realizacja tych zadań została wpisana do kompetencji woje-

wódzkiej administracji rządowej reprezentowanej przez wojewodę. Taka 

sytuacja determinuje zakres tematyki bezpieczeństwa w ramach strategii 

rozwoju poszczególnych województw. 

Kolejne strategie były przygotowywane w okresie 2012–2013 z perspek-

tywą 2020+. W tym przypadku problematyka bezpieczeństwa traktowana 

była relatywnie szeroko, z odniesieniem do wielu aspektów procesu roz-

woju regionalnego. Stawała się ona swego rodzaju punktem odniesienia 

do zróżnicowanych relacji pomiędzy poszczególnymi obszarami oddzia-

ływania instrumentów zarządzania w kontekście polityki regionalnej. Po-

nadto bezpieczeństwo coraz bardziej staje się przedmiotem aktywności 

w zakresie zarządzania rozwojem, stanowiąc w pewnym zakresie swoistą 

projekcję polityki regionalnej znajdującej się w obszarze zainteresowania 

władzy publicznej. W kontekście planowania strategicznego bezpie-

czeństwo jest wynikiem procesu organizowania społeczności regionalnej 

w celu zapewnienia jej bezpiecznego bytu oraz stworzenia warunków 

rozwoju. Proces ten jest związany z formułowaniem celów publicznych 

w obszarze rozwoju społeczno-gospodarczego z uwzględnieniem aspek-

tów bezpieczeństwa oraz identyfikacją zagrożeń i planowaniem przedsię-
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wzięć na rzecz ich neutralizacji. W praktyce identyfikujemy wiele sposo-

bów podejścia do zagadnienia w kontekście teorii i praktyki. Z kolei prob-

lematyka bezpieczeństwa, jako istotny czynnik wpływający na proces 

rozwoju, jest definiowana na wiele sposobów: w aspekcie społecznym, 

technologicznym, kulturowym, struktury fizycznej lub części otoczenia. 

Takie zróżnicowanie wynika z ujmowania i oglądu bezpieczeństwa z róż-

nych perspektyw, co wynika z potrzeb, doświadczeń i teoretycznego przy-

gotowania do zagadnienia. Widoczne jest jednak coraz bardziej racjonalne 

podejście i podporządkowanie idei współcześnie pojmowanego bezpie-

czeństwa specyfice rozwoju regionalnego oraz ukazywanie jego społecz-

nego kontekstu. W myśl założeń strategicznych proces organizowania 

rozwoju ukierunkowany jest na zapewnianie wolnych od zagrożeń wa-

runków życia, co pozwala skoncentrować uwagę władzy publicznej na re-

alizacji określonych celów związanych z normatywnym oraz instytucjo-

nalnym procesem tworzenia bezpieczeństwa. Przy przygotowywaniu 

dokumentów planistycznych widoczna staje się perspektywa polityki 

publicznej, którą należy rozumieć jako usystematyzowaną refleksję nad 

naturą i celem określonego rodzaju aktywności skupionej na dokonaniu 

wyboru opartego na wiedzy i analizie strategicznej, przy założeniu, że to 

polityka regionalna nakreśla cele, a strategia jest instrumentem ich osiąga-

nia. Współczesna strategia rozwoju województwa staje się zatem funkcjo-

nalnie podporządkowana polityce rozwoju i stanowi narzędzie jej racjo-

nalizacji. Jednocześnie cele strategiczne w dziedzinie bezpieczeństwa 

osiągane są przez prowadzenie polityki bezpieczeństwa jako bieżącej 

działalności wynikającej z zapisów strategii rozwoju. Z analizy obowiązują-

cych dokumentów wynika, że władze regionalne dokładają starań, aby za-

pewnić wysoki poziom bezpieczeństwa przy uwzględnieniu występują-

cych uwarunkowań i w poszanowaniu istniejących zróżnicowań pod 

względem rozwoju społeczno-gospodarczego, jak też różnych lokalnych 

tradycji i systemów wartości. Chodzi zatem o zapewnianie szeroko poję-

tego bezpieczeństwa na obszarze regionu, co będzie miało wpływ na jego 

sytuację wewnętrzną. Ważne staje się w tym kontekście podejmowanie 

wysiłków na rzecz oceny zagrożeń oraz określenia wspólnych priorytetów 

dla działań operacyjnych, co w konsekwencji umożliwi podjęcie odpowie-

dzialnych zadań z zakresu bezpieczeństwa. Podejście do omawianej prob-

lematyki pozwala na uzyskanie komplementarności, spójności i zgodno-

ści w kwestiach dotyczących bezpieczeństwa układu terytorialnego, jak 
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też zapewnienia odpowiednich relacji między polityką publiczną a roz-

wojem różnych wymiarów bezpieczeństwa. Daje to szansę wypracowania 

wieloletnich programów działań ustanawiających kierunki aktywności 

oraz sposoby realizacji przedsięwzięć w ramach polityki bezpieczeństwa. 

Można przyjąć, że celem współczesnych strategii rozwoju województw 

jest uświadomienie zagrożeń bezpieczeństwa oraz wskazanie na kierunki 

i metody działań, które pomogą sprostać istniejącym wyzwaniom i zagro-

żeniom. Jest to także swoiste zobowiązanie do stosowania wszelkich 

środków na rzecz wzmacniania poczucia bezpieczeństwa oraz adaptacja 

szerokiego podejścia do bezpieczeństwa, obejmującego różne wymiary 

i wymagającego trwałej i aktywnej współpracy różnych podmiotów. Bez-

pieczeństwo traktowane jest więc jako ważny aspekt zapewniający zdol-

ność i możliwość rozwoju oraz obejmujący relatywnie szerokie spektrum 

zagadnień powiązanych z procesem rozwoju społeczno-gospodarczego. 

W tym kontekście rozwój jest długofalowym procesem zmian dokonują-

cych się w układzie terytorialnym w wymiarze ilościowym i jakościowym, 

gdzie ważną determinantą staje się szeroko pojmowane bezpieczeństwo. 

Wymaga to odpowiedniej roli władz publicznych, których zadaniem po-

winno stać się tworzenie warunków instytucjonalnych sprzyjających rea-

lizacji rozwoju poprzez skuteczny system zarządzania opartego na proce-

sie planowania uwzględniającego aspekty współcześnie pojmowanego 

bezpieczeństwa. W ten sposób bezpieczeństwo znajduje się wśród pod-

stawowych funkcji regionu i uznawane jest za dobro publiczne stano-

wiące przesłankę dla interwencjonizmu władz publicznych363. Kategoria 

bezpieczeństwa, z jaką mamy do czynienia w strategiach regionalnych, 

jest pojęciem bardzo szerokim i odnosi się do określonego stanu rzeczy-

wistości, w którym możliwe są harmonijny rozwój społeczno-gospodar-

czy oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu życia mieszkańców re-

gionu. Prowadzona analiza wskazuje, że w najnowszej edycji strategii 

rozwoju województw bezpieczeństwo oraz rozwój stanowią dwa podsta-

wowe wymiary, które się wzajemnie warunkują. Przesądza to o wzajem-

nych zależnościach oraz sposobie ujmowanie problematyki bezpieczeń-

stwa w dokumentach planistycznych. Zarazem skuteczność i efektywność 

kształtowania bezpieczeństwa zależy w znacznym stopniu od racjonal-

nego rozpoznania i wykorzystania wielu czynników zmiennych w czasie 

363 Por. K. Żukrowska, Pojęcie bezpieczeństwa i jego ewolucja, [w:] K. Żukrowska, M. Grącik 
(red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe. Teoria i praktyka, SGH, Warszawa 2006, s. 21.
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i przestrzeni oraz uwzględnienia ich w procesie prognozowania rozwoju. 

Zasadne wydaje się zatem stwierdzenie, że istnieje trwała współzależność 

między bezpieczeństwem a rozwojem społeczno-gospodarczym i jest to 

wynik istniejących uwarunkowań. Uwidacznia się to w procesie planowa-

nia rozwoju, w którym można dostrzec zmiany zachodzące w naturze 

istniejących zagrożeń. Mają one częściej charakter społeczny, ekologiczny, 

kulturowy, prawny czy ekonomiczny i w większości powstają w ramach 

układu terytorialnego lub państwa jako całości. Widoczne jest także po-

dejście do form, metod oraz instrumentów przeciwdziałania zagroże-

niom i likwidacji skutków sytuacji kryzysowych. Ponadto wyraźnie do-

strzegany jest proces uwzględniania i kształtowania wartości istotnych 

z punktu widzenia polityki bezpieczeństwa w regionie. Powoduje to, że 

bezpieczeństwo stanowi proces o zmiennej dynamice i intensywności, 

którą wyznaczają istniejące współzależności, akceptowane cele, sprzeczno-

ści interesów, jak też efektywność mechanizmu zarządzania rozwojem. Po-

przez system programowania administracja publiczna odgrywa szczególną 

rolę w kształtowaniu polityki bezpieczeństwa jako polityki publicznej, za 

pomocą której realizowana jest misja publiczna. Jej głównym założeniem 

jest zaspokajanie potrzeb i interesów oraz różnorodnych potrzeb społecz-

nych. Polega to na nadawaniu politycznym wizjom kształtu normatywnego 

m.in. przez tworzenie strategii, polityk, programów i planów działania dla 

zapewnienia efektywnego i sprawnego wykonywania polityk publicznych, 

wśród których istotną rolę odgrywa polityka bezpieczeństwa. Poprzez stra-

tegię rozwoju wyznaczane są cele i określane instrumenty służące do reali-

zacji przyjętych w tym zakresie zadań. Praktyka wskazuje, że planowanie 

nabiera coraz większego znaczenia w obszarze ochrony bezpieczeństwa, 

stanowiąc wstęp do celowego, racjonalnego, a także skutecznego działania. 

Dlatego też akty planowania przygotowywane w praktyce działania admi-

nistracji regionalnej przybierają różne postaci, wypełniają funkcje odpo-

wiadające specyfice regionu oraz realizują odmienne cele. 

Związek bezpieczeństwa z przestrzenią, jej planowaniem i zagospoda-

rowaniem jest niezwykle istotny dla praktyki podejmowanych działań. Do 

ważnych problemów planowania przestrzennego zalicza się współcześnie 

łączenie procesów planowania przestrzennego z zaspokojeniem potrzeb 

w zakresie bezpieczeństwa. Niezbędne jest zatem odniesienie zagadnień 

bezpieczeństwa do modelu struktury planowania i zagospodarowania 

przestrzennego, jak też postulowanych kierunkowych zmian w planowa-
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niu przestrzennym z punktu widzenia bezpieczeństwa364. Zmienność 

uwarunkowań szeroko pojmowanego bezpieczeństwa wymaga ciągłego 

dostosowywania do aktualnych zagrożeń i uwarunkowań i doskonalenia 

działań w tym zakresie z wykorzystaniem dotychczasowych doświadczeń. 

Jednym z obszarów jest tutaj odniesienie problematyki bezpieczeństwa 

do systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz oceny 

trwałości struktur przestrzennych. Należy podkreślić, że współczesne po-

trzeby w dziedzinie bezpieczeństwa wymagają harmonijnego współdzia-

łania wielu podmiotów oraz dostosowania ich metod pracy do nowych 

zagrożeń, z uwzględnieniem konieczności dysponowania nowoczes-

nymi, zintegrowanymi systemami kierowania i zarządzania na wypadek 

kryzysu365.

Należy podkreślić, że realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa jest 

uwarunkowana stanem rozwoju społeczno-gospodarczego w ujęciu prze-

strzennym. W dużej mierze decyduje tutaj racjonalne planowanie w za-

kresie społeczno-gospodarczym i przestrzennym, z uwzględnieniem 

trwałości struktur przestrzennych zapewniających oprócz możliwie ko-

rzystnych warunków funkcjonowania również maksymalne uodpornie-

nie na potencjalne zagrożenia. Trzeba też pamiętać, że bezpieczeństwo 

ściśle jest związane z przestrzenią układu terytorialnego, jej środowisko-

wymi uwarunkowaniami oraz sposobem przestrzennego zagospodaro-

wania. Zarządzanie przestrzenią jako proces realizacji polityki przestrzen-

nej odbywa się w układzie terytorialnym poprzez ukierunkowane 

przeznaczanie terenów na określone cele oraz ustalenie zasad ich zabu-

dowy i zagospodarowania. Jedną z podstawowych zasad w tym zakresie 

jest potrzeba obronności i bezpieczeństwa państwa. 

Potrzeby w tym zakresie są uwzględniane w planowaniu i zagospoda-

rowaniu przestrzennym, w szczególności jako „inwestycje celu publicz-

nego”, czyli działania o znaczeniu lokalnym lub regionalnym, a także kra-

jowym.

W planach zagospodarowania przestrzennego województwa przygo-

towanych w latach 1999–2003 problematyka bezpieczeństwa ujmowana 

364 J.M. Łobocki (red.), Metody analizy i oceny planów zagospodarowania przestrzennego 
z punktu widzenia obronności, Problem Międzyresortowy MR 1.28, „Podstawy przestrzennego 
zagospodarowania kraju”, PAN, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 1976.

365 J. Ziarko, Uwagi o przedmiocie nauki o bezpieczeństwie, „Problemy Bezpieczeństwa” 
2007, nr 1.
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była głównie jako kwestie obronności i odnosiła się do uwzględniania 

potrzeb obronności państwa w celu zapewnienia warunków do obrony 

terytorium oraz zagadnień bezpieczeństwa państwa w kontekście przy-

gotowania i przeciwdziałania zagrożeniom wewnętrznym. Szczególną 

uwagę zwracano na powiązania komunikacyjne, infrastrukturę sieci 

osadniczej województwa, obszary problemowe wraz z zasadami ich za-

gospodarowania oraz obszary metropolitalne. Ponadto uwzględniano 

obszary wsparcia, obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi, 

granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych, obszary występo-

wania udokumentowanych złóż kopalin oraz obszary, na których będą 

rozmieszczone inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokal-

nym. Ważnym zadaniem było tutaj zapewnienie bezpiecznych warun-

ków realizacji interesów publicznych przez tworzenie warunków do ich 

ochrony przed zewnętrznymi i wewnętrznymi zagrożeniami kryzyso-

wymi i wojennymi. Należało zatem brać pod uwagę występujące uwa-

runkowania bezpieczeństwa oraz polityczno-militarne wyzwania, a także 

zagrożenia kryzysowe oraz zagrożenia potencjalnym konfliktem zbroj-

nym w różnej skali. W analizowanych dokumentach uwzględniana była 

specyfika zagrożeń oraz metod i środków przeciwdziałania. Istotne zna-

czenie miało kształtowanie regionalnego kompleksu bezpieczeństwa, co 

pozwalało mówić o bezpieczeństwie w układzie terytorialnym. W praktyce 

bezpieczeństwo obejmowało część terytorium państwa i społecznej wspól-

noty, z ograniczonym uwzględnieniem świadomości społecznej miesz-

kańców tego obszaru. W zakresie bezpieczeństwa analizowanego w pla-

nach zagospodarowania przestrzennego województw są przede wszystkim 

podmioty i obiekty bezpieczeństwa, rodzaje zagrożeń oraz sfery aktywności 

społecznej. Podejście do bezpieczeństwa powinno zatem obejmować na-

stępujące aspekty: podmiotowy, przedmiotowy i przestrzenny. W analizo-

wanym okresie bezpieczeństwo jako obszar zainteresowania planowania 

przestrzennego na poziomie regionalnym jest utożsamiane z bezpieczeń-

stwem państwa w kontekście egzystencjalnych potrzeb i oczekiwań spo-

łecznych. W takim ujęciu bezpieczeństwo państwa to ochrona wewnętrz-

nych wartości jednostki, każdej grupy społecznej i narodu oraz zapewnianie 

warunków do realizacji zadań wynikających z tych wartości366. W szcze-

366 A. Ciupiński, Doktrynalne i instytucjonalne przesłanki bezpieczeństwa kooperacyj-
nego, [w:] T. Jemioło, K. Malak (red.), Bezpieczeństwo zewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej, 
AON, Warszawa 2002.
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gólny sposób eksponowane są takie wartości, jak: przetrwanie, spójność 

terytorialna, tożsamość, jakość życia. Poszczególne samorządy regio-

nalne decydują indywidualnie o sposobach ochrony tych wartości 

w ramach polityki planowania i zagospodarowania przestrzeni w połą-

czeniu z polityką bezpieczeństwa. W istotnej mierze jest to powiązane 

z bezpieczeństwem militarnym i zależy od poziomu i stanu sił zbrojnych 

na danym obszarze oraz funkcjonowania systemu bezpieczeństwa zbio-

rowego w regionie. Tak pojmowane bezpieczeństwo jest powiązane z ka-

tegorią bezpieczeństwa ekonomicznego, co oznacza pewność funkcjo-

nowania i rozwoju systemu społeczno-gospodarczego regionu wraz 

z instrumentami gwarantującymi zachowanie potencjału konkurencyj-

nego oraz odpowiedniego standardu życia mieszkańców. W planach 

zagospodarowania przestrzennego województw opracowanych po roku 

2015 widoczna jest zmiana w podejściu do problematyki bezpieczeństwa, 

które w dużo większym niż poprzednio zakresie uwzględnia aspekty glo-

balne, transregionalne, regionalne, subregionalne, lokalne, miejscowe czy 

też personalne. Widoczna jest także rosnąca liczba faktów i zjawisk 

o charakterze ogólnym, uniwersalnym, świadczących o dominacji proce-

sów obejmujących swym zasięgiem globalną społeczność oraz oddziału-

jących na szeroko pojętą politykę bezpieczeństwa367. Widoczne jest też 

podejście wskazujące na zrozumienie potrzeby zapobiegania, przeciw-

działania i zwalczania (likwidacji) zagrożeń dla żywotnych interesów spo-

łeczności. Uwzględnia się jednocześnie regionalną specyfikę zagrożeń 

oraz metody i środki przeciwdziałania, szczególnie w sprawach ekolo-

gicznych i katastrof naturalnych. Coraz większego znaczenia nabiera 

kształtowanie regionalnego kompleksu bezpieczeństwa w kontekście 

kształtowania polityki bezpieczeństwa jako ważnej polityki publicznej na 

poziomie województwa. Pozwala to mówić o świadomie kształtowanym 

bezpieczeństwie regionalnym wpisanym w obszar tożsamości i identyfi-

kacji terytorialnej, co polega nie tylko na utożsamianiu się z określoną 

okolicą, ale też pozwala uznawać swoistą odrębność od mieszkańców ma-

jących swoje odmienne tradycje, nawyki, ekonomiczne i społeczne właś-

ciwości, a także cele, wartości i interesy. Tak pojmowane bezpieczeństwo 

to ochrona żywotnych oraz ważnych interesów wspólnoty społecznej i lo-

kalnych oraz regionalnych instytucji bezpieczeństwa, a także zapewnie-

367 Por. T. Jemioło, Główne tendencje we współczesnych stosunkach międzynarodowych, [w:] 
A. Ciupiński, K. Malak (red.), Bezpieczeństwo polityczne i wojskowe, AON, Warszawa 2004, s. 16.
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nie warunków do realizacji tych interesów. Ważny staje się w tym kontek-

ście sposób organizowania i zapewnienia bezpieczeństwa znajdujący 

swoje odzwierciedlenie w dokumentach planistycznych. W praktyce ob-

serwujemy wiele różnych sposobów organizowania i zapewniania bez-

pieczeństwa, jak też określania jego rodzaju. Można zatem wskazać na 

bezpieczeństwo:

• polityczne,

• informacyjne,

• militarne, 

• ekologiczne,

• ekonomiczne (dzielone następnie na: surowcowe, finansowe, tech-

nologiczne, rolne, żywnościowe, socjalne itp.), 

• społeczne,

• kulturowe,

• ideologiczne,

• demograficzne i inne.

W planach zagospodarowania przestrzennego województw obserwu-

jemy podejście systemowe, jak też związane z kreowaniem rozwoju zinte-

growanego. Przekłada się to na analizę systemową bezpieczeństwa, które 

może mieć charakter krajowy, regionalny lub lokalny. W ten sposób sy-

stem bezpieczeństwa tworzy zbiór elementów zintegrowanych różnymi 

interakcjami, mających zdolność do utrzymania swoistej równowagi sy-

stemu bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej. Problemem jest jednak 

jakość, dostępność i funkcjonalność owej przestrzeni publicznej, co wiąże 

się z problemem przestrzegania reguł ładu przestrzennego oraz postępu-

jącą degradacją gospodarczą i społeczną przestrzeni. Przestrzeń publiczna 

pozbawiona jest jasnych i precyzyjnych kryteriów, według których można 

ją kształtować i oceniać jej jakość. Wiąże się to z problemem jakości życia 

oraz bezpiecznym kształtowaniem przestrzeni jako środowiska życia czło-

wieka ważnego dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, wpływającego 

na integrację społeczną ze względu na występujące cechy funkcjonalno-

-przestrzenne. Stąd kształtowanie polityki przestrzennej w aspekcie 

przeznaczania terenów oraz sposobów ich zagospodarowywania w po-

wiązaniu z uwarunkowaniami przyrodniczymi jest ważnym aspektem 

współcześnie pojmowanej polityki bezpieczeństwa. Przestrzeń publiczna, 

będąc dobrem o specyficznych cechach użytkowych, a zarazem obsza-

rem zmian różnych elementów materialnych i niematerialnych służących 
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zaspokojeniu różnorakich potrzeb, powinna być jednoznacznie postrze-

gana jako przestrzeń bezpieczna. Wizja zagospodarowania przestrzen-

nego układu terytorialnego województwa jest formułowana w odniesie-

niu do strategicznych wyzwań stojących przed poszczególnymi 

województwami. W perspektywie planu zagospodarowania przestrzen-

nego winien to być trwały, zrównoważony, a zarazem bezpieczny rozwój. 

Będzie to wynikiem uwzględnionych w planie procesów gospodarczych, 

społecznych, przestrzennych i cywilizacyjnych. Powinno to tworzyć wa-

runki do wzmacniania potencjału konkurencyjnego oraz wzrostu poziomu 

jakości życia dzięki szeroko pojmowanemu bezpieczeństwu tworzącemu 

ustabilizowane warunki funkcjonowania podmiotów społeczno-gospo-

darczych i rozwoju województwa. Dzięki temu przestrzeń regionu będzie 

zintegrowana, spójna i stymulowane będą na niej działania na rzecz wie-

lofunkcyjnego rozwoju poszczególnych obszarów, co przyczyni się do 

wzrostu terytorialnego równoważenia rozwoju dzięki maksymalnemu 

wykorzystaniu potencjału danego terytorium. Kreowana w ramach po-

lityki przestrzennej polityka bezpieczeństwa zapewni wzrost gospodarczy 

z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych obszarów, umożliwiając 

wszystkim mieszkańcom udział w procesach rozwojowych i dostęp do usług 

publicznych. Następować będzie efektywne wykorzystanie przestrzeni 

regionu i jego terytorialnie zróżnicowanych potencjałów rozwojowych 

do osiągania ogólnych celów rozwojowych oraz spójności w wymiarze 

społecznym, gospodarczym i terytorialnym w oparciu o bezpieczeństwo 

społeczne, ekonomiczne, gospodarcze, ekologiczne oraz publiczne i z za-

chowaniem spójności przyrodniczo-kulturowej służącej realizacji kon-

stytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju. Ważne jest także zwiększe-

nie odporności struktury przestrzennej na zagrożenia naturalne i utratę 

bezpieczeństwa energetycznego oraz kształtowanie struktur przestrzen-

nych wspierających możliwości realizacji celów publicznych. 

Istotne są także działania na rzecz racjonalizacji gospodarowania ogra-

niczonymi zasobami wód powierzchniowych i podziemnych kraju, w tym 

zapobieganie deficytowi wody na potrzeby ludności i rozwoju gospodar-

czego, a także zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych. 

Trzeba też wskazać na zwiększenie poziomu zabezpieczenia przed eks-

tremalnymi zjawiskami naturalnymi i antropogenicznymi. Ważne jest 

zwiększenie poziomu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, zwiększe-

nie dyspozycyjnych zasobów wodnych oraz przeciwdziałanie skutkom 
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suszy. W sferze bezpieczeństwa istotne jest także wprowadzenie zintegro-

wanego planowania oraz zarządzania społeczno-gospodarczego i prze-

strzennego zdolnego do efektywnej koordynacji działań podmiotów 

i polityk publicznych mających znaczenie dla zarządzania procesami 

rozwojowymi oraz wdrażania partnerstwa terytorialnego. 



Rozdział XI.
Koncepcja zarządzania 

zintegrowanego 
jednostką terytorialną 
na poziomie lokalnym
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1.  Współczesna polityka rozwoju 
lokalnego – problemy teorii 
i praktyki 

W kontekście aktywności władz samorządowych w układach teryto-

rialnych potrzebny jest duży zakres samodzielności w podejmowaniu ini-

cjatyw w zakresie zarządzania różnorodnymi procesami społeczno-go-

spodarczymi i koniecznością ich koordynowania. Jest to związane z coraz 

większym nastawieniem na świadczenie przez samorząd usług publicz-

nych, maksymalizację zadowolenia klienta oraz poprawę jakości życia 

mieszkańców368. 

W praktyce działań władz publicznych niezwykle istotne staje się zatem 

zarządzanie jednostką terytorialną wymagające sprawnego prowadzenia 

działań w wielu często przeciwstawnych obszarach, co wynika z odmien-

nego pojmowania idei oraz zadań i funkcji wspólnot samorządowych 

przez mieszkańców oraz środowisko gospodarcze, jak też organizacje 

społeczne. Wymienione grupy podmiotów mają niejednokrotnie zupełnie 

odmienne cele i zróżnicowane interesy, a także własną infrastrukturę, co 

powoduje, że organy publiczne realizujące funkcję zarządzania rozwojem 

muszą szukać kompromisowych rozwiązań. Należy podkreślić, że admi-

nistracja publiczna może występować w roli koordynatora procesów logi-

stycznych dokonujących się w obszarze jednostki terytorialnej369. Bardzo 

istotną kwestię stanowi tutaj rozwój przestrzenny jednostek terytorial-

nych, co staje się szczególnie istotne z punktu widzenia kreowania poli-

tyki terytorialnej. Jest to ważne ze względu na konieczność łączenia 

potencjałów oraz wspólne rozwiązywanie problemów o charakterze 

społeczno-ekonomicznym, gospodarczym i przestrzennym. Połączenie 

368 J. Kaźmierski, Władze samorządowe a zarządzanie logistyczne w mieście i regionie, 
„Współczesne Zarządzanie” 2010, nr 3.

369 J. Kaźmierski, Logistyka a rozwój regionu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 
Łódź 2009.

11



332

Andrzej Potoczek Idea zarządzania zintegrowanego – zarys problemu

działań oraz kumulowanie wysiłków układów terytorialnych funkcjonują-

cych dotąd osobno może rodzić wiele problemów, a zarazem stanowić 

szansę na przyspieszenie rozwoju i wzmocnienie potencjału konkuren-

cyjnego jednostek terytorialnych. W związku z tym władze publiczne mają 

możliwość integrowania działań oraz poszczególnych środowisk spo-

łeczno-gospodarczych za pomocą różnego typu powiązań funkcjonal-

nych o charakterze gospodarczym, społecznym, kulturowym czy komu-

nikacyjnym, ściśle powiązanych z polityką przestrzenną.

Wydaje się, że współcześnie zadania samorządów powinny dotyczyć 

przede wszystkim przygotowania ludzi na zmiany, przy czym ważne jest 

takie podejście władz samorządowych do problematyki rozwoju, które za-

kłada długotrwały i długofalowy proces przekształceń społeczno-gospodar-

czych i przestrzennych wpływających na zdolność do osiągania i utrzy-

mywania przewag konkurencyjnych oraz długookresowego efektywnego 

wzrostu, co wpływa na poprawę jakości życia. Szczególnie ważna jest se-

lektywna interwencja publiczna w odniesieniu do przedsięwzięć wzmac-

niających endogeniczny potencjał danego obszaru, co zwiększa jego 

możliwości rozwojowe. W oparciu o zidentyfikowane unikalne zasoby da-

nego terytorium i jego przewagi lokalizacyjne polityka rozwoju może 

przybierać odpowiedni kierunek, co w połączeniu ze specyfiką podejścia 

terytorialnego daje szansę na kreowanie aktywnych polityk publicznych. 

Pozwala to na rozwiązywanie istotnych problemów rozwojowych oraz 

zwiększenie skuteczności i efektywności osiągania założonych celów. 

Zgodnie z koncepcjami rozwoju endogenicznego konieczne jest wzmac-

niane wewnętrznych czynników rozwojowych, które jednak nie wyklucza 

wsparcia zewnętrznego370. Powinno być ono ukierunkowane na wzmac-

nianie wewnętrznych czynników rozwojowych oraz unowocześnianie 

dotychczasowych zasobów endogenicznych, co w istotnej mierze 

wzmacnia szanse rozwojowe tkwiące we wszystkich typach jednostek te-

rytorialnych. Zarazem terytorialne ukierunkowanie i osadzenie polityki 

rozwoju w optymalny sposób odpowiada na lokalne uwarunkowania 

i wykorzystuje lokalny potencjał wiedzy, umiejętności, specjalizacji czy po-

wiązań między poszczególnymi podmiotami. Dopasowanie działań po-

dejmowanych w ramach polityki rozwoju do istniejących w określonej 

przestrzeni czynników wzrostu przyświeca procesowi konstruowania tej 

370 Por. T.G. Grosse, Innowacyjna gospodarka na peryferiach?, Instytut Spraw Publicznych, 
Warszawa 2010, s. 46–55.
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polityki, określeniu metod jej prowadzenia oraz kierunkom ewolucji. Poli-

tyka rozwoju uwzględniająca aspekt terytorialny musi być zorientowana 

na precyzyjne definiowanie problemów rozwojowych oraz identyfikowa-

nie istniejących potencjałów371. Wskazuje to na potrzebę zastosowania 

nowych rozwiązań opartych na kryteriach efektywności, wykonania oraz 

zorientowanych na osiąganie założonych rezultatów, a tym samym wiąże 

się z potrzebą podjęcia nowatorskich działań372. Zmierza to w kierunku 

zastosowania nowych oraz jednolitych instrumentów do tych samych 

typów terytoriów oraz lepsze ukierunkowanie różnych polityk publicz-

nych o wyraźnym wpływie terytorialnym, co przyczyni się do większej 

synergii działań i będzie sprzyjać bardziej racjonalnemu wydatkowaniu 

środków finansowych, jak też większej skuteczności w osiąganiu założo-

nych celów. W procesie realizacji i poprawy polityk publicznych należy 

uwzględniać oceny oddziaływania terytorialnego zarówno na poziomie 

instrumentów, jak i projektów. Wykorzystanie ocen oddziaływania teryto-

rialnego w polityce lokalnej pozwoli na całościową i pełniejszą analizę 

wpływu interwencji na danym terytorium. Założenia polityki spójności na 

lata 2014–2020 wyraźnie podkreślają rolę polityki terytorialnej, która musi 

być oparta na rezultatach i zintegrowanym podejściu do rozwoju. Wyzwa-

nia rozwojowe stojące przed UE wymagają od polityki spójności efektyw-

ności, skuteczności i terytorialnego zróżnicowania. Zintegrowane po-

dejście do rozwoju oraz zorientowanie polityki spójności na określone 

rezultaty ma zapewnić osiąganie przyjętych celów zgodnych z nowym 

paradygmatem polityki regionalnej, w myśl którego wsparcie powinno 

być skierowane do wszystkich regionów przy uwzględnieniu terytorial-

nego ukierunkowania polityki regionalnej. Terytorium staje się tutaj pod-

stawą planowania i monitorowania polityk publicznych, a także odbiorcą 

wspólnych działań. Ważną rolę odgrywa tutaj wielokierunkowe oddziały-

wanie na procesy rozwojowe oraz wszelkie formy wspomagania polityki 

lokalnej, co powinno bezpośrednio wpływać na skuteczność wdrażania 

polityk publicznych. Należy zatem podkreślić znaczenie koncepcji roz-

woju ukierunkowanego terytorialnie związanego z analizą przestrzen-

nego wymiaru procesów rozwoju społeczno-gospodarczego. Przy czym 

terytorium rozumiane jest współcześnie nie jako geograficzna przestrzeń 

371 Zob. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, MRR, Warszawa 2017.

372 Regions Matter. Economic recovery, innovation and sustainable growth., OECD Publishing, 
Paris 2009.
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miejsca wytyczonego granicami administracyjnymi, ale jako określony 

układ społeczno-instytucjonalny o własnych cechach i specyfice, charak-

teryzujący się własną logiką organizacyjną. Terytorium – w jego współ-

czesnym rozumieniu – stanowi z jednej strony specyficzny zasób dla pro-

cesu rozwojowego, z drugiej zaś strony jest produktem tego rozwoju373. 

Ukierunkowane terytorialnie podejście w procesie realizacji polityki roz-

woju powinno się cechować lepszym wykorzystaniem ukrytych lub nie-

właściwie wykorzystywanych zasobów i specjalizacji terytorialnych 

wszystkich obszarów. Wymusza to większą i lepszą koordynację wszyst-

kich polityk sektorowych, mających oddziaływanie terytorialne i stałą 

ocenę ich wpływu na terytorium. Dlatego też realizowana obecnie poli-

tyka regionalna powinna stanowić odpowiedź na specyficzne potrzeby 

terytoriów, powiązane z endogenicznym potencjałem rozwojowym po-

szczególnych obszarów. Zintegrowane podejście terytorialne określa poli-

tykę lokalną jako politykę ukierunkowaną na wykorzystanie wewnętrz-

nego potencjału rozwojowego, terytorialnych zasobów, w tym zasobów 

wiedzy, oraz jako politykę pozwalającą na realizację interwencji odpowia-

dających z jednej strony wyzwaniom rozwojowym, z drugiej zaś strony 

dostosowanych do uwarunkowań terytorialnych. 

2.  Zintegrowane podejście 
do procesu rozwoju lokalnego

Skuteczne osiąganie celów rozwojowych wymaga stworzenia i wdro-

żenia nowych mechanizmów i instrumentów o charakterze terytorialnym 

zapewniających optymalną skuteczność i selektywność działań, integru-

jących wiązki interwencji publicznych dedykowane terytoriom będącym 

adresatami polityki rozwoju. W celu lepszej koordynacji działań proroz-

wojowych niezbędne jest tworzenie zachęt do nawiązywania trwałej 

współpracy między poszczególnymi jednostkami samorządowymi, co 

pozwoli rozwiązywać problemy rozwojowe oraz realizować cele polityki 

publicznej ukierunkowanej terytorialnie. Ważną kwestią jest również po-

prawa jakości zarządzania rozwojem i zdolności samorządów do partner-

373 A. Nowakowska, Regionalny wymiar procesów innowacji, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Łódzkiego, Łódź 2011, s. 17.



Koncepcja zarządzania zintegrowanego jednostką terytorialną

335

stwa, dialogu oraz współpracy z podmiotami społeczno-gospodarczymi. 

Podejmowane w tym zakresie działania powinny mieć charakter zindywi-

dualizowany, właściwy dla danego obszaru. Główne cele polityki rozwoju 

ukierunkowanej terytorialnie powinny obejmować: pobudzanie rozwoju 

i zwiększenie możliwości inwestycyjnych, mobilizowanie aktywności za-

wodowej i społecznej ich mieszkańców, poprawę jakości funkcjonowania 

instytucji publicznych, zwłaszcza w zakresie związanym z planowaniem 

i realizacją zintegrowanych przedsięwzięć rozwojowych, oraz bardziej 

efektywne wykorzystanie istniejących instrumentów wsparcia, a także za-

pewnienie dodatkowych źródeł finansowania. Dla podniesienia skutecz-

ności polityki rozwoju w tym zakresie istotne jest wzmocnienie i lepsze 

wykorzystanie potencjału instytucjonalnego podmiotów zaangażowa-

nych w realizację polityk publicznych ukierunkowanych terytorialnie. 

Będzie to sprzyjać wzmacnianiu potencjału konkurencyjnego przez 

zwiększenie efektywności funkcjonowania instytucji publicznych, 

zwłaszcza administracji w relacjach z obywatelami i podmiotami gospo-

darczymi, a także przez poprawę sprawności działań i niezawodność po-

dejmowanych przez poszczególne instytucje działań decyzyjnych i pro-

gramowo-koordynacyjnych374. Chodzi tutaj o instytucje publiczne oraz 

administrację, które dzięki swojej aktywności stanowią ważny element 

kapitału terytorialnego.

Zakładane efekty w wymiarze terytorialnym będą możliwe dzięki 

wzmocnieniu zintegrowanego podejścia do rozwoju uwzględniającego 

powiązania funkcjonalne ponad podziałami administracyjnymi, co po-

zwoli odpowiednio ukierunkować polityki horyzontalne na poziomie lo-

kalnym i regionalnym. Trzeba pamiętać, że o skuteczności polityki roz-

woju decyduje właściwie funkcjonujący, zintegrowany system zarządzania 

strategicznego, co stwarza możliwość właściwego uwzględnienia roli 

przestrzeni w procesach rozwojowych i łączenia działań z zakresu po-

szczególnych polityk w różnych przekrojach terytorialnych. Wzmocnie-

nie wykorzystania planowania przestrzennego w programowaniu i reali-

zacji polityki rozwoju powinno zwiększyć efektywność wydatków 

związanych z rozwojem przestrzennym oraz skoordynować kluczowe dla 

gospodarki lokalnej i regionalnej inwestycje celu publicznego. Oczekiwa-

nym rezultatem powinno być utworzenie jednolitego systemu zarządza-

nia i koordynacji polityk publicznych wspomagających procesy rozwo-

374 Polityka regionalna – zintegrowane podejście, „Panorama Inforegio” 2010, nr 34, s. 4–9.
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jowe, w tym skonsolidowanie instytucji zaangażowanych w procesy 

zarządzania rozwojem, wzmocnienie ich potencjału, uporządkowanie 

przestrzeni oraz zmniejszenie konfliktów przestrzennych. Przyczyni się to 

do poprawy efektywności funkcjonowania polityk publicznych oraz 

wzrostu poziomu zaufania społecznego w układzie terytorialnym. Zakła-

danym w przyszłości efektem powinna być integracja planowania prze-

strzennego z programowaniem rozwoju społeczno-gospodarczego, tak 

aby planowanie przestrzenne w większym stopniu służyło osiąganiu 

celów rozwojowych. W praktyce powinno to sprzyjać strategicznej koor-

dynacji i zarządzaniu politykami publicznymi poprzez realizację wielowy-

miarowej strategii rozwoju określającej cele i procesy działań w obszarach 

społeczno-gospodarczych. Pojawiające się współcześnie problemy roz-

wojowe można skutecznie rozwiązywać dzięki podejmowaniu działań 

mających charakter wyprzedzający oraz ukierunkowujący rozwój w róż-

nych sferach życia społeczno-gospodarczego, tak by odpowiednio wyko-

rzystywać potencjały rozwojowe, identyfikować występujące bariery oraz 

proponować odpowiednie rozwiązania. W tym kontekście ważne staje się 

podejście zintegrowane, uwzględniające zróżnicowane terytorialnie, 

oznaczające jednocześnie koncentrację różnych działań podejmowanych 

wokół wyznaczonych celów strategicznych. Interwencje w ramach po-

szczególnych obszarów powinny wzajemnie na siebie oddziaływać, co 

oznacza koordynację już na etapie programowania, a następnie realizacji 

działań, tak aby uzyskać efekt synergii niezbędny do osiągnięcia celów. 

Ważne jest tutaj precyzyjne określenie podziału zadań pomiędzy wszyst-

kie podmioty odpowiedzialne za rozwój. Podejście zróżnicowane teryto-

rialnie ma na celu wykorzystanie specyficznych potencjałów terytorial-

nych i likwidację barier w rozwoju poszczególnych terytoriów. Oznacza to 

wspieranie rozwoju poprzez zintegrowane pakiety działań, integrujące 

wiązki interwencji sektorowych finansowanych ze źródeł publicznych 

i prywatnych, odpowiednio dopasowanych do potrzeb i potencjałów po-

szczególnych terytoriów będących adresatami polityki regionalnej. Takie 

podejście posłuży zwiększeniu efektywności interwencji publicznej i op-

tymalnemu wykorzystaniu szerokiego wachlarza dostępnych mechani-

zmów i instrumentów rozwojowych. Niezbędnymi elementami podejścia 

terytorialnego są: współpraca, dialog i partnerstwo z władzami lokal-

nymi, podmiotami gospodarczymi i społecznymi oraz obywatelami. Daje 

to szansę dla kreowania rozwoju zrównoważonego terytorialnie, co ozna-
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cza rozwój wszystkich terytoriów przez wzmacnianie ich potencjałów en-

dogenicznych i czynników rozwoju oraz likwidację barier i włączenie 

w procesy rozwojowe. Wskazując na integrację różnych wymiarów poli-

tyki rozwoju, należy koniecznie zapewnić spójność polityk sektorowych, 

jak też uwzględnić specyfikę danego terytorium. Integralne podejście do 

rozwoju regionalnego i przestrzennego powinno uwzględniać miasta jako 

ważne obiekty polityki rozwoju z zachowaniem należytej troski o wspiera-

nie rozwoju obszarów wiejskich i dyfuzję procesów rozwojowych na ob-

szary wiejskie375. Prowadzenie polityki rozwoju wymaga zbudowania jed-

nolitego systemu realizacji, w tym monitorowania i ewaluacji, oraz 

wprowadzenie jednolitych standardów strategicznego zarządzania roz-

wojem. Przyczyni się to do poprawy skuteczności i efektywności inter-

wencji publicznych w przypadku polityki regionalnej, dzięki czemu zarzą-

dzanie środkami publicznymi będzie bardziej efektywne, a skutki tego 

procesu zostaną społecznie zaakceptowane. Z kolei z punktu widzenia 

polityki przestrzennej istnieje potrzeba wypracowania mechanizmu po-

zwalającego przenosić na poziom lokalny ustalenia dotyczące przedsię-

wzięć publicznych o znaczeniu ponadlokalnym, co powinno gwarantować 

zabezpieczenie określonej geograficznie przestrzeni przed użytkowaniem 

niezgodnym z celami wskazanymi w polityce przestrzennej. Wiąże się 

z tym konieczność wypracowania wspólnych definicji zagadnień istot-

nych dla realizacji celów rozwojowych w wymiarze strategicznym i prze-

strzennym poprzez jednoznaczne określenie pojęć z zakresu rozwoju 

społeczno-gospodarczego i terytorialnego kraju. Umożliwi to efektywne 

działania w zakresie kształtowania spójności terytorialnej oraz konkrety-

zację najważniejszych kierunków polityki oraz zadań samorządów regio-

nalnych i lokalnych w dostosowaniu do specyfiki przyrodniczej, społecz-

nej i gospodarczej oraz uwarunkowań historycznych danego obszaru. 

Pozwoli to na osiągnięcie spójności terytorialnej postrzeganej jako za-

pewnienie harmonijnego, zrównoważonego i policentrycznego rozwoju 

różnego rodzaju terytoriów376. Jest to także eliminowanie barier wynikają-

cych z zagospodarowania przestrzennego, ograniczających możliwości 

375 Zob. Założenia systemu zarządzania rozwojem Polski, MRR, Warszawa 2009.

376 Spójność terytorialna wyzwaniem polityki rozwoju Unii Europejskiej. Polski wkład w de-
batę. Wprowadzenie, MMR, Warszawa 2009, s. 10–23.
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uzyskiwania spójności gospodarczej i społecznej377. Należy zatem przyjąć, 

że najważniejszymi jej elementami są: poprawne zagospodarowanie 

przestrzenne, harmonijność rozwoju, policentryczność i rozwój zrówno-

ważony. Spójność terytorialna jako cel polityki regionalnej obejmuje także 

politykę lokalną, co zakłada konieczność identyfikowania kierunków poli-

tyki lokalnej i polityki spójności terytorialnej. Polityka ta oznacza zespół 

wzajemnie powiązanych ze sobą działań, które są podejmowane i realizo-

wane w celu zapewnienia trwałego oraz zrównoważonego rozwoju danego 

obszaru, a także spójności społeczno-gospodarczej, regionalnej i prze-

strzennej, jak też podnoszenia konkurencyjności gospodarki w skali re-

gionalnej i lokalnej. Wiąże się z tym system zarządzania rozwojem po-

strzegany jako zespół działań zmierzających do efektywnego wykorzysta-

nia zasobów ludzkich i środków materialnych, podejmowanych w skoor-

dynowany sposób przez jednostki administracji publicznej różnych 

szczebli, we współpracy z przedstawicielami partnerów społeczno-gospo-

darczych, w oparciu o zasadę partnerstwa w celu osiągnięcia wcześniej 

założonych celów378. Zatem niezwykle istotna staje się potrzeba integra-

cji polityki rozwoju wokół celów publicznych w wymiarze społeczno-go-

spodarczym i przestrzennym. Wyzwaniem jest także konieczność zwięk-

szenia uczestnictwa społecznego w procesie podejmowania decyzji 

rozwojowych dzięki włączaniu szerokiego kręgu partnerów społeczno-

-gospodarczych. Dlatego też zasadne wydaje się systematyczne wzmac-

nianie koordynacji w procesie zarządzania politykami publicznymi oraz 

większe zintegrowanie systemu programowania rozwoju na wszystkich 

poziomach zarządzania. Prowadzi to do rozwoju zrównoważonego, 

uwzględniającego terytorialną różnorodność, a jednocześnie dbającego 

o zapewnienie całej społeczności wysokiej jakości życia. Efektywność 

działań w tym zakresie jest uwarunkowana dostosowaniem sposobu i za-

kresu podejmowanych działań do specyfiki poszczególnych obszarów. 

Warto w tym kontekście zwrócić uwagę na szczególną rolę struktur samo-

rządowych podejmujących przedsięwzięcia o charakterze rozwojowym 

na rzecz systematycznej poprawy jakości usług publicznych. Wymaga to 

377 G. Gorzelak, Uwagi nt. dokumentu UE Green Paper on Territorial Cohesion Turning ter-
ritorial diversity into strength, [w:] Spójność terytorialna wyzwaniem polityki rozwoju Unii 
Europejskiej. Polski wkład w debatę. Wprowadzenie, MMR, Warszawa 2009, s. 64–69.

378 S. Pangsy-Kania, System zarządzania rozwojem w Polsce i rola w nim dokumentów 
strategicznych, „Studia z Polityki Publicznej” 2015, nr 3 (7), s. 123.
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określenia i dostosowania ram polityk publicznych skierowanych do po-

szczególnych obszarów, co umożliwi skuteczne przeprowadzenie przed-

sięwzięć o charakterze rozwojowym. Przekłada się na zwiększenie sku-

teczności polityk rozwojowych, prowadząc tym samym do trwałego 

wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy, jak również do zrówno-

ważonego społecznie rozwoju379. Zasadne zatem staje się kompleksowe 

podejście do reagowania na potrzeby definiowane w układach terytorial-

nych, co wymaga większego niż dotychczas rozwijania instrumentów 

skierowanych obszarowo oraz premiowania partnerstw wielosektoro-

wych. Polityka rozwoju w układzie terytorialnym powinna być w więk-

szym niż dotychczas stopniu realizowana w sposób zintegrowany, wiążąc 

ze sobą różnego rodzaju przedsięwzięcia dostosowane do specyfiki da-

nego obszaru. Ważne jest tutaj uzgadnianie celów i zintegrowanych pla-

nów działania między wszystkimi głównymi interesariuszami polityki 

rozwoju oraz włączanie ich w realizację i ocenę ich efektywności, co po-

zwoli na kształtowanie się poczucia współodpowiedzialności za rozwój 

danego terytorium oraz przyczyni się do zwiększenia efektywności wy-

datkowania środków publicznych. Polityka rozwoju musi zatem dążyć do 

zapewnienia bardziej zrównoważonego systemu oddziaływania na układ 

terytorialny poprzez zintegrowane interwencje wykorzystujące miej-

scowe zasoby i potencjały oraz dostarczanie zasobów odpowiednich do 

zainicjowania trwałego wzrostu w obszarach o mniej korzystnych uwa-

runkowaniach społeczno-gospodarczych. 

Takie podejście zobowiązuje do aktywności zarówno ze strony lokal-

nego, jak i włączenia władz publicznych gotowych do współorganizowa-

nia działań na rzecz rozwoju szeroko pojmowanej przedsiębiorczości. 

Wymaga to ukształtowania i funkcjonowania profesjonalnego systemu 

zarządzania w sektorze publicznym, co stworzy warunki odpowiedniego 

reagowania na występujące uwarunkowania oraz strategiczne wyzwania. 

System zarządzania w sektorze publicznym powinien uwzględniać współ-

pracę z partnerami ze świata nauki, gospodarki, organizacji społecznych 

oraz umiejętnie angażować ich w realizację strategii rozwoju. Zarządzanie 

rozwojem wymaga nie tylko determinacji władzy publicznej, lecz także 

partnerskiego zaangażowania ze strony uczestników, społeczeństwa oby-

watelskiego i większego otwarcia się instytucji publicznych na idee i roz-

wiązania płynące od obywateli. Rozwój społeczny nie polega bowiem jedy-

379 Zob. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, MRR, Warszawa 2017.
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nie na rozwoju świadczeń i usług społecznych, lecz jest zjawiskiem znacznie 

szerszym, obejmującym społeczne wartości, normy zachowań, praktyki 

i kody umożliwiające porozumiewanie się. Determinuje to gotowość do 

podejmowania ryzyka oraz działań twórczych i innowacyjnych, mając 

istotny wpływ na zdolność do współdziałania i tworzenia kapitału społecz-

nego. Wartości społeczne nadają sens działaniom indywidualnym i zbio-

rowym, stają się przestrzenią innowacji, w której poszukiwane i testowane 

są nowe formy podmiotowości, uczestnictwa, konsumpcji i wytwarzania 

wartości. Wywierają też bezpośredni oraz pośredni wpływ na rozwój spo-

łeczno-gospodarczy380.

W zintegrowanym podejściu do zarządzania terytorium istotną rolę 

odgrywa poszukiwanie partnerów i wspólne rozwiązywanie zidentyfiko-

wanych problemów. Partnerami tymi mogą być inne samorządy, aktorzy 

społeczni, przedstawiciele biznesu, a przede wszystkim członkowie spo-

łeczności lokalnej. Dlatego w praktyce związanej z realizacją polityki roz-

woju pojawia się coraz więcej inicjatyw włączających mieszkańców w pro-

ces planowania i zarządzania rozwojem jednostki terytorialnej. Takie 

rozwiązanie sprzyja współodpowiedzialności za dobro wspólne i zacieś-

nia więzi z miejscem zamieszkania. Partnerzy poprzez dyskusję, wymianę 

pomysłów i uzgadnianie wspólnego stanowiska wypracowują koncepcję 

rozwoju oraz sposoby wykorzystania istniejących potencjałów. Należy 

podkreślić, że współczesny rozwój lokalny i regionalny wymaga ciągłego 

zaangażowania szerokiego kręgu partnerów społeczno-gospodarczych, 

co pozwala na optymalną identyfikację wyzwań, ustalenie celów i kierun-

ków działań oraz obiektywną kontrolę procesu realizacji przyjętych usta-

leń. Podejście takie zakłada aktywny udział środowisk społeczno-zawodo-

wych, gospodarczych, naukowych i samorządowych w szeroko pojętym 

procesie zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym przez współ-

uczestnictwo w doborze instrumentów zarządzania, a następnie analizie 

i ocenie stopnia realizacji przyjętych celów, jak też w procesach związa-

nych z aktualizacją przyjętych założeń rozwojowych. Kolejne ważne za-

gadnienie to tworzenie warunków do wzmocnienia potencjału konku-

rencyjnego oraz poziomu innowacyjności regionu. Wydaje się, że we 

współczesnych warunkach niezwykle istotnym zagadnieniem są integra-

cja wewnętrzna oraz budowanie tożsamości terytorialnej poprzez prze-

kształcenia regionalnej wspólnoty interesów we wspólnotę celów i wartości. 

380 Strategia Rozwoju Kraju 2020, MRR, Warszawa 2011.
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Konieczne jest zatem zaangażowanie partnerów społeczno-gospodarczych 

do aktywnego udziału w budowaniu potencjału rozwojowego regionu 

oraz tworzeniu silnych podstaw regionalnej i lokalnej samorządności. 

Najważniejszym instrumentem dla tak postawionego celu jest debata 

publiczna pozwalająca na wymianę poglądów, kreowanie nowych roz-

wiązań oraz stwarzanie warunków do kształtowania społeczeństwa oby-

watelskiego aktywnie i odpowiedzialnie uczestniczącego w tworzeniu 

warunków do przygotowania przestrzeni i środowiska społecznego re-

gionu do funkcjonowania w nowych warunkach. W tym kontekście nie-

zwykle ważne, a zarazem absorbujące będą działania zmierzające do 

modernizacji regionu przez skoncentrowanie się na zidentyfikowaniu 

i wspieraniu działań kluczowych dla rozwoju województwa. Istotne stanie 

się tutaj zbudowanie nowoczesnego modelu rozwoju regionu opartego 

na strategii, partycypacji, refleksji, umiejętności łączenia oraz systema-

tycznych przekształceniach z aktywnym udziałem władz publicznych 

oraz przedstawicieli społeczeństwa. W procesie rozwoju jednostki teryto-

rialnej zasadne wydaje się wzmocnienie roli podejścia systemowego przez 

kształtowanie zintegrowanego systemu zarządzania. System ten powi-

nien uwzględniać pełną realizację istotnych obszarów aktywności po-

ziomu lokalnego i regionalnego. Koncepcję systemowego zarządzania 

należy oprzeć na znormalizowanych wymaganiach odnoszących się do 

specyfiki układu terytorialnego i zapewniających poprawę relacji między 

efektami działalności człowieka a stanem środowiska społeczno-gospo-

darczego. Systemowe podejście do procesu rozwoju może stanowić sku-

teczny sposób na poprawę jakości życia i jest szczególnie pożądane ze 

względu na oczekiwania społeczne i możliwość uzyskania przewag kon-

kurencyjnych danego obszaru381. Integracja zarządzania rozwojem jest 

możliwa z punktu widzenia formalnego oraz merytorycznego. Wymaga 

to jednak umiejętności identyfikowania tych obszarów, które winny pod-

legać integracji, oraz wypracowania mierników ilościowych i jakościo-

wych w zakresie podejmowanych działań. Istotnym warunkiem powodze-

nia w tym zakresie jest pełne zaangażowanie wszystkich zainteresowanych 

podmiotów w proces tworzenia systemu.

381 D. Podgórski, Przegląd wytycznych dotyczących zintegrowanych systemów zarządza-
nia, [w:] Zintegrowane systemy zarządzania, materiały konferencyjne, Polanica Zdrój, 
21–23.09.1998.
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W świetle zaprezentowanych zagadnień niezwykle zasadne wydaje się 

zapewnienie integracji wymiaru społeczno-gospodarczego, terytorialnego 

i przestrzennego dla zapewnienia spójności wszystkich polityk publicz-

nych. Wymiar przestrzenny polityki rozwoju może być płaszczyzną koor-

dynacji wyznaczania celów i działań podejmowanych cząstkowo w za-

kresie poszczególnych sektorów i dziedzin oraz może sprzyjać lepszemu 

wykorzystaniu specyficznego potencjału poszczególnych obszarów. W kwe-

stii integracji wymiarów polityki rozwoju istotne jest zapewnienie, żeby 

wszystkie polityki publiczne były spójne względem siebie, a kierunki roz-

woju uwzględniały aspekty terytorialne. Ponadto integralne podejście do 

rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego powinno uwzględ-

niać specyfikę miast przy jednoczesnej trosce o wspieranie rozwoju ob-

szarów wiejskich i dyfuzję procesów rozwojowych na obszary wiejskie. 

Polityka rozwoju powinna być rozumiana jako element kreujący rozwój 

poszczególnych obszarów i ich konkurencyjność oraz łączący i koordy-

nujący cykl działań na poziomie regionalnym i lokalnym. W ramach sy-

stemu strategicznego zarządzania rozwojem należy zatem m.in. zbudo-

wać skuteczny model powiązań między politykami lokalnymi, w tym 

między polityką bezpieczeństwa a innymi politykami publicznymi. 

Ukształtowanie sprawnego modelu zarządzania rozwojem wymaga okre-

ślenia wzajemnych relacji uczestniczących w nim podmiotów w zakresie 

spójności działań i osiągania rezultatów polityki rozwoju.

3.  Model i uwarunkowania procesu 
zarządzania zintegrowanego 
w wymiarze lokalnym 
i regionalnym 

Pojawiające się współcześnie problemy rozwojowe można skutecznie 

rozwiązywać dzięki podejmowaniu działań mających charakter wyprze-

dzający oraz ukierunkowujący rozwój w różnych sferach życia społeczno-

-gospodarczego, tak by odpowiednio wykorzystywać potencjały rozwojowe 

oraz identyfikować występujące bariery oraz proponować odpowiednie 

rozwiązania. Istotne jest także zwiększenie odpowiedzialności organów 
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samorządowych za kształtowanie procesów społeczno-gospodarczych 

i terytorialnych. Pojawiają się zatem przesłanki dla odpowiedzialnego roz-

woju, w którym bieżące potrzeby mogą być realizowane bez umniejszania 

szans przyszłych pokoleń. Ważne jest także odpowiednie kształtowanie 

relacji między konkurencyjnością gospodarki a dbałością o środowisko 

oraz jakością życia. Celem takiego rozwoju jest zagwarantowanie możli-

wości zaspokojenia podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności 

lub obywateli. Odpowiedzialność w kontekście procesów rozwojowych 

polega na tworzeniu warunków, które pozwolą na wykorzystanie zidenty-

fikowanego potencjału oraz realizowanie polityki budowania i mobilizo-

wania kapitału społecznego. Zalicza się tu także: podwyższenie pozycji 

konkurencyjnej regionu, planowanie i realizację działań rozwojowych 

na rzecz poprawy jakości życia oraz wspomaganie rozwoju obszarów wsi 

i miast, które mają mniejszą odporność na zjawiska kryzysowe, w niewy-

starczającym stopniu korzystają z pozytywnych efektów zachodzących 

procesów rozwojowych i nie mogą w pełni zrealizować swojego poten-

cjału rozwojowego. Należy zwrócić uwagę na sposób zarządzania proce-

sami rozwojowymi oraz skuteczne reagowanie na pojawiające się wyzwa-

nia. Rozwój odpowiedzialny to rozwój, w którym potrzeby mogą być 

realizowane bez umniejszania przyszłych szans rozwojowych. Istotne jest 

odpowiednie kształtowanie relacji między konkurencyjnością gospodarki 

a dbałością o środowisko i jakością życia. 

Rozwój oparty na odpowiedzialności oznacza wzmacnianie funda-

mentów społeczno-gospodarczych oraz kontynuowanie przekształceń 

w kierunku zwiększenia roli innowacyjności w procesach rozwojowych. 

Stabilne, oparte na innowacyjności podstawy nowoczesnej, konkurencyj-

nej i zrównoważonej gospodarki to kapitał do wykorzystania w układzie 

regionalnym. Dzięki temu pojawia się możliwość rozwijania konkuren-

cyjnej gospodarki, która jest efektywna, lepiej wykorzystująca kreatyw-

ność ludzi, stwarzająca rozwiązania bardziej innowacyjne i przyjazne dla 

środowiska, które skutecznie konkurują w układzie krajowym i międzyna-

rodowym. Odpowiedzialność oznacza pełniejsze wykorzystanie poten-

cjałów terytorialnych obszarów wiejskich i miast w celu kreowania 

wzrostu poziomu jakości życia dla wszystkich mieszkańców regionu. To 

wspomaganie rozwoju tych obszarów i miast, które mają mniejszą od-

porność na zjawiska kryzysowe, w niewystarczającym stopniu korzystają 

z pozytywnych efektów zachodzących procesów rozwojowych, nie mogą 
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w pełni zrealizować swojego potencjału rozwojowego ze względu na 

ukształtowaną historycznie zależność gospodarczą od dominujących 

branż i sektorów lub utraciły funkcje społeczno-gospodarcze. Rodzaj in-

terwencji zależy bezpośrednio od potrzeb i potencjałów terytorialnych. 

Wykorzystanie specjalizacji regionalnych, a także rozwój przedsiębiorczo-

ści i mobilizacja istniejących zasobów kapitału finansowego, środowisko-

wego, ludzkiego oraz społecznego to czynniki kluczowe dla wzmacniania 

procesów rozwojowych poszczególnych terytoriów382. W tym kontekście 

ważne staje się podejście zintegrowane, zróżnicowane terytorialnie, ozna-

czające koncentrację różnych działań podejmowanych wokół wyzna-

czonych celów strategicznych. Interwencje w ramach poszczególnych 

obszarów powinny wzajemnie na siebie oddziaływać. Oznacza to koordy-

nację już na etapie programowania, a następnie na etapie realizacji dzia-

łań, tak aby uzyskać efekt synergii niezbędny do osiągnięcia celów. Ważne 

jest tutaj precyzyjne określenie podziału zadań pomiędzy wszystkie pod-

mioty odpowiedzialne za rozwój. Podejście zróżnicowane terytorialnie 

ma na celu wykorzystanie specyficznych potencjałów terytorialnych i li-

kwidację barier w rozwoju poszczególnych terytoriów. Oznacza to wspie-

ranie rozwoju przez zintegrowane pakiety działań, łączące wiązki inter-

wencji sektorowych finansowanych ze źródeł publicznych i prywatnych, 

odpowiednio dopasowanych do potrzeb i potencjałów poszczególnych 

terytoriów będących adresatami polityki regionalnej. Takie podejście po-

służy zwiększeniu efektywności interwencji publicznej i optymalnemu 

wykorzystaniu szerokiego wachlarza dostępnych mechanizmów i instru-

mentów rozwojowych. Niezbędnymi elementami podejścia terytorial-

nego są: współpraca, dialog i partnerstwo z władzami lokalnymi, podmio-

tami gospodarczymi i społecznymi oraz obywatelami. Stąd też istotna 

staje się polityka oparta na zasadzie zintegrowanego podejścia terytorial-

nego, ukierunkowana na rozwiązywanie głównych problemów stanowią-

cych barierę rozwojową dla danego terytorium dzięki wykorzystaniu en-

dogenicznego potencjału, zasobów terytorialnych i wiedzy, umożliwiająca 

realizację interwencji ukierunkowanych na wyzwania rozwojowe przy 

jednoczesnym dostosowaniu ich do specyfiki lokalnych lub ponadlokal-

nych uwarunkowań. Zgodnie z jej założeniami należy dążyć do efektyw-

niejszej i skuteczniejszej koordynacji różnych polityk publicznych od-

działujących terytorialnie przy jednoczesnej systematycznej ocenie ich 

382 Zob. Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju – projekt MRR, Warszawa 2016.



Koncepcja zarządzania zintegrowanego jednostką terytorialną

345

wpływu na obszary, w których są wdrażane. Pojawia się w związku z tym 

możliwość wspólnej odpowiedzialności władz lokalnych i regionalnych 

koncentrujących się na wewnątrzregionalnych zróżnicowaniach w po-

ziomie rozwoju społeczno-gospodarczego, będących konsekwencją 

różnorodnych wyzwań rozwojowych charakteryzujących się terytorialną 

koncentracją. Istotą takiego podejścia jest zwiększenie efektywności 

i skuteczności wsparcia kierowanego do obszarów zagrożonych margina-

lizacją lub tracących swoje funkcje społeczno-gospodarcze. Wsparciem 

w tym zakresie będzie mechanizm służący terytorialnemu ukierunkowa-

niu procesu planowania i wdrażania prorozwojowej interwencji publicz-

nej i prywatnej w wymiarze lokalnym i ponadlokalnym, który zoriento-

wany jest na383:

• aktywizowanie rozwoju społeczno-gospodarczego i kreowanie trwa-

łych miejsc pracy,

• zwiększanie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru, 

• pobudzanie i rozwój przedsiębiorczości z wykorzystaniem lokal-

nych zasobów, 

• promowanie zmian struktury gospodarki lokalnej w kierunki zwięk-

szenia jej możliwości eksportowych, w tym przez włączanie w łań-

cuchy kooperacyjne firm operujących na rynkach: regionalnym, 

krajowym i europejskim, 

• rozwój zasobów ludzkich, 

• poprawę jakości instytucji publicznych, ich zdolności do zarządza-

nia rozwojem i zawiązywania skutecznego partnerstwa na rzecz 

rozwoju i sieciowej współpracy, także z lokalnymi społecznościami,

• poprawę jakości procesów przygotowania i realizacji przedsięwzięć 

inwestycyjnych. 

Daje to szanse realizacji w praktyce idei rozwoju terytorialnie zrówo-

ważonego i społecznie odpowiedzialnego. 

W wielu regionach występują zróżnicowania przestrzenne w poziomie 

rozwoju społecznego i gospodarczego, które w znacznej mierze są uwa-

runkowane historycznie i są wynikiem długotrwałych procesów spo-

łeczno-gospodarczych. Wyraźne dysproporcje wewnątrzregionalne wi-

doczne są między obszarami miejskimi i wiejskimi, a dodatkowo nasilają 

je procesy depopulacyjne. Znaczący wpływ na pogłębianie się dyspropor-

383 Pilotaż mechanizmu Zintegrowanych Programów Rozwoju. Sposób podejścia i sek-
wencja działań, MRR, Warszawa 2016.
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cji rozwojowych wywierają także regionalne różnice w wydajności pracy 

oraz terytorialne niezrównoważenie zasobów. Zróżnicowaniu poziomu 

rozwoju sprzyja także niski poziom innowacyjności, mający wymiar re-

gionalny, na co wpływa niski poziom zaufania społecznego oraz brak fak-

tycznego partnerstwa między administracją, nauką a biznesem. Kolejnym 

czynnikiem różnicującym przestrzeń regionów i wpływającym na per-

spektywy rozwojowe poszczególnych terytoriów jest zróżnicowany po-

ziom dostępności transportowej i komunikacyjnej. Dostępność i spraw-

ność transportowa oraz komunikacyjna ma kluczowe znaczenie dla 

prowadzenia działalności gospodarczej, dojazdów do pracy i dostępności 

do usług publicznych. Zachodzące procesy społeczno-gospodarcze nie 

pozostają bez wpływu na perspektywy rozwojowe poszczególnych obsza-

rów, które cechuje duże zróżnicowanie w zakresie charakterystyki za-

mieszkującej je ludności, poziomu rozwoju, funkcji oraz potencjałów 

endogenicznych i egzogenicznych. W szczególności odnosi się to do ob-

szarów wiejskich, które mimo toczącego się procesu intensywnej moder-

nizacji nadal doświadczają wielu problemów rozwojowych. Pomimo wyż-

szego poziomu rozwoju miast w stosunku do obszarów wiejskich również 

na terenie wielu z nich istnieją obszary kumulacji problemów rozwojo-

wych, będących m.in. skutkiem transformacji ustrojowej oraz zachodzą-

cych przemian technologicznych i organizacyjnych. Wyzwaniem dla 

miast jest także: niekontrolowana suburbanizacja, wzrost ruchu ulicz-

nego, eliminowanie terenów zieleni oraz potrzeba modernizacji infra-

struktury. Istotnym problemem o charakterze horyzontalnym, negatywnie 

wpływającym na perspektywy rozwojowe zarówno miast, jak i obszarów 

wiejskich, jest niewystarczająca jakość działań podejmowanych przez in-

stytucje publiczne. Problemy w zakresie efektywnego zarządzania rozwo-

jem w oparciu o model wieloszczeblowego współdecydowania, angażu-

jący różne podmioty publiczne, społeczne, prywatne oraz z sektora 

nauki, ujawniają się zarówno na poziomie regionalnym, jak i lokalnym. 

Bariery dla efektywnego zarządzania rozwojem na poziomie lokalnym to 

przede wszystkim: ograniczony budżet na działania rozwojowe, dodat-

kowo w znacznej mierze uzależniony od środków unijnej polityki spójno-

ści, niewystarczająca komplementarność i koordynacja działań, niedosta-

teczny poziom partnerskiej współpracy między jednostkami samorządu 

terytorialnego, niewielka partycypacja społeczna w tworzeniu wizji strate-

gicznej, niedobory kadr, a niekiedy także niezadowalający poziom ich 
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kompetencji i profesjonalizmu384. Należy też zwrócić uwagę na zjawiska 

obniżające efektywność i skuteczność prorozwojowych interwencji pub-

licznych, które obserwowane są na poziomie regionalnym w zakresie 

ograniczonej skuteczności niektórych narzędzi polityki rozwoju, braku 

możliwości uwzględniania terytorialnej specyfiki rozwojowej, jak też funk-

cjonowania różnorodnych i często bardzo skomplikowanych mechani-

zmów wdrożeniowych.

Osiągnięcie ambitnych celów w obszarze rozwoju, zwiększenie spój-

ności terytorialnej, wzmocnienie regionalnych przewag konkurencyj-

nych i poprawa jakości zarządzania politykami ukierunkowanymi teryto-

rialnie wymagają wzmocnienia i wykorzystania kapitału terytorialnego, 

w który wyposażone są różne typy obszarów, do zbudowania trwałej zdol-

ności konkurencyjnej i poprawy jakości życia mieszkańców. Polityka re-

gionalna musi zatem trafnie rozpoznawać i respektować specyfikę teryto-

rialną, dostrzegać rozwojowe atuty i deficyty różnych terytoriów oraz ich 

funkcjonalne zależności i na tej podstawie oferować adekwatne instru-

menty wsparcia. W związku z tym zakres i sposób wsparcia powinien być 

uzależniony od specyfiki danego terytorium i obejmować działania słu-

żące aktywizacji gospodarczej i społecznej. Konieczna jest również konty-

nuacja działań o charakterze horyzontalnym, skierowanych do wszyst-

kich miast, przy czym interwencje będą zmierzały do wykorzystania 

potencjału istniejących aglomeracji w celu utrzymania i zintensyfikowa-

nia ich dalszego dynamicznego rozwoju, oddziałującego na otoczenie 

funkcjonalne i wzmacniającego regionalną konkurencyjność. Realizo-

wane muszą być także działania skierowane do wszystkich obszarów 

wiejskich wraz z ich lokalnymi ośrodkami miejskimi. Z kolei w wymiarze 

instytucjonalnym rozwijane powinny być zdolności do planowania i pro-

wadzenia działań rozwojowych, szczególnie na poziomie lokalnym. Nie-

zbędne są działania służące wzmocnieniu potencjału administracyjnego, 

w szczególności słabszych samorządów terytorialnych, oraz poprawa sy-

stemu finansowania, zarządzania, programowania i koordynowania dzia-

łań społeczno-gospodarczych na wszystkich poziomach polityki teryto-

rialnej. Istotnym czynnikiem mogącym wpływać na procesy rozwojowe, 

a tym samym na budowanie przewagi konkurencyjnej regionu w oparciu 

o istniejące potencjały rozwojowe są regionalne inteligentne specjalizacje. 

384 Według badań Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Skuteczny urząd samorzą-
dowy, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 2016.
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Dla zapewnienia efektów w zakresie podejmowanych działań ko-

nieczne jest przygotowanie programów określających katalog przedsię-

wzięć niezbędnych do podjęcia w celu trwałej poprawy dynamiki proce-

sów rozwojowych oraz podniesienia jakości życia mieszkańców przez 

usunięcie identyfikowanych barier i optymalne wykorzystanie już istnie-

jących i nowych potencjałów rozwojowych. Powinny być one dostoso-

wane do specyficznych i konkretnych potrzeb danego obszaru, realizując 

sformułowaną dla niego wizję rozwojową. Planowane przedsięwzięcia 

powinny mieć zróżnicowany i zależny od indywidualnych potrzeb cha-

rakter w zakresie spraw inwestycyjnych, instytucjonalnych i organizacyj-

nych. Dzięki temu podejmowane działania bezpośrednio przyczynią się 

do wzmocnienia potencjału społeczno-gospodarczego danego teryto-

rium, a ich efektywność przełoży się na konkretne i mierzalne cele. Aktu-

alnie niezwykle istotna staje się potrzeba integracji polityki rozwoju wokół 

celów publicznych w wymiarze społeczno-gospodarczym i przestrzen-

nym. Dlatego też zasadne wydaje się systematyczne wzmacnianie koor-

dynacji w procesie zarządzania politykami publicznymi oraz większe zin-

tegrowanie systemu programowania rozwoju na wszystkich poziomach 

zarządzania. Prowadzi to do rozwoju zrównoważonego, uwzględniają-

cego terytorialną różnorodność, oraz wzmocnienia efektywności działań 

przez dostosowanie ich charakteru i zakresu do specyfiki poszczególnych 

obszarów. Wymaga to określenia i dostosowania ram polityk publicznych 

do poszczególnych obszarów, co umożliwi skuteczne przeprowadzenie 

przedsięwzięć o charakterze rozwojowym. Należy też zwrócić uwagę, że 

spodziewane kierunki zmian w polityce regionalnej UE po roku 2020 oraz 

zmieniające się wyzwania rozwojowe wymagają bardziej trafnego dopa-

sowania zakresu interwencji polityk publicznych do potencjałów i wy-

zwań rozwojowych różnych typów obszarów oraz stałego doskonalenia 

i poprawy skuteczności mechanizmów i instrumentów wykorzystywa-

nych w tych politykach. Zrównoważony terytorialnie rozwój polega zatem 

na uznaniu różnorodności i specyfiki terytorialnej, włączeniu w procesy 

rozwojowe wszystkich obszarów i właściwym identyfikowaniu ich zaso-

bów w celu dopasowania interwencji polityk do potrzeb poszczególnych 

obszarów i przezwyciężenia strukturalnych przeszkód stojących na dro-

dze ich rozwoju. Terytorialne ukierunkowanie polityk, działania na rzecz 

stymulowania wewnętrznych potencjałów rozwojowych, dostosowanie 

interwencji do lokalnej sytuacji przekłada się na zwiększenie skuteczności 
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polityk rozwojowych, prowadząc tym samym do trwałego wzrostu go-

spodarczego, tworzenia miejsc pracy, jak również do zrównoważonego 

społecznie rozwoju385. Realizacja ukierunkowanych terytorialnie polityk 

w zdecentralizowanym systemie zarządzania wymaga dużego zakresu 

współdziałania, zintegrowania procesu planowania oraz wdrażania przy-

jętych założeń. Niezbędne jest także wzmocnienie systemu współzarzą-

dzania procesami rozwojowymi, tak aby włączyć w procesy programowa-

nia i realizacji także innych uczestników procesu rozwojowego. Zasadne 

zatem staje się kompleksowe podejście do reagowania na potrzeby defi-

niowane w układach terytorialnych, co wymaga większego niż dotych-

czas rozwijania instrumentów skierowanych obszarowo, jak też premio-

wania porozumień wielosektorowych. Polityka rozwoju w układzie 

terytorialnym powinna być w większym niż dotychczas stopniu realizo-

wana w sposób zintegrowany, wiążąc ze sobą różnego rodzaju przed-

sięwzięcia dostosowane do specyfiki danego obszaru. Ważne jest tutaj 

uzgadnianie celów i zintegrowanych planów działania między wszyst-

kimi głównymi interesariuszami polityki rozwoju oraz włączanie ich 

w realizację i ocenę efektywności tych planów, co pozwoli na kształtowa-

nie się poczucia współodpowiedzialności za rozwój danego terytorium 

oraz przyczyni się do zwiększenia efektywności wydatkowania środków 

publicznych. Polityka rozwoju powinna zatem dążyć do zapewnienia bar-

dziej zrównoważonego systemu oddziaływania na układ terytorialny po-

przez zintegrowane interwencje wykorzystujące miejscowe zasoby i po-

tencjały oraz dostarczanie zasobów odpowiednich do zainicjowania 

trwałego wzrostu w obszarach o mniej korzystnych uwarunkowaniach 

społeczno-gospodarczych. W okresie programowania na lata 2014–2020 

szczególny nacisk został położony na wspieranie rozwoju w wymiarze te-

rytorialnym, co umożliwiało w uzasadnionych przypadkach odejście od 

postrzegania obszarów przez pryzmat granic administracyjnych na rzecz 

ich indywidualnych potencjałów, barier i wzajemnych zależności w celu 

zwiększenia efektywności wykorzystania dostępnych instrumentów roz-

woju. Zastosowanie instrumentów rozwoju terytorialnego służy przede 

wszystkim wzmocnieniu zintegrowanego podejścia terytorialnego, lep-

szemu dostosowaniu interwencji wspieranej środkami unijnymi do po-

trzeb i potencjałów określonych typów obszarów oraz wsparciu rozwoju 

lokalnego. Podobne założenia sformułowane zostały na lata 2021–2027.

385 Zob. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, MRR, Warszawa 2017.
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W rozumieniu procesów planowania i zarządzania w sektorze publicz-

nym niezbędne staje się więc podejście zintegrowane, mimo występowa-

nia licznych ograniczeń i barier386. Współczesna polityka regionalna, zo-

rientowana na pobudzanie rozwoju w układach terytorialnych, coraz 

mocniej lansuje potrzebę wprowadzenia podejścia zintegrowanego za-

równo w samej polityce pobudzania rozwoju, jak i metodach jego plano-

wania. Funkcjonujący system planowania rozwoju społeczno-gospodar-

czego sprawia, że w naturalny sposób dochodzi do sprzeczności między 

nim a sferą planowania przestrzennego, silnie powiązanego z interesem 

publicznym. Jednocześnie zmiany w działalności wytwórczej ludzi i po-

trzebach społecznych zachodzą szybciej niż zmiany w zagospodarowa-

niu przestrzennym387. Istota zintegrowanego zarządzania rozwojem leży 

zatem w złożonym procesie planistycznym i decyzyjnym, który powinien 

prowadzić do wysokiego stopnia zintegrowania podsystemów społecz-

nych, gospodarczych i przestrzennych, a tym samym do osiągania celów 

zgodnych z koncepcją rozwoju zrównoważonego. W związku z tym wy-

specjalizowane planowanie publiczne powinno być pod względem meto-

dologicznym planowaniem zintegrowanym. Proces integracyjnego po-

dejścia do planowania rozwoju wyraża się w integracji rozumianej jako 

koordynacja procesu tworzenia strategii rozwoju z uwzględnieniem sze-

rokiego aspektu uwarunkowań przestrzennych w celu uniknięcia sprzecz-

nych polityk i uzyskania rezultatów w postaci zintegrowanego procesu 

rozwoju. To oznacza konieczność poszerzenia analizy procesu planowa-

nia oraz zwrócenia uwagi na eliminowanie sprzeczności między wyzna-

czonym i kierunkami i podejmowanymi działaniami w sferze społeczno-

-gospodarczej i przestrzennej388. W praktyce działań na rzecz rozwoju 

podejście zintegrowane pokrywa się z polityką o charakterze terytorial-

nym ze względu na potrzebę współpracy między szczeblami zarządzania. 

Prowadząc bliską współpracę na szczeblu krajowym, regionalnym i lokal-

386 T. Markowski, Zintegrowane planowanie rozwoju – dylematy i wyzwania, „Studia KPZK 
PAN” 2015, t. CLXI.

387 T. Markowski, Flexible and integrative planning in functional urban areas – towards 
a new approach to spatial planning, [w:] W.M. Gaczek (red.), Dynamika, cele i polityka zintegro-
wanego rozwoju regionów – aspekty teoretyczne i zarządzanie w przestrzeni, Bogucki 
Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2013.

388 T. Markowski, M. Turała (red.), Planowanie jako instrument zintegrowanego zarzą-
dzania w jednostkach samorządu terytorialnego, Katedra Zarządzania Miastem i Regionem, 
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 4–6.
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nym, polityka publiczna może w istotnej mierze zwiększyć spójność i sy-

nergię między różnymi obszarami rozwoju. Podejście terytorialne zwraca 

także uwagę na potrzebę prowadzenia działań z większą elastycznością w 

stosunku do wielkości i specyfiki obszaru geograficznego. Daje też szansę 

przygotowania i wdrożenia wspólnej strategii na rzecz obszaru funkcjo-

nalnego. Odpowiedzialność i główna rola w tym zakresie przypadają wła-

dzom publicznym, które stanowią ośrodek decyzji, realizując określone 

funkcje regulacyjne i koordynacyjne. Podejmują one też wysiłek w zakre-

sie poszukiwania i wyboru właściwych, efektywnych metod realizacji 

zadań publicznych, jak też rozwijają umiejętności koncentracji zasobów 

i sposobów działania w celu poprawy pozycji konkurencyjnej oraz pod-

niesienia poziomu jakości życia389. Wymaga to podjęcia wielu działań na 

rzecz zintegrowania różnych obszarów aktywności oraz koordynowania 

procesu szeroko pojmowanego rozwoju. Konieczne jest również zinte-

growane planowanie rozwoju jednostki samorządu terytorialnego jako 

holistyczne podejście do analizy i kształtowania procesów rozwoju, będą-

cego równocześnie planowaniem całościowym, łączącym różne wymiary 

i konteksty oraz uwzględniającego silne i złożone współzależności, po-

wiązania, a także zasoby możliwe do wykorzystania w procesach rozwo-

jowych. Planowanie zintegrowane opiera się na podejściu terytorialno-

-funkcjonalnym i eksponuje wzajemne zrównoważone powiązania 

między systemem gospodarczym, społecznym a środowiskiem. Jest też 

procesem opartym na uczestnictwie wszystkich organizacji i podmiotów 

zaangażowanych w politykę rozwoju. Ten rodzaj planowania wykorzy-

stuje realizację projektów zintegrowanych, odznaczających się konsolida-

cją różnych wymiarów rozwoju, uczestnictwem kilku podmiotów w ich 

realizacji, uzyskiwaniem efektów synergicznych oraz długofalową uży-

tecznością. Ten typ planowania staje się ważnym elementem sprawnego 

i skutecznego zarządzania rozwojem jednostki terytorialnej w wymiarze 

zintegrowanym390. Zintegrowane planowanie rozwoju wskazuje na ko-

nieczność uwzględnienia relacji zachodzących między różnymi podmio-

tami, organizacjami, instytucjami i grupami społecznymi zaangażowanymi 

389 D. Fleszer, Z problematyki zarządzania jednostką samorządu terytorialnego, „Zeszyty 
Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie” 2014, nr 1, s. 308.

390 A. Nowakowska, M. Sokołowicz, Drzewo celów i macierz korelacji, [w:] T. Markowski, 
M. Turała (red.), Planowanie jako instrument zintegrowanego zarządzania w jednostkach sa-
morządu terytorialnego, Katedra Zarządzania Miastem i Regionem, Wydział Zarządzania 
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 91–92.
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w kreowanie procesów rozwojowych. Podejście to eksponuje konieczność 

współdziałania i budowania partnerstwa, które może przyjąć formę wielo-

poziomowej, wielopodmiotowej oraz międzysektorowej kooperacji391. 

Praktyczną egzemplifikacją tego rodzaju planowania są projekty zintegro-

wane, jako przedsięwzięcia kompleksowe i wewnętrznie złożone, w któ-

rych następuje międzysektorowa integracja i koordynacja działań. Pro-

jekty zintegrowane są realizowane dzięki współpracy kilku jednostek 

terytorialnych. Osiąganie w tym zakresie efektów wiąże się z komunikacją 

społeczną pojmowaną jako utrzymywanie w sposób ciągły relacji ze spo-

łeczeństwem dla ukształtowania sprawnego systemu zarządzania spra-

wami publicznymi zgodnie z koncepcją współrządzenia392. Konieczne 

staje się zatem wdrożenie systemu zarządzania rozwojem rozumianego 

jako zespół działań zmierzających do efektywnego wykorzystania zaso-

bów ludzkich i środków materialnych podejmowanych w skoordyno-

wany sposób przez jednostki administracji publicznej różnych szczebli, 

we współpracy z przedstawicielami partnerów społeczno-gospodarczych, 

w celu osiągnięcia wcześniej założonych celów. Winien to być spójny 

i kompleksowy model odpowiadający istniejącym warunkom ustrojo-

wym, wynikającym z aktualnego poziomu transformacji systemowej. Wy-

daje się, że obok środków finansowych – a w dłuższej perspektywie daleko 

bardziej istotnym – czynnikiem decydującym o rozwoju układu teryto-

rialnego jest funkcjonowanie spójnego systemu zarządzania w sektorze 

publicznym. Sposób i jakość funkcjonowania tego systemu w całości oraz 

na poszczególnych szczeblach systemu samorządowego decyduje w dużej 

mierze o sprawności i efektywności osiągania celów społeczno-gospo-

darczych. Trzeba podkreślić, że skuteczne funkcjonowanie systemu za-

rządzania rozwojem zależy od określenia jego kształtu i struktury we-

wnętrznej oraz roli, jaką powinien on odgrywać w prowadzeniu polityki 

rozwoju. Niezbędne jest tutaj wyraźne zaakcentowanie spójności spo-

łeczno-gospodarczej, regionalnej i przestrzennej, jak też nakierowanie na 

podnoszenie konkurencyjności gospodarki w skali krajowej, regionalnej 

391 J. Danielewicz, M. Sokołowicz, M. Żak-Skwierczyńska, Projekty zintegrowane, [w:] 
T. Markowski, M. Turała (red.), Planowanie jako instrument zintegrowanego zarządzania 
w jednostkach samorządu terytorialnego, Katedra Zarządzania Miastem i Regionem, Wydział 
Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 122.

392 D. Stawasz, M. Wiśniewska, Wykorzystanie koncepcji Living Lab w zarządzaniu jed-
nostkami samorządu terytorialnego, Katedra Zarządzania Miastem i Regionem, Wydział 
Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 205.
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i lokalnej. Polityka rozwoju powinna w związku z tym obejmować węzłowe 

obszary tematyczne przy jednoczesnym skupieniu się na zagadnieniach 

o rzeczywistej wadze dla danego terytorium. Niezbędna jest także zmiana 

sposobu myślenia o tej polityce oraz spojrzenia na działania rozwojowe 

w długiej perspektywie. Dla skutecznej realizacji polityki rozwoju konieczne 

jest określenie jasnych celów strategicznych w wymiarze społecznym, go-

spodarczym, regionalnym i przestrzennym. W związku z tym najistotniej-

sze kwestie dla prowadzenia polityki rozwoju to zapewnienie integracji 

wymiaru społeczno-gospodarczego i terytorialnego oraz zapewnienie 

spójności wszystkich polityk sektorowych, dziedzinowych i regionalnych. 

Wymiar przestrzenny polityki rozwoju może być płaszczyzną koordynacji 

wyznaczania celów i działań podejmowanych indywidualnie w zakresie 

poszczególnych obszarów tematycznych. Wskazując na integrację róż-

nych wymiarów polityki rozwoju, należy koniecznie zapewnić spójność 

polityk sektorowych, jak też uwzględnić specyfikę danego terytorium. 

Integralne podejście do rozwoju regionalnego i przestrzennego powinno 

uwzględniać zarówno miasta jako ważne obiekty polityki rozwoju, jak 

i zachowanie należytej troski o wspieranie rozwoju obszarów wiejskich393. 

Przyczyni się to do poprawy skuteczności i efektywności interwencji pub-

licznych w przypadku polityki regionalnej, dzięki czemu zarządzanie 

środkami publicznymi będzie bardziej efektywne, a skutki tego procesu 

zostaną społecznie zaakceptowane. Będzie to gwarantować realizację we-

wnątrzregionalnej polityki spójności w jej wymiarze społecznym, gospo-

darczym i przestrzennym. Należy przyjąć, że spójność terytorialna jako cel 

polityki regionalnej obejmuje także politykę lokalną, co zakłada koniecz-

ność identyfikowania kierunków polityki lokalnej i polityki spójności tery-

torialnej. Polityka ta oznacza zespół wzajemnie powiązanych ze sobą 

działań, które są podejmowane i realizowane w celu zapewnienia trwa-

łego oraz zrównoważonego rozwoju danego obszaru, spójności spo-

łeczno-gospodarczej, regionalnej i przestrzennej, jak też podnoszenia 

konkurencyjności gospodarki w skali regionalnej i lokalnej. Stąd ważne 

staje się systematyczne kształtowanie systemu zarządzania procesami 

rozwojowymi na wszystkich poziomach zarządzania. Wiąże się to ze sku-

tecznym i efektywnym wykorzystaniem środków przeznaczonych na roz-

wój i jest w dużej mierze uzależnione od zdolności do poprawy efektyw-

ności zarządzania w całej sferze publicznej dzięki formułowaniu wizji, 

393 Zob. Założenia systemu zarządzania rozwojem Polski, MRR, Warszawa 2009.
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zdolności poziomu decyzyjnego do rzeczywistej koordynacji działań 

w układzie pionowym i poziomym oraz wypracowywaniu celów i okre-

śleniu strategii ich osiągania na podstawie analiz uwarunkowań i scena-

riuszy rozwoju. Dzięki temu uzyskuje się możliwość efektywnego wyko-

rzystywania środków publicznych oraz wzrost skuteczności realizowanej 

polityki rozwoju. Niezbędne zatem staje się podejście terytorialne w wy-

miarze społeczno-gospodarczym, które zakłada wielowymiarowość pro-

cesów rozwojowych i bierze pod uwagę ich społeczne, gospodarcze oraz 

środowiskowe uwarunkowania. Mamy tu więc do czynienia z integral-

nością przestrzenną oraz procesem koordynacji projektów zintegrowa-

nych realizowanych w określonej przestrzeni, co składa się na sukces 

rozwoju danego obszaru dzięki wykorzystywaniu jego specyficznych 

i endogenicznych zasobów. Wskazuje to na potrzebę zintegrowanego po-

dejścia do rozwiązywania problemów na odpowiednim szczeblu teryto-

rialnym. Takie podejście zwraca uwagę na potrzebę prowadzenia działań 

z dużą elastycznością w stosunku do danego obszaru. Podejście zintegro-

wane wiąże się również z wyzwaniami dla podmiotów zajmujących się 

rozwojem, a przyjęcie takiego podejścia wymaga od decydentów wyko-

rzystania strategii programowych, które odpowiadają na autentyczne po-

trzeby danej społeczności. Podejście terytorialne to także swoista strategia 

polityczna, której celem jest wspieranie rozwoju poprzez działania dopa-

sowane do danego kontekstu. Integracja różnych działań sektorowych 

jest składnikiem kształtowania polityki o charakterze terytorialnym, łącz-

nie z różnorodnymi kontaktami, systemami wielopoziomowego zarzą-

dzania czy relacjami partnerskimi. Integracja wymaga zatem podejścia 

terytorialnego, a polityka o charakterze terytorialnym prowadzi do zmiany 

oraz umożliwia wprowadzanie innowacji. Takie podejście łączy się ze 

zmienionym pojmowaniem tego, czym jest rozwój lokalny, rozumiejąc go 

jako proces celowy. Tworzy się w ten sposób podstawa terytorialnego 

kontekstu współczesnego zarządzania publicznego, w którym istotnym 

wyzwaniem jest potrzeba integrowania interwencji przez tworzenie 

uzgodnionych regulacji i systemów sterowania, wspólne zarządzanie oraz 

partnerstwa o charakterze prorozwojowym, promocyjnym, koordynacyj-

nym czy strategicznym394.

394 A. Noworól, Zarządzanie rozwojem w kontekście nowej polityki regionalnej, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015.
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Wymaga to jednak wzmocnienia podejścia systemowego, co powinno 

zapewnić uzyskanie przewag konkurencyjnych danego obszaru395. Inte-

gracja zarządzania rozwojem jest możliwa z punktu widzenia formalnego 

oraz merytorycznego. Wymaga to jednak umiejętności identyfikowania 

tych obszarów, które winny podlegać integracji, oraz wypracowania mier-

ników ilościowych i jakościowych w zakresie podejmowanych działań. 

Istotnym warunkiem powodzenia w tym zakresie jest pełne zaangażowa-

nie wszystkich zainteresowanych podmiotów w proces tworzenia systemu. 

Ponadto do warunków skuteczności tego systemu należy zaliczyć:

• motywację do szukania optymalnych sposobów rozwiązywania 

problemów,

• kreatywność zbiorową i indywidualną mającą na celu poszukiwanie 

nowych rozwiązań,

• posiadanie zestawu wskaźników, które będą służyły ocenie realizo-

wanych procesów. 

Wspomniane elementy mają służyć uporządkowaniu i udokumentowa-

niu systemu zarządzania oraz stworzyć szansę osiągnięcia sukcesu w roz-

woju społeczno-gospodarczym i przestrzennym. Złożony podmiotowo 

i przestrzennie kontekst zarządzania rozwojem powoduje, że jest to pro-

ces silnie powiązany z polityką. Wybory dotyczące celów zarządzania roz-

wojem mają często polityczny charakter i są oparte na różnych przesłan-

kach. Decyzje te nie tyle są podejmowane w oparciu o racjonalne w sensie 

ekonomicznym kryteria, ile są raczej wynikiem złożonego procesu, cha-

rakteryzującego się występowaniem koalicji, współzawodnictwa, uzgod-

nień i kompromisów396. Pozwala to na podejmowanie w miarę skutecz-

nych działań mających na celu budowanie potencjału rozwojowego 

jednostki terytorialnej. Niezbędne są jednak także zintegrowane i interak-

tywne podejście, pozwalające na kształtowanie spójnego zagospodarowa-

nia przestrzeni, oraz towarzyszące im działania nastawione na budowanie 

relacji w sferze społecznej i gospodarczej. Mówiąc zatem o zintegrowa-

nym zarządzaniu rozwojem, należy mieć na uwadze pewien proces jako 

zbiór czynności wpływających na swoistą harmonizację określonych ob-

szarów aktywności. Na integrację można spojrzeć w sensie przymiotniko-

395 D. Podgórski, Przegląd wytycznych dotyczących zintegrowanych systemów zarządza-
nia, [w:] Zintegrowane systemy zarządzania, materiały konferencyjne, Polanica Zdrój, 
21–23.09.1998.

396 J. Hausner, Zarządzanie publiczne, SCHOLAR, Warszawa 2008.
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wym i w tym kontekście odnieść się np. do integracji przestrzennej, funk-

cjonalnej, czasowej, finansowej, podmiotowej i innych. Z punktu widzenia 

zarządzania zintegrowanego ważne jest to, aby spośród wielu istniejących 

typów integracji wybrać jeden, wiodący i kluczowy ze strategicznego 

punktu widzenia. W zintegrowanym zarządzaniu rozwojem za kluczowe 

uznać można trzy typy integracji: przestrzenną, funkcjonalną i czasową397. 

Integracja przestrzenna oznacza więc realizację działań na terenie wielu 

jednostek terytorialnych, które wykazują powiązania funkcjonalne. Każdą 

jednostkę terytorialną charakteryzuje ta sama, złożona i niejednorodna 

struktura celów. Sprawia ona, że ograniczone zasoby, pozostające w dys-

pozycji władz lokalnych, muszą być alokowane wyłącznie na te działania, 

które uznane zostały za priorytetowe. Z tego punktu widzenia integracja 

przestrzenna oznacza łączenie zasobów wielu jednostek terytorialnych na 

rzecz realizacji działań, które pozwolą uzyskać korzyści im wszystkim. 

Kluczowe w tym aspekcie jest podejmowanie wspólnych decyzji odnoś-

nie do zagospodarowania przestrzeni, w szczególności rozmieszczenia 

funkcji na terenie obszaru funkcjonalnego tak, aby wzajemnie się uzupeł-

niały. Integracja funkcjonalna z kolei oznacza, że poszczególne działania 

podejmowane przez władze publiczne (samorządowe) prowadzą jedno-

cześnie do realizacji celów związanych z funkcjami gospodarczymi, funk-

cjami społecznymi czy też funkcjami wynikającymi z zagospodarowania 

przestrzeni i dbałości o środowisko naturalne, mimo że mogą między 

nimi występować konflikty, a nawet sprzeczności. Integracja funkcjo-

nalna jest sednem koncepcji rozwoju i zarządzania sustensywnego, pod-

noszącego konieczność uwzględniania w działaniach władz publicznych 

zarówno uwarunkowań (i ograniczeń), jak i konsekwencji (efektów) zwią-

zanych z każdą z tych funkcji z osobna i ze wszystkimi łącznie. Integracja 

czasowa to konieczność realizacji projektów zgodnie z ustalonym za-

wczasu harmonogramem. Jej brak może prowadzić do zaniku lub ograni-

czenia efektów rozwojowych, nawet jeśli poszczególne działania zostaną 

zrealizowane (lecz w innej sekwencji niż zakładana). Chodzi m.in. o zbież-

ność realizowanych działań w czasie, odpowiednią ich sekwencję i koor-

dynację w czasie398. Można zatem przyjąć, że zintegrowane zarządzanie 

397 T. Markowski, M. Tura (red.), Planowanie jako instrument zintegrowanego zarządzania 
w jednostkach samorządu terytorialnego. Podręcznik dla samorządowców, Katedra Zarządzania 
Miastem i Regionem, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 21. 

398 Za: tamże, s. 22–23. 
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rozwojem to proces działań, które zostały ukierunkowane na łączenie 

i koordynowanie tych sfer aktywności władz publicznych, które odnoszą 

się do sfery gospodarczej, społecznej i przestrzenno-środowiskowej, a po-

przez proces planowania oraz rozwijanie idei współrządzenia wpływają 

na poprawę jakości życia oraz poziom konkurencyjności jednostki teryto-

rialnej. Ważne staje się w związku z tym zwiększenie efektywności sy-

stemu zarządzania rozwojem, a co za tym idzie – polityki rozwoju, prowa-

dzące do poprawy efektywności w sferze społeczno-gospodarczej oraz 

sprostania wyzwaniom cywilizacyjnym. Konieczne jest w związku z tym 

zapewnienie integracji wymiaru społeczno-gospodarczego i przestrzen-

nego, jako jednej z zasad budowania systemu programowania strategicz-

nego, oraz zapewnienie spójności wszystkich polityk publicznych w ukła-

dzie terytorialnym. Wymiar przestrzenny polityki rozwoju może być 

płaszczyzną koordynacji wyznaczania celów i działań podejmowanych w 

zakresie poszczególnych obszarów rozwoju, jak też może sprzyjać lep-

szemu wykorzystaniu ich specyficznego potencjału. Polityka rozwoju 

musi być prowadzona w sposób spójny i obejmować aspekty przestrzenne 

i społeczno-gospodarcze. W związku z tym konieczne staje się zintegro-

wanie programowania przestrzennego z programowaniem społeczno-

-gospodarczym na wszystkich szczeblach zarządzania rozwojem. Pociąga 

to za sobą wprowadzenie aspektu przestrzennego jako równoprawnego 

ze społeczno-gospodarczym we wszystkich dokumentach strategicz-

nych. W kwestii integracji wymiarów polityki rozwoju istotne jest zapew-

nienie, żeby wszystkie polityki publiczne były spójne względem siebie, 

a ich zakresy nie dublowały się. Ponadto integralne podejście do rozwoju 

społeczno-gospodarczego i przestrzennego powinno uwzględniać dyfu-

zję procesów rozwojowych. Kolejna sprawa to zachowanie odpowiednich 

relacji między różnymi politykami publicznymi, wypracowanie modelu 

powiązań między nimi oraz określenie zasad koordynacji i współpracy na 

poszczególnych poziomach zarządzania. Należy też rozważyć wypraco-

wanie nowych relacji wewnątrz poszczególnych jednostek terytorialnych 

w układzie samorząd–partnerzy społeczno-gospodarczy oraz relacji ze-

wnętrznych, obejmujących kontakty z elementami otoczenia. Ukształto-

wanie sprawnego modelu zintegrowanego zarządzania rozwojem wy-

maga przeformułowania roli podmiotów związanych z prowadzeniem 

polityki rozwoju oraz określenie ich wzajemnych relacji. Niezbędne jest 

ponadto określenie możliwości oraz warunków prowadzenia polityki roz-
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woju w układzie uwzględniającym współpracę wielu jednostek terytorial-

nych oraz ich specyfikę w zakresie potrzeb i możliwości. Wzmocnienie 

i ugruntowanie form i metod współpracy w tym względzie będzie sprzy-

jało wymianie doświadczeń i wiedzy odnośnie do poszczególnych obsza-

rów programowania oraz sposobów zarządzania, co w konsekwencji bę-

dzie mieć istotne znaczenie dla zwiększenia spójności działań i osiągnięcia 

oczekiwanych rezultatów polityki rozwoju. Podkreślenia wymaga fakt, że 

zarządzanie rozwojem terytorialnym jest problemem interdyscyplinar-

nym, a istotę tego procesu określa zestawienie elementów organizacji te-

rytorialnej z procesami rozwojowymi wynikającymi z istoty zmian teryto-

rium399. Należy też podkreślić wzrost złożoności i różnorodności struktur 

zarządzania, co następuje przez wewnętrzne przekształcenia w zakresie 

organizacji administracji publicznej oraz przekształcenia struktur i syste-

mów zarządzania zasobami. Nie powinno to jednak przeszkadzać w pro-

cesie harmonizowania działań zapewniających prawidłowe wyznaczanie 

celów oraz optymalnego wykorzystania możliwości zorganizowanego 

działania ukierunkowanego na realizację publicznych wartości i interesu 

publicznego400. W kontekście rozważań dotyczących zarządzania zinte-

growanego zasadne jest odniesienie się do polityki rozwoju jako czynnika 

kształtowania współczesnej przestrzeni publicznej. Jest to związane z uzy-

skaniem określonego stanu zagospodarowania przestrzennego uwzględ-

niającego aspekty społeczno-gospodarcze i środowiskowe na podstawie 

ogólnych uwarunkowań prawnych i organizacyjnych401. Wydaje się, że 

występuje tu związek między polityką przestrzenną a polityką rozwoju 

i konieczne jest podjęcie wysiłku dla koordynacji działań publicznych na 

rzecz wszechstronnego rozwoju jednostki terytorialnej, obejmującego 

szeroko pojęte aspekty społeczno-gospodarcze i przestrzenne. Niezwykle 

istotną sprawą jest wzmocnienie spójności planowania społeczno-go-

spodarczego z planowaniem przestrzennym poprzez wymóg zapewnie-

nia spójności merytorycznej strategii rozwoju z dokumentami dotyczą-

cymi planowania i zagospodarowania przestrzennego. Pożądane jest 

wypracowanie nowej typologii dokumentów strategicznych, określenie 

399 A. Noworól, Planowanie rozwoju terytorialnego w skali regionalnej i lokalnej, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.

400 B. Kożuch, Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Placet, 
Warszawa 2004, s. 59.

401 J.J. Parysek, Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej, Wydawnictwo Naukowe 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2007, s. 26–27.
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ich roli w procesie programowania rozwoju oraz hierarchii i zakresu za-

leżności między poszczególnymi typami dokumentów. Dla właściwej ko-

ordynacji kluczowe jest wprowadzenie ściślejszego powiązania komplek-

sowych dokumentów strategicznych (długookresowa i średniookresowa 

strategia rozwoju kraju) z innymi dokumentami strategicznymi (strategie 

rozwojowe, programy) tworzonymi dla poszczególnych dziedzin lub dla 

sektorów gospodarki. Powiązanie powinno być tworzone na poziomach 

metodologicznym (struktura dokumentu, zarządzanie przez cele, monito-

ring, ewaluacja itp.) oraz współzależności celów. Wzmocniłoby to koordy-

nację działań rozwojowych i poprzez synergię przyniosło większe efekty 

w wymiarze społeczno-gospodarczym, regionalnym i przestrzennym. 

W zintegrowanym podejściu do zarządzania terytorium istotną rolę 

odgrywa poszukiwanie partnerów i wspólne rozwiązywanie zidentyfiko-

wanych problemów. Partnerami tymi mogą być: inne samorządy, aktorzy 

społeczni, przedstawiciele biznesu, a przede wszystkim członkowie spo-

łeczności lokalnej. Dlatego w praktyce związanej z realizacją polityki 

rozwoju pojawia się coraz więcej inicjatyw włączających mieszkańców 

w proces planowania i zarządzania rozwojem jednostki terytorialnej. Takie 

rozwiązanie sprzyja współodpowiedzialności za dobro wspólne i zacieś-

nia więzi z miejscem zamieszkania. Partnerzy poprzez dyskusję, wymianę 

pomysłów i uzgadnianie wspólnego stanowiska wypracowują koncepcję 

rozwoju oraz sposoby wykorzystania istniejących potencjałów. 

Należy podkreślić, że współczesny rozwój lokalny i regionalny wymaga 

ciągłego zaangażowania szerokiego kręgu partnerów społeczno-gospo-

darczych, co pozwala na optymalną identyfikację wyzwań, ustalenie 

celów i kierunków działań oraz obiektywną kontrolę procesu realizacji 

przyjętych ustaleń. Podejście takie zakłada aktywny udział środowisk 

społeczno-zawodowych, gospodarczych, naukowych i samorządowych 

w szeroko pojętym procesie zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym 

przez współuczestnictwo w doborze instrumentów zarządzania, a następ-

nie analizie i ocenie stopnia realizacji przyjętych celów, jak też w proce-

sach związanych z aktualizacją przyjętych założeń rozwojowych. Kolejne 

ważne zagadnienie to tworzenie warunków do wzmocnienia potencjału 

konkurencyjnego oraz poziomu innowacyjności regionu. Wydaje się, że 

we współczesnych warunkach niezwykle istotnymi zagadnieniami są 

integracja wewnętrzna oraz budowanie tożsamości terytorialnej poprzez 

przekształcenie regionalnej wspólnoty interesów we wspólnotę celów 
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i wartości. Konieczne jest zatem zaangażowanie partnerów społeczno-

-gospodarczych do aktywnego udziału w budowaniu potencjału rozwojo-

wego regionu oraz tworzeniu silnych podstaw regionalnej i lokalnej sa-

morządności. Najważniejszym instrumentem dla tak postawionego celu 

jest debata publiczna pozwalająca na wymianę poglądów, kreowanie no-

wych rozwiązań oraz stwarzanie warunków do kształtowania społeczeń-

stwa obywatelskiego, aktywnie i odpowiedzialnie uczestniczącego w two-

rzeniu warunków do przygotowania przestrzeni i środowiska społecznego 

regionu do funkcjonowania w nowych warunkach. W tym kontekście 

niezwykle ważne, a zarazem absorbujące będą działania zmierzające do 

modernizacji regionu przez skoncentrowanie się na zidentyfikowaniu 

i wspieraniu działań kluczowych dla rozwoju województwa. Istotne stanie 

się tutaj zbudowanie nowoczesnego modelu rozwoju regionu, opartego 

na strategii, partycypacji, refleksji, umiejętności łączenia oraz systema-

tycznych przekształceniach z aktywnym udziałem władz publicznych 

oraz przedstawicieli społeczeństwa. Dzięki szerokiej debacie publicznej 

(obywatelskiej) możliwe będzie udzielenie odpowiedzi na pytania istotne 

z punktu widzenia rozwoju, a mianowicie:

• co czyni nas silniejszymi;

• w których obszarach aktywności społeczno-gospodarczej możemy 

być silniejsi;

• co możemy u siebie poprawić – jakie mamy szanse na rozwój i po-

prawę jakości życia.

Wydaje się, że pożądanym i oczekiwanym efektem dyskusji powinno być:

• włączenie wszystkich w realizację idei modernizacji regionu,

• kreowanie społecznej otwartości,

• budowanie społecznego zaufania,

• rozwój komunikacji społecznej,

• wspieranie kreatywności,

• kreowanie postaw proinnowacyjnych,

• wspieranie procesu decyzyjnego.

Zaangażowanie wszystkich środowisk w realizację idei rozwoju po-

winno przyczynić się do:

• aktywizacji samorządu terytorialnego,

• konsekwencji w działaniu,

• wykreowania optymalnych form uczestnictwa społecznego,
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• wspólnego poszukiwania i wykorzystywania potencjałów endoge-

nicznych,

• współpracy ze zmieniającym się otoczeniem.

Tak pojmowane zaangażowanie w rozwój przyniesie efekty organiza-

cyjne, społeczne, intelektualne oraz kulturowe, a zarazem będzie stanowić 

realizację idei partycypacji społecznej, umożliwiającej włączenie wszyst-

kich zainteresowanych w proces zarządzania regionem. Wynikiem ak-

tywności w tym zakresie powinno być: wypracowanie modelu współdzia-

łania różnych środowisk na rzecz rozwoju regionalnego, zaproponowanie 

kompleksowego systemu integracji i koordynacji polityk publicznych ma-

jących wymiar terytorialny, a także zwiększenie roli procesu koordynacji 

działań. Dzięki temu możliwe jest poszerzenie płaszczyzny współdziała-

nia, wzmocnienie autentycznej samorządności oraz wykreowanie me-

chanizmów partycypacji, co przyczynia się do wypracowania założeń 

zintegrowanego regionalnego modelu rozwoju. Konieczne jest zatem za-

angażowanie partnerów społeczno-gospodarczych do aktywnego udziału 

w budowaniu potencjału rozwojowego oraz prowadzenia merytorycz-

nych dyskusji na tematy ważne dla regionu. Ich celem powinno być zin-

tegrowanie środowisk aktywistów, działaczy, pracowników administracji 

publicznej, naukowców, badaczy regionu i przedsiębiorców oraz zachę-

cenie ich do wspólnych działań. Celem dalekosiężnym jest włączenie się 

w procesy realizacyjne i decyzyjne istotne dla rozwoju regionalnego, a po-

przez nie w poprawę jakości życia mieszkańców. U podstaw myślenia 

o wspólnym działaniu na rzecz regionu znajdują się: przeświadczenie 

o konieczności włączenia jak najszerszych środowisk w realizację idei 

modernizacji regionu, potrzeba rozwoju komunikacji społecznej, budo-

wanie społecznego zaufania, wspieranie kreatywności, aktywności, postaw 

proinnowacyjnych, jak też udział w konsultacjach społecznych i wspiera-

nie procesu decyzyjnego.

Projektowanie funkcjonowania gremiów składających się z reprezen-

tantów różnych środowisk wymaga podjęcia wielu działań o charakterze 

organizacyjnym, zmusza też do uruchomienia szeroko pojętego procesu 

ich koordynacji, w tym wspierania edukacji regionalnej i podjęcia kroków 

na rzecz uaktywnienia rzeczywistej samorządności oraz uspołecznienia 

procesu zarządzania rozwojem. Troska o wspieranie głównych nurtów roz-

wojowych może wpłynąć na zmianę wizerunku województwa, a także po-

zytywnie zmobilizować już prowadzoną działalność. Szczególnie istotne 
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są tutaj: kwestia wspierania innowacyjności, racjonalne wykorzystywanie 

środków z Unii Europejskiej, skuteczność wdrażania strategii i planów 

rozwojowych, jak również tworzenie nowych warunków i możliwości do 

wykorzystywania szans rozwojowych. W związku z tym konieczne jest 

rozważenie możliwości tworzenia różnego rodzaju porozumień w sferze 

terytorialnej. Należy też zwrócić uwagę na potencjał społeczny jako ważny 

czynnik integracji, zakładając, że środowiska lokalne są bardziej aktywne i 

podejmują więcej działań kształtujących poczucie tożsamości i identyfi-

kacji terytorialnej. Polityka samorządowa powinna zatem określać kie-

runki rozwoju z wykorzystaniem potencjału społecznego jako czynnika 

wpływającego na spójność regionalną. 

Takie ujęcie zagadnienia będzie istotne przy nakreślaniu wizji i strategii 

rozwojowych, gdyż wymaga zadania pytania o to, czym jednostka teryto-

rialna może wyróżnić się nie tylko w skali ogólnopolskiej i regionalnej. 

W procesie zarządzania rozwojem na poziomie lokalnym niezwykle istot-

nym zagadnieniem jest uspołecznienie tego procesu, związane ze stworze-

niem odpowiednich możliwości dla społeczności lokalnej oraz z zaangażo-

waniem się przez nią w działania na rzecz planowania i organizowania 

przedsięwzięć mających na celu podniesienie poziomu jakości życia. 

Współcześnie stanowi to jeden z podstawowych kanonów kształtowania te-

rytorialnego systemu społecznego oraz atrakcyjności poszczególnych jed-

nostek terytorialnych. Stąd waga środowiska społecznego jako kreatora roz-

woju lokalnego. W rozważaniach o rozwoju lokalnym i regionalnym należy 

uwzględnić wszelkie działania i mechanizmy zachodzące w obszarze go-

spodarczym oraz wszystko to, co będzie sprzyjało budowaniu więzi regio-

nalnych o charakterze społecznym i kulturowym. 

Należy zatem zwrócić uwagę na współczesne, złożone uwarunkowa-

nia rozwoju oraz stale modyfikujący się sposób zarządzania sprawami 

publicznymi, co wymaga odniesienia się do różnorodnych grup czynni-

ków kształtujących płaszczyznę aktywności samorządu lokalnego i regio-

nalnego na rzecz stymulowania procesów przekształceń społeczno-

-gospodarczych i środowiskowo-przestrzennych. Jedną z grup owych 

czynników stanowią zagadnienia społeczne i kulturowe wyznaczające 

poziom aktywności oraz identyfikacji środowisk lokalnych i regionalnych 

w zakresie spraw związanych z szeroko pojmowanym procesem rozwoju. 

Jest to zarazem obszar wymagający pogłębionej analizy oraz opisu jego 

elementów składowych wpływających na efektywność osiągania założo-
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nych celów w procesie poprawy jakości życia oraz wzmacniania pozycji 

konkurencyjnej jednostki terytorialnej. Dotychczasowe doświadczenia 

wskazują, że problematyka ta nie jest należycie rozpoznana i że nie wy-

pracowano odpowiednich form i metod analizowania oraz włączania 

czynników społeczno-kulturowych w proces stymulowania rozwoju lo-

kalnego i regionalnego. Konieczne jest zatem zainicjowanie szerokiej dys-

kusji w tym zakresie, dostrzeżenie i dokonanie oceny trendów, a także za-

rysowanie możliwych kierunków przekształceń w tym zakresie. Niezbędne 

jest też odniesienie się do współczesnych koncepcji rozwojowych oraz 

towarzyszących im uwarunkowań, ze szczególnym uwzględnieniem za-

gadnień społecznych i kulturowych. 

Współczesne uwarunkowania rozwoju oraz stale modyfikujący się 

sposób zarządzania sprawami publicznymi wymagają odniesienia się do 

różnorodnych czynników. 

4.  Model zarządzania zintegrowanego 
w procesie kształtowania 
i wdrażania polityki rozwoju

Pojawiające się współcześnie problemy rozwojowe można skutecznie 

rozwiązywać dzięki podejmowaniu działań mających charakter wyprze-

dzający oraz ukierunkowujący rozwój w różnych sferach życia społeczno-

-gospodarczego, tak by odpowiednio wykorzystywać potencjały rozwo-

jowe oraz identyfikować występujące bariery i proponować odpowiednie 

rozwiązania. Istotne jest także zwiększenie odpowiedzialności organów 

samorządowych za kształtowanie procesów społeczno-gospodarczych 

i terytorialnych. Pojawiają się zatem przesłanki dla odpowiedzialnego roz-

woju, w którym bieżące potrzeby mogą być realizowane bez umniejszania 

szans przyszłych pokoleń. Celem takiego rozwoju jest zagwarantowanie 

możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb poszczególnych spo-

łeczności lub pojedynczych obywateli. Odpowiedzialność w kontekście 

procesów rozwojowych polega na tworzeniu warunków, które pozwolą na 

wykorzystanie zidentyfikowanego potencjału oraz realizowanie polityki 

budowania i mobilizowania kapitału społecznego. Dzięki temu możliwe 
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jest wzmacnianie atrakcyjności jednostki terytorialnej oraz planowanie 

i realizowanie działań rozwojowych na rzecz poprawy jakości życia. Stwa-

rza to także szansę na wspomaganie rozwoju obszarów wsi i miast, które 

mają mniejszą odporność na zjawiska kryzysowe, w niewystarczającym 

stopniu korzystają z pozytywnych efektów zachodzących procesów roz-

wojowych i nie mogą w pełni zrealizować swojego potencjału rozwojo-

wego. W tym przypadku konieczne jest zwrócenie uwagi na sposób zarzą-

dzania procesami rozwojowymi oraz skuteczne reagowanie na pojawiające 

się wyzwania, zgodnie z zasadami rozwoju odpowiedzialnego, w którym 

potrzeby mogą być realizowane bez umniejszania przyszłych szans roz-

wojowych. Istotne jest odpowiednie kształtowanie relacji między konku-

rencyjnością jednostki terytorialnej a dbałością o środowisko i jakością 

życia postrzeganą w ścisłym powiązaniu z poczuciem bezpieczeństwa. 

Rozwój oparty na odpowiedzialności oznacza wzmacnianie fundamen-

tów społeczno-gospodarczych oraz kontynuowanie przekształceń prze-

strzeni publicznej w kierunku zwiększenia roli bezpieczeństwa w procesie 

zarządzania publicznego. Stabilne, oparte na innowacyjności podstawy 

nowoczesnej, konkurencyjnej i zrównoważonej gospodarki to kapitał do 

wykorzystania w układzie regionalnym. Odpowiedzialność oznacza peł-

niejsze wykorzystanie potencjałów terytorialnych do kreowania wzrostu 

oraz wspomaganie rozwoju poszczególnych obszarów. Rodzaj podejmo-

wanych tu interwencji zależy bezpośrednio od potrzeb i potencjałów te-

rytorialnych, a wykorzystanie specjalizacji regionalnych, a także rozwój 

i mobilizacja istniejących zasobów to czynniki kluczowe dla wzmacniania 

procesów rozwojowych poszczególnych terytoriów402. W tym kontekście 

ważne staje się podejście zintegrowane, zróżnicowane terytorialnie, ozna-

czające koncentrację różnych działań podejmowanych wokół wyzna-

czonych celów strategicznych. Interwencje w ramach poszczególnych 

obszarów powinny wzajemnie na siebie oddziaływać, co oznacza koordy-

nację już na etapie programowania, a następnie realizacji działań, tak aby 

uzyskać efekt synergii niezbędny do osiągnięcia wyznaczonych celów. 

Podejście zróżnicowane terytorialnie prowadzi do wykorzystania specy-

ficznych potencjałów i uwarunkowań terytorialnych wpływających na 

kierunki rozwoju przez zintegrowane pakiety działań i wiązki interwencji 

odpowiednio dopasowanych do potrzeb i możliwości obszarów będących 

adresatami polityki rozwoju uwzględniającej aspekty szeroko pojmowa-

402 Zob. Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju – projekt MRR, Warszawa 2016.
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nego bezpieczeństwa. Takie podejście posłuży zwiększeniu efektywności 

interwencji publicznej i optymalnemu wykorzystaniu szerokiego wachla-

rza dostępnych mechanizmów i instrumentów rozwojowych. Niezbęd-

nymi elementami podejścia terytorialnego są: współpraca, dialog i part-

nerstwo z władzami lokalnymi, podmiotami gospodarczymi i społecznymi 

oraz poszczególnymi mieszkańcami. Stąd też istotna staje się polityka 

publiczna oparta na zasadzie zintegrowanego podejścia terytorialnego, 

ukierunkowana na rozwiązywanie głównych problemów rozwoju w kon-

tekście specyfiki lokalnych lub ponadlokalnych uwarunkowań. Zgodnie 

z tym należy dążyć do efektywnej i skutecznej koordynacji różnych poli-

tyk publicznych oddziałujących terytorialnie przy jednoczesnej systema-

tycznej ocenie ich wpływu na obszary, w których są wdrażane. Pojawia się 

w związku z tym obszar wspólnej odpowiedzialności władz publicznych 

za efektywność i skuteczność wsparcia umożliwiającego realizację wizji 

rozwojowej i przełożenie jej na konkretne i mierzalne cele. Aktualnie nie-

zwykle istotna staje się potrzeba integracji polityki rozwoju wokół celów 

publicznych w wymiarze społeczno-gospodarczym i przestrzennym. Dla-

tego też zasadne wydaje się systematyczne wzmacnianie koordynacji 

w procesie zarządzania politykami publicznymi oraz większe zintegro-

wanie systemu analizy sytuacji i planowania przedsięwzięć na wszyst-

kich poziomach zarządzania. Prowadzi to do rozwoju zrównoważonego, 

uwzględniającego terytorialną różnorodność, a jednocześnie dbającego 

o zapewnienie całej społeczności poczucia bezpieczeństwa, wpisanego 

w obszar wysokiej jakości życia. Warto w tym kontekście zwrócić uwagę 

na szczególną rolę struktur samorządowych podejmujących przedsię-

wzięcia o charakterze rozwojowym na rzecz systematycznej poprawy ja-

kości usług publicznych. Wymaga to określenia i dostosowania ram poli-

tyk publicznych skierowanych do poszczególnych obszarów, co umożliwi 

skuteczne przeprowadzenie przedsięwzięć o charakterze rozwojowym. 

Należy też zwrócić uwagę, że spodziewane kierunki zmian w polityce re-

gionalnej UE po roku 2020 oraz zmieniające się wyzwania rozwojowe wy-

magają bardziej trafnego dopasowania zakresu interwencji polityk pub-

licznych do potencjałów i wyzwań rozwojowych różnych typów obszarów 

oraz udoskonalenia i poprawy skuteczności mechanizmów i instrumen-

tów wykorzystywanych w tych politykach. Zrównoważony terytorialnie 

rozwój polega zatem na uznaniu różnorodności i specyfiki terytorialnej, 

włączeniu w procesy rozwojowe wszystkich obszarów i właściwym iden-
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tyfikowaniu ich zasobów w celu dopasowania interwencji polityk do po-

trzeb poszczególnych obszarów i przezwyciężenia strukturalnych prze-

szkód stojących na drodze ich rozwoju. Terytorialne ukierunkowanie 

polityk, działania na rzecz stymulowania wewnętrznych potencjałów roz-

wojowych oraz dostosowanie interwencji do lokalnej sytuacji przekładają 

się na zwiększenie skuteczności polityk rozwojowych, prowadząc tym 

samym do trwałego wzrostu gospodarczego, jak również do zrównoważo-

nego społecznie rozwoju403. Niezbędne staje się także wzmocnienie systemu 

współzarządzania procesami rozwojowymi, tak aby włączyć się w kom-

pleksowe podejście do reagowania na potrzeby definiowane w układach 

terytorialnych. Ważne jest tutaj uzgadnianie celów i zintegrowanych pla-

nów działania między wszystkimi głównymi interesariuszami polityki 

rozwoju oraz włączanie ich w realizację i ocenę ich efektywności, co po-

zwoli na kształtowanie się poczucia współodpowiedzialności za rozwój 

danego terytorium oraz przyczyni się do zwiększenia efektywności stoso-

wanych instrumentów. Polityka rozwoju będzie zatem dążyła do zapew-

nienia bardziej zrównoważonego systemu oddziaływania na układ tery-

torialny poprzez zintegrowane interwencje oraz dostarczanie zasobów 

odpowiednich do zainicjowania trwałego wzrostu w obszarach o mniej 

korzystnych uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych oraz charakte-

ryzujących się potencjalnymi zagrożeniami i konfliktami. Powinno to do-

prowadzić do znaczących zmian struktury społeczno-gospodarczej, 

wzrostu aktywności, poprawy jakości życia mieszkańców, jak też dosko-

nalenia systemu zarządzania politykami ukierunkowanymi terytorialnie. 

Polityka rozwoju musi zatem z jednej strony wzmacniać te czynniki roz-

wojowe, które decydują o konkurencyjności, a z drugiej strony podejmo-

wać działania w zakresie tworzenia warunków do stabilnego i bezkon-

fliktowego rozwoju. Takie podejście wymaga aktywności w zakresie 

wspierania rozwoju w wymiarze terytorialnym w celu zwiększenia efek-

tywności wykorzystania dostępnych instrumentów rozwoju. Zastosowa-

nie instrumentów rozwoju terytorialnego powinno służyć przede wszyst-

kim wzmocnieniu zintegrowanego podejścia terytorialnego, lepszemu 

dostosowaniu interwencji do potrzeb i potencjałów określonych typów 

obszarów oraz wsparciu rozwoju lokalnego. Dzięki temu uzyskujemy 

określoną spójność terytorialną pojmowaną jako docelowy stan rozwoju 

terytorium, w którym procesy wymiany i przepływów przebiegają spraw-

403 Zob. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, MRR, Warszawa 2017
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nie, gwarantując społecznie i gospodarczo efektywne oraz w pełni bez-

pieczne funkcjonowanie danej społeczności. Spójność terytorialna staje 

się więc uniwersalnym, a zarazem nadrzędnym celem polityki rozwoju, a te-

rytorialne ujęcie procesów rozwoju postrzegane jest jako nowy paradyg-

mat polityki rozwoju. Umożliwi to podjęcie działań w zakresie szeroko 

pojmowanej modernizacji przez skuteczne działanie w bezpiecznym śro-

dowisku oraz budowanie przewag i poprawę efektywności gospodarowa-

nia. Konieczne jest w związku z tym wypracowanie nowych form i metod 

działania oraz podjęcia wysiłku modernizacji i oparcia aktywności na 

wszechstronnej innowacyjności, polegającej na poszukiwaniu i wdraża-

niu nowych rozwiązań w procesie zarządzania rozwojem. Szanse i możli-

wości owej modernizacji będą zależeć zarówno od zdolności adaptacyjnej, 

jak i determinacji władzy publicznej, możliwości współdziałania partner-

skiego oraz kultury promującej wartości i praktyki społeczne sprzyjające 

rozwojowi. Sprostanie rosnącym wymaganiom modernizującego się spo-

łeczeństwa staje się wyzwaniem i bodźcem rozwojowym dla jednostek sa-

morządu terytorialnego. Będzie to wymagało aktywnej polityki publicznej, 

prowadzonej głównie na szczeblu lokalnym, jak też uwolnienia potencja-

łów społeczno-gospodarczych i zdolności organizacyjnych.

Wiąże się z tym proces modernizacji mający stanowić główny obszar 

działań na rzecz rozwoju jednostki terytorialnej, przy czym pojęcie moder-

nizacji należy tu rozumieć jako przebudowę i zasadnicze przyspieszenie, 

które mogą być związane ze zmianą profilu społeczno-gospodarczego 

układu terytorialnego, wydobyciem walorów dotąd słabo eksponowa-

nych, względnie z wykreowaniem całkiem nowych walorów oraz wize-

runku danego obszaru. Istotne jest tutaj nawiązanie do prognoz rozwoju 

sytuacji społeczno-gospodarczej kraju i Europy oraz do uwarunkowań 

wynikających z planów rozwoju innych układów terytorialnych, tak by 

z jednej strony wyprzedzająco przygotować przestrzeń do nadchodzą-

cych zmian, a z drugiej rozpoznać nisze rozwojowe niedostrzegane w po-

lityce rozwoju innych obszarów. Wyznacznikiem podejmowanych działań 

jest więc zidentyfikowanie zagadnień, które będą podstawą modernizacji, 

nadanie im priorytetowego znaczenia jako swoistym czynnikom rozwoju, 

obudowanie ich zgodnie z ustaleniami dla pozostałych zagadnień kluczo-

wych dla rozwoju oraz skoncentrowanie na nich aktywności promocyj-

nej. Wydaje się, że konieczna będzie większa niż do tej pory koncentracja 

i selektywność interwencji, zwłaszcza w zakresie obszarów specjalizacji 
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rozwoju, budowania potencjału innowacyjnego oraz zarządzania pub-

licznego, co będzie wymagać silniejszego ich wyeksponowania w ukła-

dzie przyjętych celów. Będzie to sprzyjać integracji procesów rozwoju 

zarówno w samej polityce pobudzania rozwoju, jak i metodach jego pla-

nowania404. Funkcjonujący system planowania rozwoju społeczno-go-

spodarczego sprawia, że w naturalny sposób dochodzi do sprzeczności 

między nim a sferą planowania przestrzennego silnie powiązanego z in-

teresem publicznym. Jednocześnie zmiany w działalności wytwórczej 

ludzi i potrzebach społecznych zachodzą szybciej niż zmiany w zagospo-

darowaniu przestrzennym405. 

Rozwijające się oddzielnie planowanie społeczno-gospodarcze trak-

tuje zagadnienia przestrzenne marginesowo, a czynniki przestrzenne 

traktowane są jako zmienne, które komplikują modele prognozowania 

procesów rozwoju. 

Istota zintegrowanego zarządzania rozwojem leży zatem w skonsoli-

dowanym procesie planistycznym i decyzyjnym, który powinien prowa-

dzić do wysokiego stopnia zintegrowania podsystemów społecznych, go-

spodarczych i przestrzennych, a tym samym do osiągania celów zgodnych 

z koncepcją rozwoju zrównoważonego. W związku z tym wyspecjalizo-

wane planowanie publiczne powinno być pod względem metodologicz-

nym planowaniem zintegrowanym. Proces integracyjnego podejścia do 

planowania rozwoju wyraża się w integracji rozumianej jako koordynacja 

procesu tworzenia strategii z uwzględnieniem szerokiego aspektu uwa-

runkowań przestrzennych w celu uniknięcia sprzecznych polityk i uzy-

skania rezultatów w postaci zintegrowanego procesu rozwoju. To oznacza 

konieczność poszerzenia analizy procesu planowania oraz zwrócenia 

uwagi na eliminowanie sprzeczności między wyznaczonymi kierunkami 

i podejmowanymi działaniami w sferze społeczno-gospodarczej i prze-

strzennej406.

404 Strategia Rozwoju Kraju 2020, MRR, Warszawa 2011.

405 T. Markowski, Flexible and integrative planning in functional urban areas – towards 
a new approach to spatial planning, [w:] W.M. Gaczek (red.), Dynamika, cele i polityka zintegro-
wanego rozwoju regionów – aspekty teoretyczne i zarządzanie w przestrzeni, Bogucki 
Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2013.

406 T. Markowski, M. Turała (red.), Planowanie jako instrument zintegrowanego zarządza-
nia w jednostkach samorządu terytorialnego, Katedra Zarządzania Miastem i Regionem, 
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 4–6.
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W praktyce działań na rzecz rozwoju podejście zintegrowane pokrywa 

się z polityką o charakterze terytorialnym ze względu na potrzebę współ-

pracy między szczeblami zarządzania. Prowadząc bliską współpracę na 

szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, polityka publiczna może 

w istotnej mierze zwiększyć spójność i synergię między różnymi obsza-

rami rozwoju. Podejście terytorialne zwraca także uwagę na potrzebę pro-

wadzenia działań z większą elastycznością w stosunku do wielkości i spe-

cyfiki obszaru geograficznego. Odpowiedzialność i główna rola w tym 

zakresie przypada władzom publicznym, które stanowią ośrodek decyzji, 

realizując określone funkcje regulacyjne i koordynacyjne. Podejmują one 

też wysiłek w zakresie poszukiwania i wyboru właściwych, efektywnych 

metod realizacji zadań publicznych, jak też rozwijają umiejętności kon-

centracji zasobów i sposobów działania w celu poprawy pozycji konku-

rencyjnej oraz podniesienia poziomu jakości życia407. 

Wymaga to podjęcia wielu działań oraz zintegrowanego planowania roz-

woju jednostki samorządu terytorialnego jako holistycznego podejścia do 

analizy i kształtowania procesów rozwoju, będącego równocześnie planowa-

niem całościowym, łączącym różne wymiary i konteksty, oraz uwzględniają-

cego silne i złożone współzależności, powiązania, a także zasoby możliwe do 

wykorzystania w procesach rozwojowych. Planowanie zintegrowane opiera 

się na podejściu terytorialno-funkcjonalnym i eksponuje wzajemne zrówno-

ważone powiązania między systemem gospodarczym, społecznym a środo-

wiskiem. Jest też procesem opartym na uczestnictwie wszystkich organizacji 

i podmiotów zaangażowanych w politykę rozwoju. Ten rodzaj planowania 

wykorzystuje realizację projektów zintegrowanych, odznaczających się 

konsolidacją różnych wymiarów rozwoju, uczestnictwem kilku podmiotów 

w ich realizacji, uzyskiwaniem efektów synergicznych oraz długofalową 

użytecznością. Ten typ planowania staje się ważnym elementem sprawnego 

i skutecznego zarządzania rozwojem jednostki terytorialnej w wymiarze zin-

tegrowanym408. Zintegrowane planowanie rozwoju wskazuje na koniecz-

ność uwzględnienia relacji zachodzących między różnymi podmiotami, 

organizacjami, instytucjami i grupami społecznymi zaangażowanymi 

407 D. Fleszer, Z problematyki zarządzania jednostką samorządu terytorialnego, „Zeszyty 
Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie” 2014, nr 1, s. 308.

408 A. Nowakowska, M. Sokołowicz, Drzewo celów i macierz korelacji, [w:] T. Markowski, 
M. Turała (red.), Planowanie jako instrument zintegrowanego zarządzania w jednostkach sa-
morządu terytorialnego, Katedra Zarządzania Miastem i Regionem, Wydział Zarządzania 
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 91–92.
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w kreowanie procesów rozwojowych. Podejście to eksponuje konieczność 

współdziałania i budowania partnerstwa, które może przyjąć formę wielo-

poziomowej, wielopodmiotowej oraz międzysektorowej kooperacji409. 

Praktyczną egzemplifikacją tego rodzaju planowania są projekty zintegro-

wane, jako przedsięwzięcia kompleksowe i wewnętrznie złożone, w których 

następuje międzysektorowa integracja i koordynacja działań. Projekty zin-

tegrowane są realizowane dzięki współpracy kilku jednostek terytorialnych. 

Osiąganie efektów w tym zakresie wiąże się z komunikacją społeczną poj-

mowaną jako utrzymywanie w sposób ciągły relacji ze społeczeństwem dla 

ukształtowania sprawnego systemu zarządzania sprawami publicznymi 

zgodnie z koncepcją współrządzenia410. 

W odniesieniu do terytorialnego wymiaru wsparcia należy koncentro-

wać się na działaniach o charakterze prorozwojowym wspieranych dostęp-

nymi instrumentami finansowymi lub organizacyjnymi. W odniesieniu do 

danego obszaru należy wskazać na główne problemy rozwojowe (obszary 

interwencji), które staną się przedmiotem zainteresowania samorządów 

uczestniczących w procesie rozwoju. Może to dotyczyć rozwoju gospodar-

czego, problemów społecznych, przedsiębiorczości, infrastruktury komu-

nalnej czy ochrony środowiska. Konieczne jest tutaj uwzględnienie cech 

danego obszaru w odniesieniu do uwarunkowań, możliwości, zasobów, 

potencjałów oraz położenia geograficznego. Uzyskamy dzięki temu swoisty 

obraz specyfiki społeczno-gospodarczej i funkcjonalno-przestrzennej da-

nego obszaru oraz odpowiadających temu celów, zadań i środków realiza-

cji. Jednocześnie stworzone zostaną podstawy umożliwiające podjęcie 

zintegrowanych działań na rzecz rozwiązywania problemów społeczno-

-gospodarczych współpracujących miast i gmin. Wymiar terytorialny poli-

tyki rozwoju powinien być płaszczyzną koordynacji wyznaczonych celów 

i działań podejmowanych w zakresie poszczególnych dziedzin, a polityka 

rozwoju oparta na zasadzie zintegrowanego podejścia terytorialnego po-

winna wspierać proces wzmacniania spójności celów i działań rozwojo-

wych widocznych przede wszystkim na poziomie lokalnym. Terytorialny 

409 J. Danielewicz, M. Sokołowicz, M. Żak-Skwierczyńska, Projekty zintegrowane, [w:] 
T. Markowski, M. Turała (red.), Planowanie jako instrument zintegrowanego zarządzania 
w jednostkach samorządu terytorialnego, Katedra Zarządzania Miastem i Regionem, Wydział 
Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 122.

410 D. Stawasz, M. Wiśniewska, Wykorzystanie koncepcji Living Lab w zarządzaniu jed-
nostkami samorządu terytorialnego, Katedra Zarządzania Miastem i Regionem, Wydział 
Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 205.
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wymiar polityki rozwoju wynika z roli, jaka przypisana jest do dynamicz-

nych relacji funkcjonalno-przestrzennych, i jest związany z koniecznością 

zmiany sposobu współdziałania władz samorządowych na rzecz rozwoju 

przekraczającego tradycyjne granice formalnych podziałów administracyj-

nych. Współczesny samorząd terytorialny na poziomie lokalnym i regional-

nym prowadzi zatem politykę rozwoju rozumianą jako zespół wzajemnie 

powiązanych działań podejmowanych i realizowanych w celu zapewnienia 

trwałego i zrównoważonego rozwoju, spójności społeczno-gospodarczej 

i przestrzennej oraz podnoszenia konkurencyjności gospodarki w skali re-

gionalnej lub lokalnej411. W związku z tym muszą się pojawić sieci koordy-

nacji działań zbiorowych, w których uczestniczące podmioty wspólnie 

określają cele będące przedmiotem realizacji. Ważne jest tutaj dysponowa-

nie zdolnością do tworzenia wiedzy i szerokiego, prospektywnego widze-

nia terytorium, co oznacza, że pojawia się proces współzarządzania, w któ-

rym oprócz podmiotów władzy publicznej uczestniczy szerokie grono 

partnerów społeczno-gospodarczych. Istotne staje się zatem wykreowanie 

sieci rozwoju, które mogą mieć charakter horyzontalny, co oznacza, że te-

rytorium staje się obszarem rozwoju zintegrowanego, w którym istotną rolę 

odgrywa proces budowania przewagi konkurencyjnej, będącej zdolnością 

rozpoznania, waloryzowania i pomnażania własnych zasobów w taki spo-

sób, aby można było przyciągać i pozyskiwać nowe zasoby412. Konieczne 

jest zwrócenie uwagi na terytorialny wymiar polityki rozwoju, która po-

winna być oparta na zasadzie zintegrowanego podejścia terytorialnego, co 

oznacza konieczność ujęcia w procesie programowania i wdrażania dzia-

łań rozwojowych wymiaru terytorialnego dla zachowania spójności celów 

i podejmowanych przedsięwzięć społeczno-gospodarczych. Niezwykle 

ważne staje się tutaj wykreowanie i zachowanie systemu skutecznej koor-

dynacji, która wzmacnia komplementarność procesu zarządzania, realizo-

wanych przedsięwzięć oraz zapobiega konfliktom przestrzennym. Zinte-

growane podejście może też nieść ze sobą oszczędności finansowe, 

a integracja elementów przestrzennych i społeczno-gospodarczych daje 

politykom publicznym większą elastyczność wobec zachodzących zmian 

w krótkim horyzoncie czasowym, co w dalekiej perspektywie zapewnia 

411 Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz.U. 2006, 
nr 277, poz. 1658 z późn. zm.

412 Raport o Stanie Samorządności Terytorialnej w Polsce, Uniwersytet Ekonomiczny 
w Krakowie – Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków 2013.
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większą stabilność rozwoju układu terytorialnego. Z punktu widzenia prak-

tyki niezwykle istotne staje się odniesienie do spójności terytorialnej, po-

strzeganej jako stan rozwoju terytorium, do którego się dąży, w którym pro-

cesy wymiany i przepływów w sferze gospodarczej i społecznej przebiegają 

sprawnie, gwarantując społecznie i gospodarczo efektywną alokację zaso-

bów, a także jako proces polegający na takim kształtowaniu przestrzeni, aby 

zapewnić najlepszy rozwój unikatowego potencjału poszczególnych tery-

toriów dla osiągania celów rozwojowych. Osiągnięcie spójności terytorial-

nej oznacza zapewnienie najlepszego rozwoju całości terytorium i poprawę 

życia mieszkańców. Należy jednak podkreślić, że celem osiągania spójności 

terytorialnej nie powinno być jedynie niwelowanie różnic, lecz także za-

pewnienie mechanizmów, dzięki którym możliwe będą rozwój konkuren-

cyjności w oparciu o potencjał endogeniczny oraz przepływ i absorpcja 

innowacji. Cele osiągania spójności terytorialnej powinny wynikać także 

z analizy układów funkcjonalnych, dążąc do takiego powiązania terytoriów, 

które pozwala na swobodne korzystanie z zasobów i przemieszczanie ludzi 

zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego. W procesie wdrażania poli-

tyki rozwoju zintegrowanego niezwykle istotne będą obszary aktywności 

związane z koordynacją polityk publicznych na różnych poziomach zarzą-

dzania rozwojem, poprawą wielopoziomowego zarządzania dla zwiększe-

nia efektywności zaspokajania potrzeb poszczególnych obszarów, szcze-

gólnie w obliczu rosnącej roli regionalnych i lokalnych aktorów, jak również 

sektora prywatnego i społeczeństwa obywatelskiego. Kolejna sprawa to 

promowanie podejścia funkcjonalnego z uwagi na to, że problemy i wy-

zwania rozwojowe przekraczają granice administracyjne, co generuje po-

trzebę większej elastyczności działań. Wreszcie ważna jest potrzeba po-

prawy wiedzy o poszczególnych terytoriach w celu lepszego rozeznania 

zróżnicowań rozwojowych oraz identyfikowania trendów i uwarunkowań 

terytorialnych.

5.  Systemowe podejście do idei 
zarządzania zintegrowanego

Należy podkreślić, że jednostka terytorialna stanowi swoisty zespół 

elementów, które współdziałając, osiągają założony cel. W ten sposób staje 
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się ona systemem składającym się z wielu podmiotów i podsystemów. 

Można tutaj wskazać na cele i wartości, psychospołeczne, różnorodne 

struktury, a także proces zarządzania. Obszary te są ze sobą ściśle powią-

zane i ewentualna zmiana w każdym z nich powoduje potrzebę dostoso-

wania pozostałych do nowej sytuacji. Dlatego też zintegrowane podejście 

wymaga opracowania i przeanalizowania wszystkich elementów oraz 

podjęcia działań zmierzających do określenia zakresu aktywności, zadań, 

rozmieszczenia uprawnień decyzyjnych i związanego z tym rodzaju oraz 

poziomu odpowiedzialności. Trzeba też wspomnieć o doprecyzowaniu 

zakresu informacji niezbędnych do funkcjonowania poszczególnych ob-

szarów, jak też ukształtować prawidłowy system procesów wykonaw-

czych, monitorujących i kontrolujących realizację uprzednio założonych 

celów. W ten sposób jednostka terytorialna staje się siecią wymiany skła-

dającą się z różnorodnych węzłów i występujących między nimi połączeń. 

Wyobrażając sobie jednostkę terytorialną jako sieć wymiany, skupiamy się 

na ilości i jakości połączeń oraz ich możliwości w zakresie oddziaływania 

na proces realizacji zadań publicznych. Wpływa to na wspólnotę ludzi za-

mieszkujących na obszarze jednostki terytorialnej, działającą na rzecz roz-

woju tego obszaru i wspomaganą przez system władz publicznych w wy-

miarze przestrzennym, społecznym, obywatelskim, ekonomicznym czy 

kulturowym, pozwalających na umacnianie i rozwój wspólnoty. Ważne 

staje się tutaj integrowanie wysiłków na rzecz zwiększania zaangażowa-

nia obywatelskiego, partycypacji społecznej, umożliwianie mieszkańcom 

realizacji ważnych dla nich działań, tworzenie przestrzeni do współdziała-

nia wielu różnych podmiotów i środowisk reprezentujących odmienne 

interesy.

Determinuje to sposób zarządzania publicznego jako procesu rozwią-

zywania złożonych problemów zbiorowych, który będzie uwzględniał op-

tykę różnych podmiotów, ich problemy oraz ich zróżnicowane wymiary. 

Kreujemy w ten sposób przestrzeń publiczną przyjazną dla funkcjonują-

cych tam grup i środowisk społeczno-zawodowych dzięki odpowiednim 

warunkom i mechanizmom, które pozwolą skutecznie i efektywnie dzia-

łać na rzecz wszystkich podmiotów związanych z danym układem tery-

torialnym. 

Należy pamiętać, że jednostka samorządowa jest społeczną i teryto-

rialną organizacją ludzi posiadającą swój aparat administracyjny, autono-

mię oraz cele i zadania. Powinno to zapewnić zarówno bezpieczeństwo, 
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jak i rozwój mieszkańców przy jednoczesnej ciągłej ewolucji i permanen-

tnym doskonaleniu form, struktur organizacyjnych i procesu zarządzania. 

Władza publiczna powinna jednocześnie mieć silną legitymizację od spo-

łeczeństwa oraz upoważnienie do działania oparte na społecznej akcepta-

cji. Zmiany w organizacji, jaką jest jednostka terytorialna, są procesem 

ciągłym, co wymaga poszukiwania nowych rozwiązań, modeli oraz syste-

matycznego doskonalenia. Niezbędny jest także odpowiedni system war-

tości i poczucia odpowiedzialności. Szczególnego znaczenia nabierają też 

relacje, które występują między władzą a obywatelami, co wpływa na spo-

sób ustalania celów i zadań, które muszą podlegać społecznej ocenie. Ko-

nieczne staję się także wskazanie na misję, plan oraz wykonanie jako nie-

zbędne, powiązane ze sobą elementy umożliwiające podejmowanie 

działań. Misja wymaga wskazania celów, które mogą mieć charakter 

ogólny, operacyjny lub strategiczny. Z kolei plan powinien obejmować 

przyjęcie odpowiedniej strategii oraz wyznaczanie zadań przy założeniu 

konieczności dokonania oceny efektywności owej strategii. Etap wykona-

nia jest zdarzeniem praktycznym i wymaga umiejętności zarządczych, 

kierowniczych, a także wiedzy i doświadczenia413.

Wszystko to wpływa na poziom, zakres oraz efekty realizowanych 

zadań, a także na wymianę pomiędzy organizacją i jej otoczeniem, co jest 

związane z przekazywaniem otoczeniu produktów, usług i wartości będą-

cych efektem działalności organizacji. Z kolei otoczenie dostarcza organi-

zacji materialnych i niematerialnych zasobów, które pozwalają jej na 

kontynuowanie działalności. W ten sposób organizacja i otoczenie wza-

jemnie zaspokajają swoje potrzeby, co w istotny sposób gwarantuje istnie-

nie i funkcjonowanie organizacji414. Konieczne jest uwzględnienie zmian 

i przekształceń w organizacji oraz jej relacjach z otoczeniem, co generuje 

potrzebę wykształcenia mechanizmu umożliwiającego sterowanie syste-

mem, jakim jest organizacja terytorialna. Kompleksowe postrzeganie 

układu terytorialnego pozwala na rozwiązywanie systemowych sytuacji 

decyzyjnych oraz złożonych problemów związanych z doskonaleniem 

jego funkcjonowania415. Umożliwia to rekomendację określonych sposo-

413 J. Pomierny, Zmiany systemowe w państwie warunkiem rozwoju regionu i jego obywa-
teli, „Barometr Regionalny” 2011, nr 4 (26).

414 A.K. Koźmiński, Organizacja – zbiór problemów do rozwiązania, [w:] A.K. Koźmiński 
(red.), Decyzje. Analiza systemowa organizacji, PWN, Warszawa 1979, s. 19–20.

415 Por. A.K. Koźmiński, Ujęcie systemowe, [w:] A.K. Koźmiński (red.), Współczesne teorie 
organizacji, PWE, Warszawa 1983, s. 37. 
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bów działania w odniesieniu do procesu rozwiązywania problemów za 

pomocą systemowego podejścia. Takie właśnie podejście sprzyja realiza-

cji szerokiego zakresu zadań przez społeczność zamieszkującą określoną 

jednostkę terytorialną. Społeczność ta dzięki procesowi integracji wska-

zuje ważne dla niej problemy, a także urealnia spojrzenie na sytuację spo-

łeczno-gospodarczą jednostki terytorialnej. Ważne jest także powstawanie 

grup i koalicji społecznych na rzecz rozwiązywania określonych proble-

mów, które mogą prowadzić działania na rzecz swojej społeczności, a dzięki 

łączeniu wysiłków uzyskiwać lepsze efekty i tworzyć nowe wartości. Trzeba 

jednak pamiętać, że wzrost korzyści w ramach takiego współdziałania ze-

społowego jest uwarunkowany prawidłowym zorganizowaniem działań, 

co można uzyskać dzięki dobrze ustalonym normom instytucjonalnym 

określającym proces współpracy. Niezbędne jest również prawidłowe sfor-

mułowanie celów i uświadomienie ich zainteresowanym podmiotom, co 

spowoduje, że będą one w stanie ją zaakceptować416.

Można zatem mówić o swoistej integracji na rzecz rozwoju, zgodnie 

z którą podmioty zachowujące swoją tożsamość współdziałają ze sobą 

i przyczyniają się do powodzenia całości. Siłą zespalającą tak rozumianą 

integrację jest prawidłowe sformułowanie i uświadomienie celów roz-

woju oraz zaakceptowanie ich przez zintegrowane podmioty. Sprawność 

działania w tym zakresie powinna być w niezbędnym zakresie regulo-

wana przez określone normy instytucjonalne oparte na niezrelatywizo-

wanych wartościach, będących podstawą współdziałania. W ten sposób 

efektem współpracy są korzyści istotne dla wszystkich uczestników pro-

cesu integracji zgodnie z zaakceptowanymi kryteriami417. Zasadne jest 

przyjęcie ogólnego założenia, że rodzaj integracji może być określony 

przez naturę integrowanych podmiotów, specyfikę zjawisk objętych proce-

sem integracji, charakter występujących powiązań integracyjnych, a także 

przez zjawisko skali. W tym kontekście szczególną rolę odgrywa integracja 

terytorialna ze względu na swoje oddziaływanie na rozwój lokalny charak-

teryzujący się procesem wzrostu społeczno-gospodarczego, który gene-

ruje wzajemne powiązania podmiotów funkcjonujących w układzie tery-

torialnym. Ten rodzaj integracji ze swej natury ma istotne znaczenie dla 

416 J. Zieleniewski, Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowa-
nia, wyd. 5, PWN, Warszawa 1976.

417 F. Piontek, Kategoria integracja bazą dla zarządzania na rzecz rozwoju, „Nierówności 
Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2014, z. 39.
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urzeczywistniania szeroko pojmowanego rozwoju. Współcześnie integra-

cję terytorialną cechuje tendencja do akcentowania lokalnej tożsamości, 

identyfikacji z miejscem zamieszkania oraz kształtowania wzajemnych 

więzi odnoszących się do zagospodarowania przestrzeni publicznej418. 

W związku z tym można odwołać się do pojęcia wspólnoty, którą na-

leży postrzegać jako zbiorowość ludzką w wyższym stadium rozwoju, 

charakteryzującą się istotnym stopniem zintegrowania społecznego, 

zdolnością do samoorganizacji w imię wspólnych celów rozwojowych 

oraz istnieniem stosunkowo rozległych wątków wspólnej świadomości 

społecznej zdeterminowanej warunkami lokalnymi. Ważne stają się tutaj: 

kształtowanie wspólnych wartości, rozwój form współpracy oraz kształto-

wanie solidaryzmu i zaradności grupowej. Zarazem rzeczywista integra-

cja zbiorowości ludzkiej, określanie wspólnych celów i kształtowanie się 

świadomości przynależności do wspólnoty samorządowej są długotrwa-

łymi i złożonymi procesami społecznymi. Jednocześnie członków tej 

zbiorowości łączą sprawy i zależności, a więc wspólne interesy, które 

wiążą się ze wspólnym zamieszkiwaniem na danym terytorium 419. 

Samorządność wymaga zatem przyznania wspólnotom prawa do 

współuczestniczenia w procesach decyzyjnych, których celem jest kształ-

towanie kierunków oraz charakteru procesu rozwojowego. Możliwość de-

cydowania o własnych sprawach wymaga najpierw identyfikacji tych 

spraw, a następnie ustalenia oczekiwań co do sposobu i formy ich realiza-

cji, co wymaga niejednokrotnie negocjacji, uzgodnień czy kompromisu. 

W tym aspekcie odpowiedni poziom uczestnictwa obywatelskiego staje 

się istotą idei samorządności i siłą wspólnoty tworzonej przez jej człon-

ków. Buduje poczucie wspólnoty i współodpowiedzialności za jej losy 

oraz sprawy najbliższego otoczenia, jak też zachęca do podejmowania 

różnych form aktywności przez samych mieszkańców420. 

Warto zaznaczyć, że partycypacja obywateli w życiu publicznym jed-

nostki terytorialnej zapewnia trafną identyfikację problemów społecz-

nych, pozwala na znajdowanie akceptowalnych sposobów ich rozwiązy-

wania, przyczynia się do ograniczenia konfliktów społecznych, aktywizuje 

418 Por. F. Piontek, Zarządzanie rozwojem niszowym dla zapewnienia spójności społeczno-
-ekonomicznej, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2014, z. 24.

419 E. Olejniczak-Szałowska, Członkostwo wspólnoty samorządowej, „Samorząd 
Terytorialny” 1996, nr 5. 

420 J. Kowalik, Między partycypacją a zarządzaniem. W poszukiwaniu determinantów skutecz-
ności samorządów miejskich, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2004, s. 104–105.
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społeczność lokalną, a także sprzyja włączeniu się grup i organizacji spo-

łecznych do wspólnej realizacji zadań publicznych, przez co osiąga się 

możliwość wykorzystania materialnych i intelektualnych zasobów sekto-

rów niepublicznych do podejmowania przedsięwzięć służących całej spo-

łeczności421.

Znaczenie społecznego udziału w procesie rozwoju jest akcentowane 

również w kontekście zwiększania sprawności funkcjonowania instytucji, 

w tym jednostek samorządu terytorialnego, przy czym istotnymi kreato-

rami rozwoju lokalnego są edukacja oraz mobilizacja społeczna. Mobiliza-

cja społeczna przejawia się liczbą organizacji społecznych i politycznych i 

jest determinantą przedsiębiorczości, stanu infrastruktury gospodarczej 

oraz klimatu inwestycyjnego. Stąd też ważne jest zbiorowe współdziała-

nie, które w połączeniu z instytucjami demokratycznymi sprzyja rozwo-

jowi gospodarczemu422. Aby wywołać zaangażowanie się mieszkańców w 

sprawy lokalne, należy doprowadzić do: 

• identyfikacji najistotniejszych problemów, z jakimi borykają się 

mieszkańcy, 

• poznania preferencji mieszkańców odnośnie do sposobów rozwią-

zania tych problemów i gotowości ich osobistego zaangażowania 

się w te działania, 

• identyfikacji liderów opinii gotowych zarazić ideą współdziałania 

pozostałych mieszkańców oraz grupy, które powinny być zaintere-

sowane rozwiązaniem problemu, 

• wyjaśnienia mieszkańcom przyczyn, skutków i możliwych sposo-

bów rozwiązania problemu lub załatwienia sprawy,

• zyskania przychylności mieszkańców dla działań zmierzających do 

osiągnięcia celów uznanych za ważne, 

• włączenia mieszkańców w rozwiązywanie konkretnych problemów 

lub załatwianie określonych spraw423.

421 D. Fleszer, Partycypacja społeczna a społeczeństwo obywatelskie, [w:] P. Romaniuk, 
C. Bugdalski (red.), Samorząd terytorialny – wspólnota polityczna czy obywatelska?, Wyższa 
Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała 2013, s. 39–40.

422 M. Turek, Samorząd terytorialny a lokalne grupy wsparcia działania: dominacja, współ-
praca czy rywalizacja?, [w:] P. Romaniuk, C. Bugdalski (red.), Samorząd terytorialny – wspól-
nota polityczna czy obywatelska?, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna, Bielsko- 
-Biała 2013, s. 316.

423 J. Hausner, J. Górniak, S. Kołdras, S. Mazur, R. Paszkowska (red.), Komunikacja i party-
cypacja społeczna. Poradnik, Kraków 1999, s. 41–42, http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/
publ/komunikacja.pdf (dostęp: 25.11.2019).
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Samorządność i samodzielność to podstawowe atrybuty, których świa-

dome wykorzystanie przez wspólnotę lokalną stanowi płaszczyznę po-

wstania i rozwoju wspólnoty obywatelskiej zlokalizowanej na konkretnym 

terytorium, rozwiązującej problemy, konflikty oraz realizującej interesy, 

które są związane z zamieszkiwaniem na danym terytorium. Niezbędne 

jest jednak stworzenie płaszczyzny dialogu, woli porozumienia, wyrozu-

miałości oraz warunków do integracji społecznej i terytorialnej. Wymaga 

to zaangażowania nie tylko samych mieszkańców, ale także władz pub-

licznych, które mogą w istotny sposób wesprzeć przekształcanie się 

wspólnoty lokalnej we wspólnotę obywatelską. Ważne jest w tym przy-

padku kształtowanie styczności społecznej w ramach określonej prze-

strzeni publicznej. W ten sposób tworzą się więzi i relacje interpersonalne, 

zaangażowanie oraz wzajemne zainteresowanie, które poprzez swoiste, 

złożone układy wpływają na zachowania członków danej grupy. Pojawiają 

się tu pewne wzory działań kształtujące strukturę zbiorowości terytorial-

nej, co rodzi system ukształtowanych reakcji zachodzących między jed-

nostkami, które występują na określonym obszarze. Jednocześnie każda 

zbiorowość ma wewnętrzną organizację, w której funkcjonują role i pozy-

cje społeczne, co wymaga analizy i oceny zbioru praw, obowiązków i ocze-

kiwań, a także uwzględnienia wzorów zachowań i kształtujących je 

uwarunkowań424. Dochodzą do tego takie aspekty, jak: zbiorowa samo-

świadomość oparta na wspólnych wartościach, określona wiedza, poten-

cjalne konflikty oraz formy współpracy, ukierunkowane na dobro wspólne. 

Należy też uwzględnić tu: tożsamość, aktywność indywidualną, zaanga-

żowanie społeczne, realizację zbiorowych aspiracji, poczucie więzi gru-

powych, zdolność do samoorganizowania się i samorządności, a także kre-

atywność i racjonalizm działań, jak również gotowość do myślenia i działania 

w interesie innych ludzi lub instytucji425. Szanse rozwoju jednostki teryto-

rialnej wynikają ze zidentyfikowanego oraz odpowiednio wykorzystywa-

nego potencjału endogenicznego, co wymaga analizy, a następnie koor-

dynowania i integrowania wielu różnorodnych aspektów. Ważnym 

czynnikiem staje się współcześnie proces mobilizacji społecznej, przeja-

424 D. Fleszer, Samorząd terytorialny jako wspólnota obywatelska, „Roczniki Administracji 
i Prawa” 2016, nr XVI (1).

425 E. Shils, Co to jest społeczeństwo obywatelskie, [w:] K. Michalski (oprac.), Europa i spo-
łeczeństwo obywatelskie. Rozmowy w Castel Gandolfo, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 
Kraków 1994, s. 25.
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wiającej się w liczbie organizacji społecznych i politycznych, kreowania 

przedsiębiorczości, rozwoju infrastruktury społecznej i technicznej oraz 

klimatu inwestycyjnego. Stąd też ważne jest zbiorowe współdziałanie, 

które w połączeniu z instytucjami demokratycznymi sprzyja rozwojowi 

gospodarczemu426.

Dlatego z punktu widzenia współuczestniczenia w kreowaniu rozwoju 

danego terytorium wiodącą rolę należy przypisać grupom o wysokim po-

tencjale mobilności. Grupy te mają zazwyczaj liczne powiązania ze spo-

łecznościami zewnętrznymi i są bardzo kreatywne oraz nastawione pro-

społecznie. Stąd niezbędna staje się identyfikacja różnorodnych aspektów 

wpływających na specyfikę mieszkańców jednostki terytorialnej, którzy 

stanowią główną grupę docelową determinującą proces decyzyjny i reali-

zowane działania władz lokalnych, jak też współuczestniczą w tworzeniu 

wartości danej jednostki terytorialnej. Potrzeby i pragnienia mieszkańców 

powinny być zawsze głównym wyznacznikiem podejmowanych decyzji 

i działań, a poziom ich zadowolenia podstawowym miernikiem oceny 

działalności władz samorządowych. Rozpatrując rolę mieszkańców w kon-

tekście ich współudziału w zarządzaniu daną jednostką i oddziaływania 

na jej rozwój, należy podkreślić, że zaangażowanie lokalnej społeczności 

jest zróżnicowane w zależności od cech osobowych, aktywności czy pro-

społecznego nastawienia.

Należy jednak podkreślić, że każdy z mieszkańców, niezależnie od wieku, 

statusu społecznego czy wykształcenia może oddziaływać w sposób po-

średni na kierunek zarządzania swoją „małą ojczyzną” przez udział w wybo-

rach samorządowych, aktywne uczestnictwo w spotkaniach władz lokalnych 

z mieszkańcami, konsultacjach społecznych czy też organizowanych wyda-

rzeniach427. W procesie włączania mieszkańców w rozwój oraz współtworze-

nie wartości jednostki terytorialnej zasadne wydaje się uwzględnienie i opty-

malne zintegrowanie określonych założeń, a mianowicie428:

426 M. Turek, Samorząd terytorialny a lokalne grupy wsparcia działania: dominacja, współ-
praca czy rywalizacja?, [w:] P. Romaniuk, C. Bugdalski (red.), Samorząd terytorialny – wspól-
nota polityczna czy obywatelska?, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna, Bielsko-
Biała 2013, s. 316.

427 W. Kuźniar, Aktywność marketingowa gmin i jej oddziaływanie na rozwój turystyki 
wiejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, s. 70–72.

428 W. Kuźniar, M. Kawa, Relacje jednostek samorządu terytorialnego z mieszkańcami w kon-
tekście koncepcji współtworzenia wartości, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. 
Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu” 2015, nr 40.
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• dialogu, jako procesu wymiany i dzielenia się wiedzą; 

• dostępu, jako możliwości korzystania z wielu usług publicznych, jak 

też współudziału w ich projektowaniu; 

• transparentności, zgodnie z którą władze publiczne są zobligo-

wane do udzielania informacji publicznych oraz umożliwienia cią-

głego śledzenia bieżących wydarzeń na terenie jednostki teryto-

rialnej;

• oceny ryzyka, co pozwala na zaangażowanie mieszkańców w roz-

wój jednostki terytorialnej oraz dzielenie się wiedzą i doświadcze-

niem lub proponowanie alternatywnych rozwiązań. 

Włączenie w praktykę realizacyjną wspomnianych założeń kreuje 

nową jakość relacji wewnątrz jednostki terytorialnej i pozwala na429:

• połączenie dostępu oraz transparentności, co stanowi podstawę 

dialogu między władzami lokalnymi i mieszkańcami, umożliwiając 

podejmowanie lepszych decyzji;

• dialog i ocenę ryzyka, co sprzyja prowadzeniu spotkań, debat, konsul-

tacji i umożliwia wspólne opracowywanie określonych rozwiązań;

• transparentność i ocenę ryzyka, co umożliwia budowanie zaufania, 

dzięki czemu tworzone są pozytywne, trwałe relacje między wła-

dzami lokalnymi a mieszkańcami.

Wymaga to jednak koordynacji wielu działań oraz zintegrowanego po-

dejścia do szeroko pojmowanego procesu zarządzania jednostką teryto-

rialną. Bardzo ważnym aspektem w tym kontekście staje się przestrzeń 

publiczna, ponieważ lokalność zawsze wiąże się ze szczególnym charak-

terem miejsca i ma charakter zarówno przestrzenny, jak i społeczny. Prze-

strzeń wpływa na kształtowanie postaw, relacje, więzi i działania użytkow-

ników. Dlatego przestrzeń jednostki terytorialnej to złożony i różnorodny 

zespół elementów. Są to zarówno budynki, budowle, elementy infrastruk-

tury, tereny zieleni, jak i powiązania i relacje między nimi, ich wielkości 

i odległości od siebie, podział na poszczególne części użytkowe. Tworzy to 

określony układ funkcjonalny, w którym mieszkamy, pracujemy, korzy-

stamy z usług, odpoczywamy czy uczestniczymy w kulturze. Lokalność 

dotyczy bliskiej nam przestrzeni w skali, którą możemy łatwo opanować, 

zarówno fizycznie, jak i intelektualnie. Dotyczy także poczucia przynależ-

ności wynikającej m.in. z rozpoznawania i bycia rozpoznawanym przez 

429 Zob. K. Dziewanowska, Wykorzystanie koncepcji współtworzenia w nowym podejściu 
marketingowym, „Handel Wewnętrzny” 2013, maj–czerwiec, s. 46.



Koncepcja zarządzania zintegrowanego jednostką terytorialną

381

innych użytkowników przestrzeni, z odwiedzania stale tych samych 

miejsc, z poczucia fizycznej i emocjonalnej bliskości. Staje się także pod-

stawą kształtowania się więzi społecznych, a brak dobrej przestrzeni 

publicznej jest jedną z przyczyn braku integracji społecznej, szczególnie 

w odniesieniu do dynamicznie rozwijających się układów terytorialnych. 

Istnieje też ścisły związek między kapitałem społecznym a formą prze-

strzeni, która determinuje rodzaj i częstotliwość kontaktów, a tym samym 

stymuluje lub osłabia interakcje między użytkownikami przestrzeni. Do-

datkowym bodźcem jest wspólne działanie na rzecz przestrzeni na pozio-

mie współdecydowania i współtworzenia, czego rezultatem jest współod-

powiedzialność, która ma przeciwdziałać atomizacji społecznej i zanikaniu 

więzi sąsiedzkich430. Pozwoli to na ukształtowanie wspólnoty współpra-

cującej i solidarnej opartej na systemie powiązań, pozytywnych więzi, 

partnerstwa, życzliwości oraz poszanowania innych, co pozwala na dzia-

łania, a także zaangażowanie się w tworzenie wspólnego dobra. Można też 

wskazać na wspólnotę aktywną, której członkowie biorą udział w życiu 

społecznym i włączają się w proces współtworzenia otaczającej ich rze-

czywistości. Ten wymiar wspólnoty odnosi się do partycypacji obywateli 

w różnych sprawach, które ich dotyczą. Z kolei wspólnota otwarta i ucząca 

się jest podmiotem, który utrzymuje poczucie własnej wartości i czerpie 

od innych inspirację do swoich działań. Podstawą rozwoju jest tutaj ot-

wartość na zmianę oraz dążenie do permanentnej edukacji w celu zdoby-

wania nowej wiedzy, doświadczeń oraz poszerzania horyzontów431. 

Można zatem przyjąć, że celem organizowania społeczności lokalnej jest 

rozwój, tworzenie lub odtwarzanie więzi wspólnotowych i poczucia toż-

samości, wzmacnianie solidarności oraz przeciwdziałanie niekorzystnym 

zjawiskom przez prowadzenie działań profilaktycznych432.

Trzeba też pamiętać, że rozwijać może się tylko społeczność zintegro-

wana. Dlatego warunkiem jej rozwoju jest włączenie w działania proroz-

wojowe znaczącej części jej członków. Podstawowym czynnikiem integra-

cji jest uświadomienie współzależności wszystkich środowisk danej 

430 K. Sadowy, M. Happach, Przestrzeń publiczna jako wyzwanie społeczne, „Autoportret. 
Pismo Dobrej Przestrzeni” 2016, nr 1 (68).

431 Zob. P. Jordan, Ośrodek pomocy i aktywności społecznej – doświadczenia programu 
Centrum Aktywności Lokalnej, [w:] P. Jordan (red.), Ośrodek pomocy i aktywności społecznej, 
renesans pracy środowiskowej, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Warszawa 2007.

432 C. de Robertis, H. Pascal, Postępowanie metodyczne w pracy socjalnej z grupami i ze 
społecznościami, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1999.

https://autoportret.pl/autorzy/katarzyna-sadowy/
https://autoportret.pl/autorzy/marlena-happach-3/
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społeczności oraz grup znajdujących się na jej obrzeżach. Istotne jest także 

poczucie współodpowiedzialności, postrzeganej jako ważny element iden-

tyfikacji ze społecznością. Społeczność lokalna najczęściej jest definiowana 

jako swoisty układ lokalny składający się z takich elementów, jak433:

• przestrzeń terytorialna,

• zamieszkujący tę przestrzeń ludzie,

• wspólne powiązania i zależności ludzi i instytucji, co sprawia, że 

całość jest wewnętrznie zintegrowana,

• społeczne interakcje,

• kulturowe i psychospołeczne więzi łączące część lub całość miesz-

kańców z daną strukturą społeczno-przestrzenną.

Stąd potrzeba konsensusu i współdziałania, co wpływa na wywoływa-

nie pozytywnych i trwałych zmian w społecznościach lokalnych. Po-

winno to stanowić podstawę działań w zakresie organizowania społecz-

ności lokalnej, przy założeniu, że podejmowane działania powinny 

odpowiadać na rzeczywiste problemy i potrzeby, a w proces zmian zo-

staną włączone lokalne zasoby ludzkie oraz instytucjonalne. Jednocześ-

nie należy uwzględniać zarówno aktywny udział, jak i współdziałanie oraz 

budowanie sieci współpracy, co jest jednym z podstawowych celów zaan-

gażowania i organizowania społeczności lokalnej. 

Podstawą jest tutaj budowanie szerokiej sieci współpracy między miesz-

kańcami a lokalnymi podmiotami w celu włączenia wszystkich lokalnych 

zasobów we wspólny proces wywołania pozytywnej zmiany w danej spo-

łeczności. Oznacza to budowanie sieci kontaktów i współpracy przez łącze-

nie jednostek w grupy oraz tworzenie relacji grup z grupami, instytucji 

z instytucjami oraz szerokiego zakresu powiązań. Sieci powinny być 

strukturami otwartymi, tworzącymi powiązania z szerszym otoczeniem 

i wzmacniającymi zarazem proces integrowania się społeczności. W takiej 

sytuacji można mówić o partnerskim współdziałaniu, gdyż powstałe relacje 

prowadzą do wspólnego, uporządkowanego działania. Ze względu na po-

ziom powiązań, a także złożoność celów i stopień formalizacji można wska-

zać na trzy podstawowe formy partnerskiego współdziałania: 

• luźne współdziałanie sieciowe, 

• współdziałanie koordynowane, 

• współpracę.

433 B. Skrzypczak, Aktywizując środowisko, [w:] M. Jarczyk (red.), Aktywna społeczność 
lokalna, Lublin 2002.
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Sieć jest w tym przypadku formą partnerstwa, w którym współpraca 

oparta jest na mało sformalizowanych zasadach i założeniu, że przystąpie-

nie do partnerstwa nie powoduje ograniczenia autonomii poszczegól-

nych podmiotów. Z kolei koordynacja oznacza bliższy związek podmio-

tów wchodzących w skład partnerstwa. Członkostwo jest bardziej stabilne 

niż w sieci, jest dookreślone formalną umową i wymaga przy tym zaanga-

żowania czasu, środków finansowych i innych zasobów. Współpraca 

z kolei oznacza, że podmioty wchodzące w skład partnerstwa są ze sobą 

ściśle powiązane i oddają część swojej autonomii na rzecz współpracy434. 

Istotne staje się tutaj partnerstwo koordynujące, jako związek zespołów 

funkcjonujących w sposób długofalowy i wielozakresowy, charakteryzu-

jące się realizowaniem wielu różnych działań prowadzonych w rozmai-

tych obszarach i dziedzinach. Za realizację konkretnych przedsięwzięć 

odpowiadają zbudowane w ramach partnerstwa grupy robocze, których 

działalność należy koordynować. Zorganizowane działania powinny być 

zatem ukierunkowane na rozwiązanie konkretnego, uświadomionego 

problemu, co może prowadzić do trwałej zmiany społecznej i wpływać 

jednocześnie na postawy członków społeczności lokalnej. Staje się to pod-

stawą do współzarządzania jako oddziaływania i uczestnictwa społeczeń-

stwa w procesach sprawowania władzy, a także jako elastycznego modelu 

podejmowania decyzji, opartego na luźnych powiązaniach poziomych 

między różnymi uczestnikami życia publicznego435. Wiąże się to z aktyw-

nością wielu podmiotów w zarządzaniu lokalnym oraz koniecznością an-

gażowania społeczności lokalnych w procesy zarządzania, a także rozwi-

janie i umacnianie sieci współpracy oraz propagowanie mechanizmów 

demokracji bezpośredniej436. W myśl tej koncepcji rolą władz publicznych 

jest w głównej mierze inicjowanie i koordynowanie działań.

Stąd potrzeba poszukiwania instrumentów kształtowania i pogłębiania 

demokracji uczestniczącej oraz uczącej się, która może umożliwić szeroki 

i głęboki udział w sprawowaniu władzy. Model ten bazuje na publicznej 

partycypacji współpracującej, co należy interpretować jako zarządzanie 

złożonymi społecznościami przez koordynowanie działań podmiotów 

434 S. Habana-Hafner, H.B. Reed, Partnerstwo dla rozwoju społecznego. Porady dla prakty-
ków i szkoleniowców, Phare Dialog Społeczny – N.G.Os: Fundusz Współpracy, Warszawa 1995.

435 P. John, Local Governance in Western Europe, Sage, London 2001, s. 45.

436 H. Izdebski, Nowe kierunki zarządzania publicznego a współczesne kierunki myśli po-
lityczno-prawnej, [w:] A. Bosiacki, H. Izdebski, A. Nelicki, I. Zachariasz (red.), Nowe zarządza-
nie publiczne i public governance w Polsce i w Europie, Liber, Warszawa 2010.
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należących do rożnych sektorów437. Organy administracji samorządowej 

pełnią z reguły rolę koordynatora lokalnych sieci, w które angażują się 

różni interesariusze. Wykorzystywane przez nich instrumentarium za-

kłada pośredni sposób oddziaływania na lokalną sferę gospodarczą i spo-

łeczną, stwarzając system zachęt i bodźców kierujących działaniami 

uczestników procesu rozwoju. 

W tym kontekście do głównych cech partycypacyjnego modelu spra-

wowania władzy lokalnej można zaliczyć438:

• odwołanie się do instytucji społeczeństwa obywatelskiego rozumia-

nego jako sieć organizacji społecznych. Rolą władzy publicznej jest 

zarządzanie sieciami, tworzenie warunków i ułatwianie procesów 

interakcyjnych w sieciach służących rozwiązywaniu problemów 

oraz zarządzanie złożonymi społecznościami przez koordynowanie 

działań podmiotów należących do różnych sektorów;

• tworzenie nowych ram rozwoju demokracji, odchodzenie od demo-

kracji wyborczej i przechodzenie do społeczeństwa demokratycz-

nego, w którym obywatele to nie tylko wyborcy, ale też osoby współ-

decydujące o realizacji przedsięwzięć na rzecz dobra wspólnego; 

• koncentrację na kwestiach zaangażowania obywateli jako interesa-

riuszy zamiast obywateli jako konsumentów oraz na zapewnieniu 

przejrzystości, równym traktowaniu; 

• stosowanie demokracji uczestniczącej, partnerskiej, interaktywnej, 

charakteryzującej się szerokim dialogiem społecznym;

• powierzanie możliwie dużej liczby zadań publicznych podmiotom 

należącym do sfery społeczeństwa obywatelskiego; 

• wrażliwość zarządzania, jako zdolność reagowania na nastroje i ocze-

kiwania społeczne. 

Jest to ściśle związane z ideą współzarządzania jako zarządzania party-

cypacyjnego, sieciowego i wielopodmiotowego, zakładającą uczestni-

ctwo różnych podmiotów w procesach podejmowania decyzji publicznych 

i ich realizacji439. Zgodnie z powyższą charakterystyką współzarządzanie 

437 H. Izdebski, Od administracji publicznej do public governance, „Zarządzanie Publiczne” 
2007, nr 1, s. 14–18.

438 L. Kowalczyk, Współczesne zarządzanie publiczne jako wynik procesów zmian w po-
dejściu do administracji publicznej, „Zeszyty Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły 
Zarządzania i Przedsiębiorczości” 2008, nr 11, s. 11.

439 M. Kulesza, D. Sześciło, Polityka administracyjna i zarządzanie publiczne, LEX a Wolters 
Kluwer business, Warszawa 2013.
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jest postrzegane jako mechanizm koordynacji działań zbiorowych440. 

Współzarządzanie interpretowane jest także jako oddziaływanie i uczest-

nictwo społeczeństwa w procesach sprawowania władzy, w którym de-

mokratyczne współzarządzanie polega na sprawowaniu władzy w sferze 

gospodarczej, politycznej i społecznej na wszystkich poziomach admini-

stracyjnych, jak również obejmuje mechanizmy, procesy i instytucje, za 

pomocą których obywatele i ich grupy mogą artykułować własne interesy, 

egzekwować prawa i realizować obowiązki, a także mediować w kwe-

stiach spornych441. Podkreśla to konieczność angażowania społeczności 

lokalnych w procesy zarządzania, rozwijanie i umacnianie sieci współ-

pracy, propagowanie mechanizmów demokracji bezpośredniej. W myśl 

tej koncepcji rolą władz publicznych jest w mniejszym stopniu kreowanie 

polityki, a w głównej mierze jej moderowanie442. Dlatego niezbędne jest 

koordynowanie działań podmiotów należących do rożnych sektorów. Or-

gany administracji samorządowej pełnią tutaj z reguły rolę koordynatora 

sieci lokalnych, w które angażują się różni interesariusze443.

Ważne jest, aby władze publiczne dużo uwagi poświęcały społecznym 

aspektom zarządzania, koncentrując swe wysiłki na budowie zaufania 

społecznego i inicjowaniu różnorodnych form kooperacji aktorów lokal-

nych. Takie działania mają służyć zacieśnianiu więzi między członkami 

lokalnej społeczności, wzmacniać i integrować wspólnotę, a w rezultacie 

stymulować jej rozwój społeczno-gospodarczy444. 

Zarządzanie publiczne w samorządzie terytorialnym ukierunkowane 

jest na optymalne wykorzystanie wewnętrznych zasobów i uwarunkowań 

tkwiących w danym układzie lokalnym, dlatego też konieczne jest 

zwrócenie uwagi na proces integrowania różnego rodzaju przedsięwzięć 

i czynników wpływających na układ lokalny. Lokalność w tym kontekście 

można rozpatrywać jako cechę charakterystyczną pewnego układu w całym 

440 B. Jessop, Promowanie „dobrego rządzenia” i ukrywanie jego słabości: refleksja nad po-
litycznymi paradygmatami i politycznymi narracjami w sferze rządzenia, „Zarządzanie 
Publiczne” 2007, nr 2, s. 5.

441 United Nations Development Programme, Democratic Governance, http://www.undp.
org/governance/about.htm (dostęp: 10.01.2020).

442 T.N. Clark, V. Hoffmann-Martinot (red.), The New Political Culture, Westview, Boulder, 
Colorado 1998, s. 24.

443 A. Wilde, S. Narang, M. Laberge, L Moretto, A Users’ Guide to Measuring Local 
Governance, UNDP Oslo Governance Centre, Oslo 2009, s. 5.

444 J. Amdam, Confidence building in local planning and development. Some experience 
from Norway, „European Planning Studies” 2000, Vol. 8, No. 5, s. 582.
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systemie wzajemnie powiązanych układów, stanowiących jego otocze-

nie, oraz układ nadrzędny, a także jako swego rodzaju wymiar pewnej czę-

ści przestrzeni. Ponadto lokalność to swoista odrębność sposobu działania 

konkretnego układu lokalnego w szerszym zbiorze podobnych układów. 

Takie ujęcie eksponuje cechy szczególne zjawisk gospodarczych, spo-

łecznych czy kulturowych, które można zaobserwować i zmierzyć w okre-

ślonym układzie lokalnym445. Układów lokalnych nie należy traktować 

jako izolowanych całości, lecz należy je rozpatrywać w szerszym ujęciu 

jako części większego systemu, z którym są one silnie powiązane wielo-

stronnymi relacjami446. Powiązanie układu lokalnego z szerszym otocze-

niem zachodzi na płaszczyźnie politycznej, co odnosi się do struktury 

władzy państwowej i hierarchii administracyjnej, na płaszczyźnie ekono-

micznej, gdzie istotny jest poziom jego aktywności ekonomicznej, na 

gruncie społecznym, gdzie obserwuje się specyficzny sposób zorganizo-

wania społeczności lokalnej, właściwy dla określonego układu lokalnego, 

oraz na płaszczyźnie kulturowej, gdzie następuje różnicowanie stylów 

życia oraz kształtowanie poczucia identyfikacji i tożsamości z danym 

miejscem447. Wymaga to kompleksowego podejścia do kształtowania się 

układu lokalnego oraz szeroko pojętej integracji działań w sferze teryto-

rialnej i społecznej. 

Współczesny samorząd, podejmując działania na rzecz rozwoju jedno-

stek terytorialnych, zaangażowany jest w inicjowanie i rozwijanie różnych 

form i rodzajów aktywności. Wynika to z jednej strony ze specyfiki jedno-

stek administracyjnych, które można postrzegać jako organizacje, z dru-

giej zaś ze stale zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych. Podej-

mowane rodzaje aktywności determinują metody działania samorządu, 

jak też generują potrzebę doboru i stosowania odpowiednich instrumen-

tów wpływania na proces rozwoju lokalnego i regionalnego. Analizując 

specyfikę funkcjonowania współczesnej administracji publicznej, wyraź-

nie dostrzegamy jej zaangażowanie na rzecz rozwoju jednostek terytorial-

445 B. Kacprzyński, Gospodarka lokalna w Polsce, [w:] B. Gruchman, J. Tarajkowski, (red.), 
Seria „Rozwój gospodarki lokalnej w teorii i praktyce, Rozwój regionalny. Rozwój lokalny. 
Samorząd terytorialny” 1, Poznań–Warszawa 1990, s. 8–12.

446 B. Jałowiecki, Lokalizm a rozwój (szkic z socjologii układów lokalnych), [w:] Problemy 
rozwoju regionalnego i lokalnego, Studia z Gospodarki Przestrzennej, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1988, s. 49.

447 B. Jałowiecki, Rozwój lokalny i regionalny w perspektywie socjologicznej, Śląskie 
Wydawnictwa Naukowe, Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych, Tychy 2002, s. 20.



Koncepcja zarządzania zintegrowanego jednostką terytorialną

387

nych. Wymaga to stosowania szerokiego zakresu organizatorskich form 

działania i dostosowanych do tego instrumentów z jednoczesnym 

uwzględnieniem tworzenia warunków do partycypacji społecznej. Proces 

rozwoju lokalnego i regionalnego powinien się w związku z tym opierać 

na stosowaniu szerokiego zakresu działań o charakterze organizatorskim 

uwzględniających teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania publicz-

nego z założeniem realizowania rozległego obszaru usług publicznych 

w celu poprawy poziomu jakości życia. Znajomość oraz umiejętność za-

równo doskonalenia, jak i poszerzania zakresu form działania samorządu 

w sferze kreowania procesu rozwojowego tworzy warunki do racjonaliza-

cji tego procesu z punktu widzenia oczekiwań i uwarunkowań społeczno-

-gospodarczych. Staje się także ważnym elementem kształtowania i roz-

wijania działań jednostki terytorialnej jako współczesnej i nowoczesnej 

organizacji. 

Rozwój jednostek terytorialnych związany jest z wysiłkiem skierowa-

nym na proces planowania i zarządzania przy wykorzystaniu odpowied-

nio zaprojektowanych metod i instrumentów oddziaływania. Dla zapew-

nienia skuteczności podejmowanych działań należy uwzględnić specyfikę 

funkcji, jakie samorząd terytorialny realizuje na rzecz polityki lokalnej i re-

gionalnej, występujące w tym zakresie uwarunkowania, jak też przewidy-

wane kierunki zmian i przekształceń aktywności władz publicznych na 

rzecz rozwoju. Podejmowanie w tym zakresie przedsięwzięć wymaga za-

inicjowania i rozwoju aktywności samorządu w różnych obszarach dzia-

łalności w sferze przestrzennej, społeczno-gospodarczej czy kulturowej, 

jak też stosowania różnorodnych metod i instrumentów uwzględniają-

cych specyfikę układu terytorialnego. Ciągły proces rozwoju jednostek te-

rytorialnych mierzony przekształceniami przestrzeni, rozrastaniem się 

jednostek osadniczych, wzrostem problemów demograficznych, zmie-

niającą się liczbą podmiotów gospodarczych i instytucji publicznych wy-

maga od władz samorządowych stosowania m.in. zasad zarządzania zin-

tegrowanego. Wydaje się, że wykorzystywanie podejścia zintegrowanego 

w procesie zarządzania jednostką terytorialną, w której skupia się zna-

czący potencjał ekonomiczny i społeczny, może zapewnić jej sprawne 

funkcjonowanie, a także decydować o powodzeniu rozwoju społeczno-

-gospodarczego. Z tego punktu widzenia istotne staje się zarządzanie roz-

wojem obejmujące podniesienie poziomu konkurencyjności jednostki 

terytorialnej, a także poprawę poziomu jakości życia mieszkańców, które 
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dokonuje się przy użyciu różnych instrumentów oddziaływania władz sa-

morządowych na społeczeństwo, gospodarkę i przestrzeń w jednostce te-

rytorialnej. Wybór instrumentów zarządzania rozwojem musi uwzględnić 

wiele czynników, m.in.: skuteczność działania, szybkość, możliwości fi-

nansowe podmiotów stosujących dany instrument, kompetencje, a także 

występujące bariery formalnoprawne, rzeczowe i społeczne. Ponadto na-

leży zwrócić uwagę na stosowane lub przewidywane w danych warun-

kach metody zarządzania, rozumiane jako systematycznie powtarzane 

sposoby działań umożliwiające osiągnięcie założonych celów rozwoju.

Zarówno koncepcje, jak i konkretne działania w tym zakresie są bardzo 

zróżnicowane, co jest warunkowane specyfiką każdej jednostki terytorial-

nej, a także charakterem zidentyfikowanych problemów i dziedzin życia 

społeczno-gospodarczego wymagających określonego rodzaju wsparcia. 

Konieczne staje się zatem przeanalizowanie posiadanych zasobów, a na-

stępnie stworzenie optymalnych warunków do ich wykorzystania. Koor-

dynatorem i inicjatorem działań w tym zakresie będą władze samorzą-

dowe przy ścisłej współpracy z partnerami społecznymi, gospodarczymi 

i instytucjami publicznymi. 

Celem podejmowanych działań powinno być optymalne wykorzysta-

nie zidentyfikowanych potencjałów za pomocą ich możliwie najlepszego 

dopasowania do specyficznych uwarunkowań społeczno-gospodarczych 

jednostki terytorialnej. Potrzebna jest tutaj aktywność w zakresie zarzą-

dzania różnorodnymi procesami społeczno-gospodarczymi wraz z ko-

niecznością ich koordynowania. Należy podkreślić, że administracja pub-

liczna może występować w roli koordynatora procesów dokonujących się 

w obszarze jednostki terytorialnej448. Jest to ważne ze względu na ko-

nieczność łączenia potencjałów oraz wspólne rozwiązywanie problemów 

o charakterze społeczno-ekonomicznym, gospodarczym i przestrzen-

nym. Połączenie działań oraz kumulowanie wysiłków funkcjonujących 

dotąd osobno podmiotów może rodzić wiele problemów, a zarazem sta-

nowić szansę na integrowanie działań poszczególnych środowisk spo-

łeczno-gospodarczych za pomocą różnego typu powiązań funkcjonalnych 

o charakterze gospodarczym, społecznym, kulturowym czy komunikacyj-

nym, ściśle skorelowanych z polityką przestrzenną. Należy podkreślić, że 

działania prowadzone przez władze samorządowe w zakresie rozwoju i sty-

448 J. Kaźmierski, Logistyka a rozwój regionu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 
Łódź 2009.
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mulacji procesów społeczno-gospodarczych związane są ze świadomą 

i celową działalnością organów władzy publicznej prowadzącą do rozwoju 

lokalnego i regionalnego. W związku z tym wszelkie działania mające na 

celu aktywizację jednostki terytorialnej powinny przebiegać w sposób 

usystematyzowany, z zachowaniem odpowiedniej hierarchii celów oraz 

uwzględnieniem potrzeby i specyfiki podejścia zintegrowanego.



Rozdział XII.
Niektóre 

uwarunkowania 
procesu rozwoju 
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i regionalnego – 
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1.  Globalne i europejskie 
uwarunkowania funkcjonowania 
administracji publicznej

Globalizację definiuje się jako postępujący proces integrowania się 

krajowych i regionalnych rynków w jeden, światowy rynek towarów, 

usług i kapitału. Proces ten prowadzi do przenikania się i scalania rynków 

oraz umiędzynarodowienia produkcji, dystrybucji, marketingu i przejęcia 

przez firmy globalnych strategii działania. W ten sposób rynki i produkcja 

w różnych krajach stają się coraz bardziej powiązane i współzależne.

Według Komisji Europejskiej globalizację można zdefiniować jako pro-

ces, w którym rynki i produkcja w różnych krajach stają się coraz bardziej 

współzależne w związku z dynamiką wymiany towarów i usług, przepły-

wem kapitału i technologii449. Globalizacja oznacza zmniejszenie barier 

między krajami i wzmocnienie ściślejszych powiązań ekonomicznych, 

politycznych i społecznych.

Globalizację można też określić jako proces rosnącej, wzajemnej zależ-

ności między wszystkimi ludźmi tej planety. Są oni powiązani gospodar-

czo i społecznie przez handel, inwestycje i zarządzanie. Związki te są pobu-

dzane przez liberalizację rynku oraz techniki informacji, porozumiewania 

się i komunikacji. Proces globalizacji stymulowany jest przez powiązane 

ze sobą czynniki, takie jak:

• rosnący handel międzynarodowy,

• rozwój wielonarodowych korporacji,

• internacjonalizacja finansów, a także to, że we wszystkich tych ope-

racjach stosuje się nowe technologie, zwłaszcza komputerowe, oraz 

inne z dziedziny informacji450.

W myśl niektórych opinii globalizacja stwarza nowe możliwości wzro-

stu efektywności i poprawy poziomu życia na całym świecie, zapewnia 

wszystkim krajom trwały udział w korzyściach związanych z uczestni-

ctwem w gospodarce światowej, takich jak: większy rynek dla towarów 

i usług, rozszerzenie ofert produktów do wymiany, większy dostęp do ka-

449 Annual Economic Report for 1997, „European Economy”, No. 63, European Commission, 
Brussels.

450 D. MacSchane, Global Business, Global Rights, Fabian Pamphlet, London , No. 575, 1996.
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pitału, szerszy dostęp do technologii i informacji. Globalizacja wzbogaca 

też producentów o większy rynek, a konsumentom daje szerszy wybór 

towarów i usług oraz niższą cenę. Tym samym promuje efektywność i wy-

dajność oraz tworzy sprzyjający klimat dla eksportu i inwestycji zagra-

nicznych, co zapewnia trwały wzrost gospodarczy. Zgodnie ze wspo-

mnianymi stanowiskami globalizacja zapewnia lepszy podział pracy mię-

dzy krajami, lepsze wykorzystanie ludzi, zasobów i surowców. Można też 

wskazać na jej negatywne skutki, m.in.: powstanie jednolitego, global-

nego rynku oraz jednolitych wzorców kulturowych, co może być źródłem 

upadku tradycyjnych wartości, załamania się solidarności społecznej, 

standardów opieki społecznej oraz ograniczenia roli państwa w realizacji 

narodowych celów rozwoju. Ponadto globalizacja może przyczynić się do 

wzrostu nierówności społecznych w poszczególnych krajach i między 

nimi, a także prowadzić do marginalizacji grup społecznych i narodów.

Współczesna globalizacja zasadniczo różni się od poprzednich tego 

typu zjawisk, obejmuje bowiem nie tylko aspekty ekonomiczne, lecz także 

sferę polityki, stosunków społecznych i kulturę. Zakres globalnych prze-

pływów ekonomicznych, społecznych, technologicznych, politycznych, 

migracyjnych i kulturalnych, z jakimi mamy do czynienia obecnie, nigdy 

wcześniej nie występował. Przyspieszenie procesów globalizacji jest wy-

nikiem działania wielu czynników, takich jak: postęp technologiczny, siły 

rynku, decyzje polityczne. Globalizacja stanowi zatem silny czynnik prze-

mian i jest poważnym wyzwaniem dla gospodarek, firm, instytucji, państw 

oraz wykonywanych przez nie zadań, w tym dla aparatu administracyj-

nego, odpowiedzialnego za realizację wewnętrznej funkcji państwa.

Udział w procesach globalizacji poszczególnych krajów czy grup spo-

łecznych jest zróżnicowany. Wiodącą pozycję zajmują tu kraje wysoko 

rozwinięte, które mają zasoby i zdolności szybkiego dostosowywania się 

do współczesnych wyzwań, natomiast państwa pozostające poza głów-

nymi trendami rozwojowymi ulegają marginalizacji i w ten sposób zwięk-

sza się dystans między nimi.

W epoce globalizacji państwo utraciło wiele ze swej tradycyjnej roli, 

a jego polityka powinna wspierać procesy dostosowawcze do wyzwań 

związanych z globalizacją w kierunku zwiększenia efektywności podmio-

tów gospodarczych i instytucji publicznych, a także kształtować odpo-

wiednie warunki podniesienia konkurencyjności i innowacyjności. Spro-

stanie nowej konkurencji wymaga zarówno rozbudowy infrastruktury 
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gospodarczej, jak i odpowiedniej polityki edukacyjnej, naukowo-badaw-

czej, polityki proeksportowej, przemysłowej, a także zapewnienia warun-

ków skutecznego działania aparatu administracyjnego451. Warunki globali-

zacji zmuszają do wysiłków w zakresie dostosowania norm oraz sposobów 

i instrumentów administrowania do wymagań współczesności.

Polska administracja musi przejść proces dostosowawczy, aby osiąg-

nąć standardy światowe, wdrażać nowoczesne formy świadczenia usług 

publicznych, podnosić jakość oraz działać na rzecz rozwijania jej poten-

cjału innowacyjnego. Potrzebna jest zatem kadra wykwalifikowanych, 

kreatywnych pracowników administracji, których poziom wykształcenia 

oraz kwalifikacje społeczne mają kluczową rolę dla osiągania założonych 

efektów. Aby wdrażać nowoczesne rozwiązania oraz generować odpo-

wiadające oczekiwaniom społecznym produkty aktywności administracji, 

konieczne jest umiejętne posługiwanie się nowymi i efektywniejszymi 

metodami pracy, wsparcie się na racjonalnie zorganizowanych struktu-

rach oraz dysponowanie odpowiednim wyposażeniem. Współczesne 

społeczne tendencje rozwoju procesu globalizacji polegają na tworzeniu 

społeczeństwa informatycznego. Równocześnie odbywa się proces nasi-

lenia rozwoju demokracji globalnej. Prawo internacjonalizacji oddziałuje 

przede wszystkim na społeczeństwo – wyraźnie zaznacza się tworzenie 

społeczeństwa informacyjnego, czyli takiego, które jest zdolne skutecznie 

komunikować się z otoczeniem. Wiodącą rolę w takim społeczeństwie od-

grywają: kapitał intelektualny, pomysłowość, twórczość oraz wiedza, która 

kreuje nowe rozwiązania oraz pomaga w osiąganiu wartości materialnych 

i niematerialnych. Rozwój procesu globalizacji w zakresie kulturowym 

polega na tworzeniu homogenicznej, globalnej kultury, wzorców kon-

sumpcji i stylów życia w wyniku procesu globalizacji wartości oraz zacho-

wań kulturowych przy równoczesnej fragmentacji polegającej na ekspo-

nowaniu odmienności i różnorodności tego, co lokalne. Ponadto procesy 

instytucjonalizacji oraz internacjonalizacji powodują przekształcenia in-

nowacyjne w zakresie równoważenia, integrowania i stabilizowania roz-

woju w skali całego globu, co przyczynia się do pogłębiania procesu inte-

gracji regionalnej, który tworzy szanse rozwoju dla krajów i regionów452.

451 G.W. Kołodko, Globalizacje a odrabianie zaległości rozwojowych, Referat z konferencji: 
„Globalization and Catching-up in Emerging Market Economies”, WSPiZ, 16–17 maja 2002 r.

452 S. Shevelova, Współczesne tendencje procesu globalizacji: szanse i zagrożenia, 
„Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu” 2005, t. VII, z. 4.
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Kolejna sprawa to europejska przestrzeń administracyjna jako ozna-

czenie modelu administracji publicznej, który można określić jako euro-

pejski i który dotyczy konwergencji administracyjnej, czyli zastąpienia 

wcześniejszych odrębności powszechnymi rozwiązaniami administra-

cyjnymi. Europejska przestrzeń administracyjna czy konwergencja admi-

nistracyjna są zatem przeciwieństwami narodowych (państwowych) sy-

stemów administracyjnych, w których struktura, zasady, formy i standardy 

administracji publicznej odzwierciedlają historię, tożsamość, tradycję 

oraz różne osobliwości społecznego i państwowego rozwoju. Pojęcie „eu-

ropejska przestrzeń administracyjna” oznacza, że administracja publiczna 

funkcjonuje i jest zarządzana na podstawie wspólnych europejskich zasad, 

reguł i regulacji jednolicie stosowanych na relewantnym terytorium. Idea 

ta ma swoje korzenie w tradycji europejskiego kontynentalnego prawa 

publicznego oraz w koncepcji klasycznego, czy też starego publicznego 

zarządzania. W ich świetle administracja publiczna jest hierarchiczną or-

ganizacją stworzoną i zarządzaną przez prawo, a jej pracownicy są biuro-

kratami stosującymi przepisy prawne zgodnie z zasadami państwa praw-

nego, tj. w sposób neutralny i mając na względzie interes publiczny. 

Założenie dotyczące wyłaniania się europejskiej przestrzeni administra-

cyjnej opiera się na teorii administracyjnej konwergencji globalnej. Przyj-

muje się tutaj, że konwergencja administracyjna nie ma zakresu jedynie 

europejskiego, lecz globalny i że jest to konieczna zmiana, oznaczająca 

postęp na drodze rozwoju współczesnej administracji publicznej. Należy 

zatem zwrócić uwagę na kontekst, w którym funkcjonuje administracja. 

Jest on bowiem bardzo istotny w określonym czasie i w określonym miej-

scu, pomniejszając niejednokrotnie znaczenie narodowych uwarunko-

wań i powodując przenikanie najlepszych rozwiązań organizacyjnych, 

czemu służą nasilające się powiązania i współzależności międzynaro-

dowe, a także umożliwiane przez rozwój łączności i transportu coraz 

częstsze bezpośrednie kontakty. W tym kontekście należy się odnieść do 

czynników i uwarunkowań sprzyjających konwergencji administracyjnej 

w Unii Europejskiej. Przemawia za tym przede wszystkim potrzeba za-

pewnienia właściwego stosowania i wdrażania prawa europejskiego. Za 

powstaniem europejskiej przestrzeni administracyjnej przemawia także 

wysoki stopień interakcji między praktykami a teoretykami administracji 

z poszczególnych państw członkowskich, sprzyjający poznaniu, ocenie 

i recepcji wybranych krajowych koncepcji i rozwiązań w zakresie admini-
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stracji publicznej. Wprawdzie badanie i naśladowanie rozwiązań przyję-

tych w innych krajach europejskich zachodzi od wielu lat, co spowodo-

wało, że administracje krajów europejskich mają wiele wspólnych cech 

charakterystycznych, to jednak rozwój współpracy gospodarczej, poli-

tycznej, kulturalnej itd. stworzył nową sytuację. Można zatem oczekiwać 

zwiększonego adaptacyjnego nacisku na krajowe administracje, chociaż 

niewątpliwie będzie on nierówny w różnych państwach i w różnych ob-

szarach administracji publicznej. Wreszcie europejskiej konwergencji ad-

ministracyjnej sprzyja relatywnie słabo oddziałująca globalna konwer-

gencja, co może mieć swoje źródło w zmniejszającym się poparciu dla 

koncepcji nowego publicznego zarządzania. 

Ogólnie można powiedzieć, że w europejskim kontekście administra-

cyjna konwergencja jest bardziej prawdopodobna dzięki atrakcyjności 

pewnych rozwiązań aniżeli ich narzuceniu, co widoczne jest w tym, że 

organy i państwa członkowskie Unii Europejskiej przyglądają się rozwią-

zaniom przyjętym przez innych, szukając w nich inspiracji do podejmo-

wanych działań i rozwiązywania problemów. W kontekście wymogów 

europejskich administracja publiczna winna świadczyć obywatelom 

usługi odpowiadające zarówno standardom prawnym, jak i społecznym 

oczekiwaniom. Łączne spełnienie obu tych wymogów decyduje o sku-

teczności działań podejmowanych przez administrację, nie jest jednak 

możliwe bez wyraźnie określonych punktów odniesienia. Należą do nich 

oczywiście prawo i standardy prawnoorganizacyjne, jak również potrzeby 

społeczne wyrażone w postaci oczekiwanych przez obywateli sposobów 

świadczenia usług publicznych. Jeszcze inne to standardy zarządzania, 

czyli systemy, techniki i narzędzia pozwalające instytucji publicznej efek-

tywnie wykonywać zadania publiczne453. Przesłanki stworzenia, a następ-

nie zastosowania w praktyce modeli i rozwiązań w zakresie nowoczes-

nych metod zarządzania w administracji publicznej wiążą się z koncepcjami 

przyjętymi i wprowadzanymi do praktyki administracyjnej w różnych 

krajach europejskich. Główne przesłanki w tym zakresie to: 

1.  Koncentracja na kliencie, będącym ostatecznym rozstrzygającym 

o jakości wyrobu czy usługi. 

453 J. Supernat, Europejska przestrzeń administracyjna (zagadnienia wybrane), [w:] Z. Janku, 
Z. Leoński, M. Szewczyk, M. Waligórski, K. Wojtczak (red.), Europeizacja polskiego prawa admini-
stracyjnego, Kolonia Limited, Wrocław 2005. 
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2.  Ciągłe uczenie się, doskonalenie i innowacje, będące podstawą roz-

woju organizacji w zmieniających się warunkach nie tylko dzięki 

rozwiązywaniu aktualnych problemów, ale także wykorzystywaniu 

wyłaniających się nowych możliwości. 

3.  Rozwój i zaangażowanie pracowników, obejmujące kulturę organi-

zacyjną opartą na zaufaniu i przekazywaniu pracownikom pełnych 

kompetencji w zakresie ich odpowiedzialności, co służy wykorzysta-

niu pełnego potencjału pracowników. 

4.  Zarządzanie przez procesy i fakty. Zarządzanie przez procesy ma na 

celu uzyskanie pożądanych wyników, dodających wartość i zapew-

niających efektywne wykorzystanie zużytych zasobów. Tradycyjnie 

jest to obszar dość zaniedbany w organizacjach administracji pub-

licznej. Z kolei zasada zarządzania przez fakty wymaga, aby decyzje 

były podejmowane przy wykorzystaniu wiarygodnych informacji, 

które zostaną w sposób profesjonalny zanalizowane, np. przy 

uwzględnieniu zasad zależności przyczynowo-skutkowych. 

5.  Przywództwo i stałość celów. Zachowanie przywódców organizacji 

wyznacza jasne i jednoznaczne cele dla całej organizacji. Liderzy na 

wszystkich szczeblach organizacji są odpowiedzialni za jej rozwój 

oraz promocję wartości deklarowanych przez organizację na ze-

wnątrz, co może być szczególnie istotne w wypadku organizacji 

publicznych. 

6.  Rozwój partnerstwa. Relacje z partnerami są wzajemnie korzystne, 

budowane na zaufaniu, dzieleniu się wiedzą i integracji. W wypadku 

realizacji tej zasady organizacje publiczne powinny działać wspólnie 

dla wykonania celów publicznych, a nie tworzyć biurokratyczne ba-

riery między poszczególnymi urzędami i chronić informacje mo-

gące służyć porównywaniu efektów ich działań. 

7.  Odpowiedzialność publiczna – przyjęcie etycznego podejścia oraz 

spełnianie oczekiwań społeczeństwa i obowiązujących wymogów 

prawnych. 

8.  Orientacja na wyniki. Według tej zasady doskonałość zależy od umie-

jętności wyważenia i zaspokojenia interesów grup i osób związanych 

z funkcjonowaniem organizacji: klientów, dostawców, pracowników, 

przedsiębiorców oraz społeczeństwa jako całości454.

454 S. Wysocki, Menedżerskie zarządzanie publiczne – europejskie wzorce, polskie do-
świadczenia, „Analizy i Opinie”, 2018, nr 14, Instytut Spraw Publicznych.
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W związku z tym powstawać będą nowe problemy, bariery, zadania i sy-

tuacje, które nie są dziś możliwe do przewidzenia. Poszukuje się zatem 

rozwiązań mających na celu dostosowanie poziomu organizacji i metod 

działania aparatu administracji publicznej do zmieniających się warun-

ków w bliższej i dalszej przyszłości. W międzynarodowym środowisku 

nauk administracyjnych wskazuje się na wiele kierunków działań, z których 

w świetle polskich realiów trzy wydają się warte szerszego zainteresowa-

nia. Są to: reformy administracyjne, racjonalna polityka kadrowa w apara-

cie administracji publicznej, wysuwająca na plan pierwszy kwalifikacje 

urzędników, oraz możliwie najszersze wykorzystanie na potrzeby admini-

stracji dorobku nauki. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera 

teoria administracji jako jedna z dyscyplin, których dorobek może być wy-

korzystany do postępu w dziedzinie funkcjonowania administracji publicz-

nej. Miejsce i rolę nauk administracyjnych i perspektywy ich rozwoju 

należy wiązać niewątpliwie z funkcjami, jakie te nauki powinny spełniać 

w stosunku do podmiotu zainteresowania, czyli aparatu administracji pub-

licznej. Wydaje się, że funkcje te można – w ogólnym zarysie – ująć jako:

• prowadzenie badań podstawowych i stosowanych,

• opracowywanie opinii, prognoz, ekspertyz i projektów na bieżące 

potrzeby kierownictwa państwowego i organów administracji pub-

licznej,

• popularyzacja wiedzy administracyjnej,

• udział w systemie przygotowania, kształcenia i doskonalenia kadr 

aparatu administracji,

• przygotowanie i doskonalenie kadr naukowych dla zaplecza nauko-

wego administracji.

Osiągnięcia nauki, a także wymogi wynikające z przesłanek społecz-

nych i organizacyjnych powinny kształtować administrację sprawnie roz-

wiązującą problemy zarządzania w skomplikowanej transformacji spo-

łecznej i gospodarczej, jak też nawiązującą partnerskie współdziałanie ze 

strukturami europejskimi. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na 

główne obszary, które będą wyznaczać zasadniczą strategię przemian ad-

ministracji publicznej w okresie najbliższych lat455. Pierwszy obszar doty-

czy stworzenia warunków do kształtowania państwa uporządkowanego, 

sterowalnego, sprawnego. Związane jest to z problematyką funkcjonowa-

455 Zob. Założenia i kierunki reformy administracji publicznej, URM, Warszawa 1993, 
s. 20–25.
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nia rządu i organizacją jego prac, pozycją poszczególnych ministrów jako 

organów administracji, kształtowaniem funkcji i pozycji wojewody jako 

reprezentanta rządu na terenie województwa, problematyką nowych 

technologii pracy administracji, usprawnieniem przepływu informacji 

czy nowoczesnych systemów informacyjnych. Kolejny obszar to tworze-

nie warunków do rozwoju państwa obywatelskiego, w którym rolą admi-

nistracji będzie współdziałanie z lokalną społecznością i kreowanie mo-

delu społeczeństwa obywatelskiego. Wiąże się to z ideą społecznego 

uczestnictwa w sprawowaniu władzy publicznej, konsultacjami, funkcją 

negocjacyjną oraz podejmowaniem przez administrację tzw. działań kon-

sensusowych. Ponadto gospodarne i efektywne wykonywanie zadań to 

kolejny wyznacznik kierunku działań i rozwoju funkcji administracji. Jest 

to związane z decentralizacją zarządzania oraz gospodarowaniem środ-

kami publicznymi. Ponadto dotyczy to udziału administracji publicznej 

w tworzeniu instrumentów kreowania rozwoju lokalnego i regionalnego. 

Należy też zwrócić uwagę na obszar, jaki wyznacza założenie państwa 

sprawiedliwego, bezpiecznego i uczciwego. W tej mierze szczególnego 

znaczenia nabierają: jakość kadr zatrudnionych w aparacie administra-

cyjnym, ich wiedza, kwalifikacje, postawy, poglądy i zachowania. Ponadto 

problematyka jakości i sprawności procedury administracyjnej związana 

jest z ochroną interesu indywidualnego i zbiorowego obywateli i tworzy 

solidne podstawy obsługi prawnej działalności administracji.

Ważnym elementem jest też odniesienie do zadań i funkcji realizowa-

nych przez administrację krajów Unii Europejskiej. W krajach tych admi-

nistracja pełni funkcje co najwyżej czworakiego rodzaju. Po pierwsze, jest 

aparatem wykonawczym decyzji politycznych, przy tym aparatem aktyw-

nym, na którym wobec głębokiej znajomości realiów, jaką z natury rzeczy 

posiada, spoczywa obowiązek inicjowania określonych decyzji politycz-

nych. Po wtóre, wykonuje swoją klasyczną funkcję reglamentacyjną – 

stosuje w konkretnych przypadkach przepisy prawa, wydając stosowne 

nakazy, zakazy i upoważnienia postępowania. Po trzecie, administracja 

wykonuje funkcje organizacyjno-prestacyjne – „administracja świadcząca”, 

jak się ją czasem nazywa, organizuje i rozdziela różnego rodzaju świad-

czenia, przede wszystkim w zakresie socjalnych funkcji państwa (oświata, 

zdrowie, opieka społeczna), lecz coraz częściej także w zakresie badań na-

ukowych oraz organizacji życia gospodarczego. Po czwarte wreszcie, ad-

ministracja reprezentuje państwo w obrocie cywilnoprawnym jako 
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właściciela majątku administracyjnego, służącego wykonywaniu jej pod-

stawowych funkcji, a często i majątku gospodarczego (akcje i papiery war-

tościowe, zakłady produkcyjne czy usługowe itp.) oraz jako wielkiego na-

bywcę towarów i usług.

2.  Ekologiczne i przestrzenne 
uwarunkowania rozwoju 
lokalnego

Każdy przejaw życia społecznego i gospodarczego wpisany jest w kon-

kretną przestrzeń geograficzną. Dlatego też nie można pomijać właściwo-

ści tej przestrzeni, niezależnie od wielkości obszaru, o który chodzi. Gospo-

darka lokalna jest zatem gospodarką mikroskali przestrzennej, dla której 

charakterystyczne pozostają liczne wzajemne sąsiedztwa: ludzi, elementów 

środowiska przyrodniczego i społeczno-gospodarczego. Można przyjąć, że 

gospodarka przestrzenna to uwzględnienie przestrzennego wymiaru go-

spodarowania przy zwróceniu uwagi na zróżnicowane właściwości 

przestrzeni. Stymulowanie procesów rozwoju lokalnego związane jest 

z kształtowaniem modelu organizacji przestrzennej terytorialnego systemu 

społecznego. Modelem tym jest ład przestrzenny, realizujący kryteria racjo-

nalności społecznej i odnoszący się do pewnych wartości i dążeń związa-

nych z polityką, ekonomią, kulturą, ekologią itp. Konstrukcja ładu prze-

strzennego powinna uwzględniać wszystkie podstawowe zagadnienia 

dotyczące problematyki rozwoju, w tym praw przyrody, które kształtują po-

rządek organizacyjny i funkcjonalny środowiska przyrodniczego.

Gospodarka przestrzenna na poziomie lokalnym realizuje m.in. nastę-

pujące cele:

• rozwiązywanie konfliktów przestrzennych w dziedzinie użytkowa-

nia terenów, walorów środowiska i lokalizacji,

• program społeczny prowadzący do poprawy poziomu jakości życia,

• stworzenie lepszego środowiska życia człowieka.

W odniesieniu do poziomu lokalnego cele te obejmują:

• wykształcenie pożądanej społeczno-ekonomicznej struktury prze-

strzennej danego obszaru, 
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• ukształtowanie najbardziej funkcjonalnego układu osadniczego,

• wprowadzenie efektywnego i oszczędnego modelu użytkowania 

ziemi,

• utrzymywanie korzystnych dla mieszkańców relacji ekologicznych, 

ekonomicznych i społecznych,

• zaprowadzenie ładu przestrzennego oraz estetyki danego obszaru.

W odniesieniu do problematyki rozwoju lokalnego na czoło wysuwają 

się następujące zasady:

• zasada ładu przestrzennego,

• zasada dbałości o walory krajobrazowe,

• zasada wymagań ochrony środowiska przyrodniczego,

• zasada wymagań ochrony dziedzictwa kulturowego.

Ułatwia to racjonalne kształtowanie przestrzeni i włączenie tego pro-

cesu w kompleks uwarunkowań rozwoju. Jest to związane z cechami 

współczesnej polskiej przestrzeni, gdzie konieczne jest uwzględnienie ko-

relacji między specyfiką zagospodarowania przestrzennego a tempem za-

chodzących zmian społeczno-gospodarczych. Cechy te to456:

•  stabilizujące się relacje między środowiskiem przyrodniczym a ob-

szarem zurbanizowanym,

• trwałość zróżnicowań lokalnych,

• specyfika wyróżniających się obszarów pod względem problematyki 

ekologicznej i kulturowej.

Sytuacja taka wywiera istotny wpływ na kształtowanie polityki prze-

strzennej realizowanej na poziomie lokalnym. Kształtowanie ładu prze-

strzennego związane jest z procesem rozwoju lokalnego i zmianami w śro-

dowisku przyrodniczym. Stąd ważna rola, jaką przypisuje się koordynacji 

przedsięwzięć społeczno-gospodarczych, działaniom proinnowacyjnym 

oraz ochronie zasobów naturalnych. W tym kontekście należy zwrócić 

uwagę na rolę ekorozwoju w procesie konstruowania lokalnej polityki 

społeczno-gospodarczej. Filozofia ekorozwoju zakłada urzeczywistnienie 

rozwoju trwałego, stabilnego i zrównoważonego. Do podstawowych reguł 

kształtowania tak pojmowanego ekorozwoju należy zaliczyć457:

456 E. Wysocka, Poszukiwanie przestrzennych aspektów rozwoju społeczno-gospodar-
czego, „Samorząd Terytorialny” 2001, nr 1–2.

457 Por. Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju Polska 2000 Plus: 
hipoteza. Raport, t. I–II, CUP, Warszawa 1995.
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• całościowe i systemowe oraz dynamiczne ujmowanie zjawisk przy-

rodniczych, społecznych i gospodarczych oraz traktowanie środo-

wiska człowieka jako pełnej całości,

• interakcyjne postrzeganie rzeczywistości i dostrzeganie zależności 

między przestrzenią antropogeniczną a przyrodniczą,

• systemowe ujmowanie elementów środowiska pod kątem pełnio-

nych funkcji,

• ocenianie zmian środowiska przez paradygmat wartości odnoszący się 

do zachowania zdolności przyrody do zapewnienia trwałego rozwoju. 

W odniesieniu do problematyki rozwoju lokalnego wdrażanie owych 

zasad powinno obejmować powszechne i współzależne uwzględnianie 

przyrodniczych uwarunkowań w sterowaniu rozwojem społeczno-gospo-

darczym, a także promowanie ekologicznych kierunków działań i form 

istotnych dla ekorozwoju w sferach i obszarach funkcjonowania społecz-

ności lokalnej. Niezbędne jest w związku z tym jednoznaczne ustalenie, że 

obowiązek ochrony środowiska stanowi element prawidłowego gospoda-

rowania, a planowanie rozwoju musi brać pod uwagę problemy gospoda-

rowania zasobami środowiska. Stąd potrzeba uwzględniania tego zagad-

nienia w dokumentach programujących rozwój, a następnie w praktyce 

realizacyjnej. Stworzy to warunki do budowania spójnego systemu, w któ-

rym mechanizmy gospodarcze będą ukierunkowane na poprawę stanu 

środowiska. Dodatkowo sprzyjać temu będzie ujmowanie polityki prze-

strzennej jako głównego narzędzia aktywnej ochrony i kształtowania 

przestrzeni przyrodniczej przez458:

• kompleksową waloryzację środowiska przyrodniczego,

• określenie uwarunkowań i ograniczeń progowych wynikających 

z naturalnej pojemności ekologicznej danego obszaru,

• określenie kryteriów ekologicznych jako podstawy kształtowania 

struktur przestrzennych,

• budowę ekologicznych scenariuszy rozwoju społeczno-gospodar-

czego.

Gwarantuje to systemowe ujęcie miejsca i roli środowiska przyrodni-

czego w kształtowaniu polityki rozwoju, a jednocześnie pozwala na wkom-

ponowanie celów ekologicznych w system strategicznych celów rozwoju 

jednostki terytorialnej jako jednego z głównych komponentów procedury 

458 J. Kołodziejski, Polska przestrzeń w europejskiej perspektywie XXI w., Dom Wydawniczy 
Elipsa, Warszawa 1996.



402

Andrzej Potoczek Idea zarządzania zintegrowanego – zarys problemu

informacyjno-decyzyjnej regulującej całokształt procesów rozwoju lokal-

nego. Osiągnięcie efektów w tym zakresie możliwe będzie poprzez:

•  powszechne i współzależne uwzględnianie uwarunkowań przyrod-

niczych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

oraz w programach przedsięwzięć publicznych w stopniu reali-

stycznym społecznie, ekonomicznie i techniczno-organizacyjnie,

•  promowanie ekologicznych kierunków i form w wybranych dzie-

dzinach i na wybranych obszarach,

•  stopniowe rozszerzanie i utrwalenie dobrej kondycji ekologicznej ob-

szarów objętych ochroną prawną ze względu na walory przyrodnicze,

•  zahamowanie procesów degradacji, a następnie uzyskanie stopnio-

wej poprawy jakości środowiska na obszarach o najwyższej koncen-

tracji źródeł zanieczyszczeń, a także skuteczne przeciwdziałanie roz-

przestrzenianiu się procesów degradacji środowiska na inne obszary.

Skuteczność podejmowanych działań zależy w dużej mierze od inicja-

tyw władz samorządowych. Ich aktywność i inicjatywa powinny zmierzać do 

podejmowania i wdrażania przedsięwzięć odpowiadających wymogom 

ekorozwoju. Inicjatywy lokalne winny doprowadzić do stanu, w którym 

większość podejmowanych przedsięwzięć społeczno-gospodarczych będzie 

zgodna z zasadami ekorozwoju. Jest to związane z problemem społecznej 

kreatywności, zgodnie z którym ludzie będą mogli i chcieli być aktywni 

w procesie zaspokajania swoich potrzeb społecznych i ekonomicznych, 

dążąc jednocześnie do działania odpowiadającego wymogom ochrony śro-

dowiska przyrodniczego przez wdrażanie odpowiednich metod działania. 

Istotne jest, aby te metody miały charakter lokalny i wynikały z uświadomio-

nych potrzeb oraz naturalnych postaw proekologicznych. Aby osiągnąć taki 

stan, władze samorządowe muszą podejmować inicjatywy mające na celu 

kształtowanie postaw i świadomości członków społeczności lokalnej. Inicjo-

wane działania winny zasadzać się na proekologicznym podejściu do oto-

czenia, ze szczególnym uwzględnieniem zasad ekorozwoju.

W przedsięwzięciach podejmowanych na poziomie lokalnym należy 

uwzględnić ekologiczne aspekty planowania przestrzennego. Chcąc korzy-

stać z walorów przestrzeni, trzeba dbać o jakość, stan środowiska i trwałą 

użyteczność gospodarczą. W wyniku swojej działalności człowiek może 

zakłócić naturalne procesy zachodzące w otaczającym go środowisku. 

Dlatego też bardzo ważną rzeczą jest, aby władze samorządowe znały ist-

niejące uwarunkowania ekologiczne społeczności lokalnych i potrafiły 
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wykorzystywać je w trakcie wykonywania zadań z zakresu planowania 

przestrzennego459. Uzyskiwanie pożądanych efektów w tym zakresie 

możliwe będzie dzięki powiązaniu zagadnień ekologicznych z problema-

tyką lokalną, tradycją, odmiennością i swoistymi cechami danej społecz-

ności. Ważne jest dostrzeganie specyfiki geograficznej, przyrodniczej i jej 

związku z dziedzictwem historyczno-kulturowym regionu. Istotne jest 

również włączenie tematyki ekologicznej w kompleks edukacji regional-

nej realizowanej na określonym, dającym się wyodrębnić obszarze.

Wydaje się, że takie pojęcie problematyki ekologicznej, wsparte sze-

roko pojętym oddziaływaniem wychowawczym, skierowanym ku jasno 

określonemu celowi, pozwoli na osiąganie wymiernych efektów. Powinny 

one przejawiać się w ukształtowanej i trwałej świadomości ekologicznej, 

którą można określić jako szeroko pojętą, swoistą formę świadomości 

społecznej. Główną funkcją świadomości ekologicznej jest umożliwienie 

przewidywania skutków działań podejmowanych w środowisku przyrodni-

czym. Kolejna sprawa to kultura ekologiczna, będąca zbiorem zasad i spo-

sobów ludzkiego działania oraz społecznych cech człowieka wyrażają-

cych się stopniem rozumienia przyrody i warunków jej funkcjonowania. 

Jednym z zadań samorządu terytorialnego powinno być działanie zmie-

rzające do rozwijania świadomości społecznej w zakresie problematyki 

ekologicznej. Celem owych działań musi być skupienie uwagi na istot-

nych sprawach i priorytetach odnoszących się do zagadnień ochrony śro-

dowiska i związanych z założeniami ekorozwoju.

Na szczeblu lokalnym powinna zostać stworzona strategia działania, 

która pozwoli na skupienie i koordynowanie wysiłków instytucji, organi-

zacji, przedsiębiorstw i grup obywateli w dziedzinie ochrony środowiska 

i integracji tej problematyki z rozwojem społeczno-gospodarczym. Stąd 

potrzeba systematycznej edukacji ekologicznej obejmującej szerokie kręgi 

społeczne. Edukacja ta musi odbywać się w różnych formach przy aktyw-

nym wsparciu samorządu lokalnego. Organizując na poziomie lokalnym 

edukację ekologiczną, należy określić kategorie zbiorowości, które będą 

objęte tą edukacją, oraz wybrać środki i metody działania. Rozważając 

problematykę zadań samorządu lokalnego wobec edukacji ekologicznej, 

trzeba pamiętać, że ma ona służyć wdrażaniu do praktyki zasad ekoroz-

woju jako integralnego elementu procesu rozwoju lokalnego. 

459 S. Lubicz-Lubiński, Gospodarka przestrzenna gmin i regionów, „Przegląd Regionalny” 
1996, nr 9.
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3. Interwencjonizm samorządowy

Strategia rozwoju staje się współcześnie instrumentem interwencjoni-

zmu samorządowego w sferze kształtowania rozwoju społeczno-gospo-

darczego. Wynika to z założenia, iż władze samorządowe powinny odgry-

wać znaczącą rolę w kształtowaniu społeczno-gospodarczej płaszczyzny 

jednostki terytorialnej i sterować procesem rozwoju. Wiąże się też z ak-

tywnym oddziaływaniem na sytuację społeczno-gospodarczą przez two-

rzenie warunków do synergicznego długofalowego współdziałania róż-

nych podmiotów w rozwiązywaniu najistotniejszych problemów jednostki 

terytorialnej. Prowadząc określoną politykę rozwoju, władze publiczne 

oddziałują bezpośrednio lub pośrednio na strukturę, tempo oraz kierunki 

kształtowania sytuacji partnerów społeczno-gospodarczych460. W tym 

przypadku można mówić o interwencjonizmie samorządowym, który 

można podzielić na interwencjonizm regionalny i lokalny. Aktywność po-

szczególnych płaszczyzn interwencjonizmu będzie zależeć od istnienia 

i skutecznego wykorzystania odpowiednich narzędzi461. Zasadniczo część 

problemów, jakie stają przed gospodarką regionalną i lokalną, ma charak-

ter długofalowy, co powoduje, że nie można liczyć na ich samodzielne 

rozwiązanie, zwłaszcza w kontekście specyfiki określonego układu teryto-

rialnego. Dlatego też konieczne staje się inicjowanie i wspieranie przed-

sięwzięć zgodnych z preferencjami i wartościami oraz perspektywicznymi 

zamierzeniami rozwojowymi. Znacznym czynnikiem rozwoju interwen-

cjonizmu samorządowego jest zjawisko mobilności posiadanych zaso-

bów oraz potrzeba udostępnienia ich potencjalnym inwestorom. Kolejna 

sprawa to umacnianie pozycji konkurencyjnej jednostki terytorialnej. Wy-

daje się, że interwencyjne działania w obszarze rynku pracy nieruchomości 

usług czy rynku informacji będą służyć pozyskiwaniu zewnętrznych czyn-

ników rozwoju, jak też utrzymaniu czynników wewnętrznych462. Należy 

460 A. Sztando, Strategia rozwoju gospodarczego gminy jako element lokalnego otoczenia 
przedsiębiorstwa, [w:] Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Wydawnictwo Akademii 
Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1997, s. 62. 

461 Zob. S.L. Bagdziński, Lokalna polityka gospodarcza, UMK, Toruń 1994, s. 45; S. Dudzik, 
Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego. Problematyka prawna, Zakamycze, Kraków 
1998, s. 150.

462 P.B. Ginesman, K. Zawisny, Metody i instrumenty pobudzania przedsiębiorczości lokal-
nej, [w:] Gospodarka lokalna w warunkach samorządności, „Zeszyty Naukowe Akademii 
Ekonomicznej w Poznaniu”, nr 205, Poznań 1992, s. 70. 
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też zwrócić uwagę na wymóg zaspokojenia coraz większego zakresu po-

trzeb społecznych. Wiąże się to z koniecznością modyfikowania form 

działania przy zastosowaniu narzędzi pośrednich stymulujących lub też 

wyznaczających określone wzorce zachowań463.

Stosowanie odpowiednich instrumentów interwencjonizmu zmierza 

do osłabienia niedomagań lokalnych i regionalnych rynków oraz do kory-

gowania negatywnych dostosowań strukturalnych, tak aby wprowadzić 

jednostkę terytorialną na długofalową ścieżkę dynamicznego rozwoju464. 

Samorząd terytorialny poprzez instrumentalny interwencjonizm roz-

wiązuje sprzeczności między podmiotami uczestniczącymi w procesie 

rozwoju, a także ma możliwość koordynowania działań wspólnych dla 

owych podmiotów465. 

Tak więc głównymi celami interwencjonizmu samorządowego są:

• bezpieczna z długookresowego punktu widzenia struktura funkcjo-

nalna i struktura zagospodarowania jednostki terytorialnej,

• długookresowy wzrost dochodów mieszkańców i budżetu,

• długookresowy rozwój przedsiębiorczości oparty na racjonalnym 

wykorzystaniu zasobów lokalnych.

Wszystkie te cele odnoszą się do długookresowych przedsięwzięć po-

dejmowanych na płaszczyźnie lokalnej lub regionalnej i umożliwiają rea-

lizację celów operacyjnych, które mają bezpośredni wpływ na osiąganie 

efektów związanych z podstawowymi potrzebami terytorialnego systemu 

gospodarczego.

Do owych celów można zaliczyć:

• zapewnienie sprzyjających warunków do rozwoju istniejących 

struktur przedsiębiorczości,

• przeciwdziałanie monostrukturalizacji rozwoju gospodarczego,

• wykreowanie aktywności mieszkańców w zakresie podejmowania 

działalności gospodarczej,

• pozyskanie pożądanych inwestycji zewnętrznych,

• racjonalną eksploatację zasobów środowiska naturalnego,

463 A. Sztando, Lokalny interwencjonizm samorządowy, czyli kształtowanie gminnego 
rozwoju gospodarczego, „Studia Regionalne i Lokalne” 2000, nr 1 (1).

464 L. Patrzałek, Funkcje ekonomiczne samorządu terytorialnego w okresie transformacji 
systemowej w Polsce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we 
Wrocławiu, Wrocław 1996, s. 129 i nast.

465 A. Zalewski, Rola samorządu terytorialnego w rozwoju gospodarki lokalnej, [w:] 
Samorząd terytorialny i gospodarka lokalna, „Monografie i Opracowania” 1994, nr 381, s. 67.
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• wykorzystanie tzw. majątku niechcianego, stanowiącego własność 

gminy lub lokalnych podmiotów gospodarczych,

• utrzymanie istniejących i stworzenie nowych miejsc pracy,

• koordynowanie wybranych form współpracy podmiotów gospodar-

czych,

• prowadzenie współpracy z podmiotami gospodarczymi w wybra-

nych obszarach funkcjonalnych,

• likwidowanie lub kompensowanie ujemnych efektów zewnętrz-

nych w obszarach funkcjonalnych,

• likwidowanie lub kompensowanie ujemnych efektów zewnętrz-

nych wytwarzanych przez podmioty gospodarcze,

• preferowanie podmiotów generujących szczególnie ważne dla roz-

woju lokalnego dodatnie efekty zewnętrzne466.

Realizując przedsięwzięcia w sferze interwencjonizmu, samorząd tery-

torialny może posługiwać się zestawem narzędzi oddziaływania na struk-

tury gospodarcze jednostki terytorialnej. Są to przede wszystkim narzędzia 

regulujące uwarunkowania w zakresie gospodarki przestrzennej, ochrony 

środowiska, infrastruktury technicznej i pozostałych aspektów lokalnych 

usług publicznych, podatków i opłat lokalnych, handlu, a także dostępności 

wykorzystania mienia komunalnego. Podkreślić tu należy, że instrumenty 

te zostały powierzone samorządowi terytorialnemu jako narzędzia służące 

głównie realizacji tzw. zadań własnych. Aktywna postawa władz samorzą-

dowych owocuje jednak dodatkową, lecz bardzo istotną grupą instrumen-

talną służącą wykonywaniu zadań fakultatywnych. W jej skład wchodzą 

m.in. narzędzia: regulujące strukturę stosunków na miejscowym rynku 

pracy, ograniczające bariery organizacyjne, które stoją przed sferą przedsię-

biorczości, kwalifikacyjne i kapitałowe, wspierające polifunkcyjny rozwój 

obszarów wiejskich, koordynujące współpracę lokalnych instytucji otocze-

nia biznesu oraz narzędzia składające się na marketing terytorialny. Szcze-

gólną rolę wśród narzędzi oddziaływania zajmuje strategia rozwoju wzmac-

niająca główne cele aktywności władz samorządowych oraz partnerów 

społeczno-gospodarczych w sferze rozwoju jednostki terytorialnej. Pozwala 

ona na podejmowanie inicjatyw oraz koordynowanie przedsięwzięć róż-

nych podmiotów wpływających na budowanie potencjału konkurencyj-

nego układu terytorialnego oraz poprawę jakości życia mieszkańców. W ten 

466 A. Sztando, Lokalny interwencjonizm samorządowy, czyli kształtowanie gminnego 
rozwoju gospodarczego, „Studia Regionalne i Lokalne” 2000, nr 1 (1).
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sposób strategie wraz z cechami przypisanymi temu instrumentowi od-

działywania wpisuje się w ogólną koncepcję interwencjonizmu samorzą-

dowego, który można określić jako kompleks oddziaływań władz samorzą-

dowych realizowanych za pomocą określanego zestawu instrumentów 

determinujących decyzje wewnętrznych i zewnętrznych podmiotów go-

spodarczych oraz innych jednostek związanych z działalnością społeczno-

-gospodarczą, z uwzględnieniem bezpośrednich decyzji administracyj-

nych i alokacyjnych zmierzających do wprowadzenia i ukształtowania 

jednostki terytorialnej na długookresowej ścieżce rozwoju467.

Dzięki temu poprzez strategię władze publiczne mogą wpływać na kie-

runek rozwoju określonego układu terytorialnego, angażując w ten rozwój 

partnerów społeczno-gospodarczych. Dzięki strategii możliwe jest opty-

malne zaspokojenie i wykorzystanie innych instrumentów oddziaływania 

w ramach szeroko pojętego interwencjonizmu. Zgodnie z regulacjami dzia-

łania zorganizowanego warunkiem powodzenia przedsięwzięcia jest do-

brze wprowadzony plan. Takim planem w odniesieniu do procesu rozwoju 

jednostki terytorialnej jest właśnie strategia rozwoju. Pozwala ona na usta-

lanie misji i wizji rozwoju, co umożliwia z kolei podjęcie długofalowych wy-

siłków koordynujących, w tym związanych z doborem instrumentów 

oddziaływania o charakterze pośrednim i bezpośrednim. Te z kolei są nie-

zbędne do zapewnienia optymalnych warunków stymulowania rozwoju 

lokalnego i regionalnego, za który odpowiadają władze samorządowe.

4.  Niektóre problemy kształtowania 
i wykorzystywania kapitału 
intelektualnego w rozwoju 
jednostki terytorialnej

Jednym z głównych czynników wpływających na rozwój regionu oraz 

mących zasadnicze znaczenie dla podnoszenia poziomu życia mieszkań-

ców jest współcześnie gospodarka regionalna. Zasadne wydaje się zatem 

stwierdzenie, że zaawansowana technicznie i organizacyjnie gospodarka 

467 Tamże.
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regionalna powinna się opierać przede wszystkim na specyficznej kultu-

rze społecznej oraz innowacyjności, która jest efektem aktywności ludzi. 

W związku z tym bardzo ważne stają się jej podmiotowe uwarunkowania. 

Należy przyjąć, że innowacyjność jest zdolnością jednostki do skutecz-

nego realizowania procesu innowacyjnego rozumianą jako gotowość, 

umiejętność i możliwość wyszukiwania lub kreowania rozwiązań, opra-

cowywania, wdrażania i upowszechniania innowacji. Rozwój kapitału in-

telektualnego następuje poprzez wychowanie, oddziaływanie środowiska 

społecznego i zawodowego, a także zdobywanie doświadczenia, samo-

kształcenie oraz różne formy i rodzaje szeroko pojętej edukacji. Staje się to 

elementem rozwoju kultury innowacyjnej społeczeństwa i w zależności 

od jej poziomu proces edukacji oraz doskonalenia zawodowego powinien 

ulegać systematycznym przemianom dostosowanym do aktualnych i per-

spektywicznych potrzeb. Szczególną uwagę należy tutaj zwrócić na jakoś-

ciowy, a nie ilościowy wymiar podejmowanych działań, które odnoszą się 

do rozwijania wiedzy, umiejętności oraz postaw jako trzech głównych 

składowych procesu edukacji. Przekazywanie wiedzy, rozwijanie umiejęt-

ności i kształtowanie postaw dotyczy więc zarówno studiów, jak i kształ-

cenia ustawicznego w okresie aktywnego życia zawodowego. Dotych-

czasowe doświadczenia wskazują, że tradycyjnie pojmowany proces 

studiowania nie pozwala „nauczyć się” zawodu.

Wiedzę o charakterze zawodowym zdobywa się w praktyce, a rozwija 

m.in. w trakcie szkoleń czy w ramach kształcenia ustawicznego. We 

współczesnym świecie wąsko traktowana zawodowa edukacja wyższa za-

wsze będzie opóźniona względem dynamiki procesów ekonomicznych, 

społecznych czy technologicznych, a zdobyta specjalistyczna wiedza – 

niewystarczająca do zmiany zawodu w warunkach współczesnej globali-

zacji. Dlatego też konieczne jest przemyślenie i zaproponowanie zmiany 

modelu kształcenia zarówno w odniesieniu do szkolnictwa ponadgimna-

zjalnego, jak i szkół wyższych. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na 

potrzebę istotnej modyfikacji kariery naukowej w celu przyspieszenia 

osiągania poszczególnych stopni i tytułów naukowych, jak też powiąza-

nia procesu naukowo-badawczego z oczekiwaniami i wymogami prak-

tyki zarówno w sferze społeczno-ekonomicznej, jak i techniczno-gospo-

darczej. Bezpośrednio związany jest z tym cały kompleks zagadnień 

dotyczących współpracy uczelni wyższych z partnerami społeczno-go-
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spodarczymi w skali kraju i regionu. Ważnym elementem może być tutaj 

wykorzystanie dostępnych doświadczeń zagranicznych.

Należy podkreślić, że stan kapitału społecznego jest swego rodzaju in-

spiracją do:

• analizy i oceny jego elementów składowych w wymiarze lokalnym, 

a także w podejściu dynamicznym, społecznym i jakościowym;

• skonstruowania postulowanego modelu kapitału intelektualnego, 

adekwatnego do potrzeb współczesnego regionu oraz podmiotów 

społeczno-gospodarczych;

• określenia warunków organizacyjnych umożliwiających rozwijanie 

potencjału ludzkiego i niematerialnego; 

• wskazania rozwiązań organizacyjnych, sposobów działania, stylów za-

rządzania czy kompetencji menedżerskich, które mogą być uznane za 

główne narzędzia oddziaływania w zakresie tworzenia warunków do 

rozwijania wiedzy, umiejętności, systematycznego doskonalenia, prze-

kształcenia i utrwalania postaw indywidualnych i grupowych w celu 

zapewnienia zachowań elastycznych, adaptujących się do szybko 

zmieniającej się rzeczywistości, innowacyjnych, kreatywnych, cechu-

jących się wspólnotowym klimatem organizacyjnym oraz dążeniem 

do rozwijania kapitału intelektualnego ukształtowanego na zasadach 

szeroko pojmowanej kulturowej innowacyjności i przedsiębiorczości. 

Bardzo istotnym elementem jest zapewnienie wszystkim uczestnikom 

tego procesu odpowiednich warunków sprzyjających rozwojowi kapitału 

intelektualnego, w tym swobody przedstawiania pomysłów. Niejedno-

krotnie bowiem dobre pomysły są dławione przez kulturę organizacyjną, 

która nie dopuszcza żadnych zmian, gdyż łatwiej jest odrzucić nowatorski 

pomysł niż trudzić się wprowadzaniem go w życie. Z tego punktu widze-

nia konieczne jest kształtowanie i systematyczne rozwijanie nowoczesnej 

kultury organizacyjnej, odpowiadającej wymogom organizacji uczącej 

się. Wydaje się, że konieczne jest tutaj zwrócenie uwagi na następujące 

elementy:

• czas na myślenie – w codziennej pracy często brakuje czasu na 

wywiązywanie się z podstawowych obowiązków. W tej atmosferze 

trudno o innowacyjność i pomysłowość. Dlatego ważne jest, aby 

pracownicy zwolnili czasem tempo, przerwali rutynowe czynności 

i mogli zastanowić się wspólnie nad projektami długofalowymi; 
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• zgodność interesów – projekt wybrany osobiście jest zwykle realizo-

wany z większym zaangażowaniem niż projekt narzucony odgór-

nie. Jeśli organizacja potrafi godzić swoje cele w zakresie rozwijania 

wiedzy z celami pracowników, tworzy dobre warunki do rozwoju ich 

osobistego zaangażowania;

• tolerowanie błędów – jeśli błędy będą traktowane nie jak niepowo-

dzenia, ale jak cena płacona za odkrycie lepszego rozwiązania, pra-

cownicy będą bardziej skłonni do poszukiwań. Tolerowanie błędów 

sprzyja innowacyjności, jednak tylko pod warunkiem, że jest prak-

tyką długotrwałą i otwarcie promowaną; 

• stosowanie środków stymulujących pomysłowość – wykorzystuje 

się tu różne środki, np. maluje sale konferencyjne na kolory pobu-

dzające do kreatywnego myślenia albo tworzy miejsca, w których 

pracownicy chętnie spotykają się przy kawie i wymieniają poglądy. 

Podstawową rolę w organizacji uczącej się odgrywają pracownicy. Dla 

zapewnienia odpowiedniego tempa uczenia się organizacji jej pracow-

nicy powinni cechować się takimi atrybutami, jak:

• myślenie systemowe – umiejętność całościowego (globalnego) 

spojrzenia na prowadzoną działalność i funkcjonowanie przedsię-

biorstwa, a nie tylko rozpatrywania każdego z elementów składo-

wych z osobna; 

• mistrzostwo osobiste – posiadanie wyjątkowo wysokiego poziomu 

biegłości działania, wykraczającego nawet poza przypisany formal-

nie zakres zadań. Oznacza to, że pracownicy powinni posiadać nad-

miar zdolności; 

• umiejętność odkrywania i analizowania „modeli myślowych” – 

uogólnień, obrazów, wyobrażeń wpływających na sposób rozumie-

nia i pojmowania otaczającego nas świata. Oznacza to również ot-

warcie się na krytyczny wpływ innych ludzi i samodoskonalenie; 

• budowanie wspólnej wizji przyszłości – umiejętność aktywnego 

uczestnictwa w procesie kolektywnego tworzenia strategii organizacji; 

• zespołowe uczenie się – umiejętność udziału w procesie zespoło-

wego uczenia się, przyjmowania krytycznej postawy i odrzucania 

z góry narzuconych założeń oraz prowadzenia dialogu. 

W związku z tym niezwykle istotne staje się kształtowanie odpowiada-

jącego specyfice i wymogom danego regionu modelu współpracy między 

nauką a gospodarką oraz szeroko pojętą sferą publiczną. Pozwoli to na 
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wykorzystanie istniejącego potencjału naukowo-badawczego do wspie-

rania rozwoju tych obszarów społeczno-gospodarczych, które są najważ-

niejsze z punktu widzenia przyjętych przez władze regionalne strategicz-

nych kierunków działania. W tym miejscu należy także zwrócić uwagę na 

cały system powiązań uczelni wyższych regionu z ich otoczeniem, go-

spodarką oraz instytucjami otoczenia biznesu, a także na kwestie wzajem-

nego zaufania w obszarze gospodarka–nauka. Istotna jest także kwestia 

wypracowania odpowiedniego systemu kształcenia, odpowiadającego 

współczesnym wymogom, jak też dopracowanie się modelu kariery za-

wodowej, bardziej odpowiadającego stale zmieniającej się rzeczywistości. 

Kolejna ważna sprawa to ekonomiczne uwarunkowania rozwoju poszu-

kiwań innowacyjnych w przedsiębiorstwach na obszarze danego regionu 

oraz poszukiwanie kapitału wspierającego działalność innowacyjną. W tym 

kontekście należy zwrócić uwagę na finansowanie tych działań, które po-

zwolą na większe zaangażowanie w rozwijanie wskazanych elementów 

i obszarów aktywności, co stworzy możliwość stworzenia większej liczby 

stanowisk badawczo-rozwojowych oraz poszerzy zakres poszukiwań i roz-

wiązań pozwalających na stosowanie innowacyjnych rozwiązań zarówno 

w sferze gospodarczej, jak i społecznej. Dla rozwoju regionu oraz tworze-

nia warunków umożliwiających w perspektywie kształtowanie się gospo-

darki opartej na wiedzy niezbędne jest odpowiednie kształcenie na pozio-

mie podstawowym, ponadpodstawowym i zawodowym. Biorąc pod uwagę 

problem efektywności systemu edukacyjnego w Polsce, a także przysto-

sowanie go do potrzeb gospodarki, należy się zastanowić, jaką rolę w tym 

obszarze powinna spełniać edukacja zawodowa. Wydaje się bowiem, że 

szkoła nie jest przygotowana do współczesnych wyzwań cywilizacyjnych 

i zbyt wolno reaguje na zmiany468. Można wskazać na dwie główne przy-

czyny zbyt wolnego dostosowywania się systemu edukacji do potrzeb go-

spodarki – inercję systemu szkolnego oraz słabe rozpoznanie potrzeb 

rynku pracy. Konieczność innego niż do tej pory kształcenia zawodowego 

staje się zatem niezaprzeczalnym faktem. Coraz większy nacisk należa-

łoby w związku z tym kłaść na kształtowanie zdolności do szybkiego przy-

stosowania się do zmian. 

Zmiany na współczesnym rynku pracy wiążą się z tzw. dematerializa-

cją pracy, czyli organizowaniem pracy w coraz mniejszym stopniu wokół 

468 R. Pachociński, Oświata XXI wieku. Kierunki przeobrażeń, Instytut Badań Edukacyjnych, 
Warszawa 1999, s. 71.
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wytwarzania przedmiotów, a w coraz większym wokół operowania ide-

ami i abstraktami. Praca kojarzy się coraz częściej z wiedzą i informacją 

niż produktami materialnymi. Łączy się to ze zjawiskiem przechodzenia 

do gospodarki opartej na wiedzy, a jej podstawowym obszarem jest ak-

tywność związana z zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz marketin-

giem469. W związku z tym na rynku pracy pojawiła się nowa kategoria – 

„pracownik wiedzy” (knowledge worker), przez co rozumie się osiągnięcie 

wysokiego poziomu kwalifikacji, wymagającego z reguły wyższego wy-

kształcenia oraz wysokiej specjalizacji oraz zdolności do samodzielnej 

pracy i twórczości. Z jakością kształcenia, w tym również kształcenia 

zawodowego, wiążą się umiejętności i kompetencje podstawowe, które 

w kontekście rozwoju społeczeństwa wiedzy wydają się szczególnie ważne. 

Powszechnie kształtowanie umiejętności kojarzone jest przede wszystkim 

z edukacją zawodową, gdyż wchodzą one w zakres kwalifikacji zawodo-

wych. Jednakże edukacja ogólnokształcąca może i powinna odegrać w tym 

zakresie szczególną rolę, zwłaszcza w kontekście wspomnianych wyżej 

umiejętności podstawowych. Należy zwrócić uwagę, że posiadanie tych 

umiejętności powinno dotyczyć ludzi młodych, dorosłych, pracujących, 

a także bezrobotnych. Kształtowanie tych umiejętności to zadanie eduka-

cji ogólnej, edukacji zawodowej, szkolnej i pozaszkolnej470.

Dla stworzenia systemu kompleksowych rozwiązań niezmiernie 

istotne są: indywidualizowanie procesu kształcenia, analiza i korygowa-

nie programów nauczania, jak też stworzenie warunków stałej współpracy 

między uczelniami wyższymi a szkołami średnimi przygotowującymi do 

określonych zawodów. Z punktu widzenia wykorzystywania regionalnych 

zasobów w sferze kapitału ludzkiego niezmiernie ważne staję się stworze-

nie warunków do racjonalnego wykorzystywania kapitału intelektualnego 

przez tworzenie możliwości i perspektyw rozwojowych dla młodych ludzi 

oraz zastosowanie rozwiązań zachęcających do pozostawania w regionie 

dobrze przygotowanych i wykwalifikowanych kadr. Ważnym zagadnie-

niem jest też kreowanie polityki oraz działań samorządów lokalnych i sa-

469 M. Marody, A. Giza-Poleszczuk, Przemiany więzi społecznych. Zarys teorii zmiany spo-
łecznej, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2004, s. 251–252.

470 R. Gerlach, Edukacja zawodowa w aspekcie „końca pracy”, [w:] R. Gerlach (red.), 
Edukacja i praca. Konteksty – wyzwania – antynomie, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza 
Wielkiego, Bydgoszcz 2008, s. 232–233.
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morządu regionalnego w zakresie tworzenia i wykorzystywania kapitału 

intelektualnego.

W tym kontekście niezwykle istotny staje się problem innowacyjności 

kadr administracji publicznej, traktowany jako ważna cecha ich umiejęt-

ności oraz postaw w stale zmieniającej się rzeczywistości. Dlatego też 

zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe, kwalifikacje i kompetencje, 

a także poziom motywacji jednostki oraz energia do działania determi-

nują zdolność do systematycznej pracy oraz adaptacji do nieustannie 

zmieniającego się otoczenia. Zatem jakość kapitału ludzkiego ulokowana 

w strukturach administracji publicznej jest jednym z istotnych czynników 

rozwoju na poziomie lokalnym i regionalnym. Władze publiczne wyzna-

czają bowiem zasadnicze kierunki rozwoju społeczno-ekonomicznego 

oraz są odpowiedzialne za jego praktyczną realizację. Jeśli przyjmiemy, że 

rozwój na poziomie lokalnym i regionalnym jest kreowaniem nowych 

wartości materialnych i niematerialnych, to niewątpliwie szeroko rozu-

miana innowacyjność odgrywa tu zasadniczą rolę.

5.  Innowacyjność w procesie 
zarządzania rozwojem 
regionalnym 

5.1. Innowacyjność jako czynnik rozwoju

Współcześnie jednym z najważniejszych czynników wpływających na 

proces rozwoju regionalnego jest innowacyjność rozumiana jako zdolność 

do kreowania i wykorzystywania nowych rozwiązań. W związku z tym ko-

nieczne staje się przeanalizowanie uwarunkowań wpływających na pro-

ces wdrażania innowacyjnych metod i instrumentów zarządzania rozwojem 

regionalnym. Konieczne jest tutaj szerokie pojmowanie innowacyjności 

ze względu na specyfikę działań związanych z procesem rozwoju regio-

nalnego, mającego na celu wzrost konkurencyjności, a w konsekwencji 

poprawę poziomu jakości życia mieszkańców. Jednym z warunków osiąg-

nięcia efektów w tym zakresie jest dobrze prowadzony proces planowa-

nia strategicznego oraz ukształtowanie regionalnego systemu innowacji. 
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Podstawowe zadania z tym związane realizowane są przez administrację 

publiczną na poziomie lokalnym i regionalnym. Dlatego też konieczne 

staje się zapewnienie dobrze przygotowanych kadr urzędniczych, dzięki 

którym możliwe będzie zbudowanie modelu nowoczesnej, innowacyjnej 

administracji, realizującej współczesne cele rozwoju, obejmujące również 

kształtowanie potencjału innowacyjnego regionu. Zagadnienia te po-

winny stać się obszarem badań, dyskusji i wymiany poglądów między 

przedstawicielami nauki i praktyki. Pozwoli to wykreować odpowiednie 

formy i metody działania na rzecz określania kierunków i realizacji poli-

tyki innowacyjnej w regionach.

Innowacje i innowacyjność są uznawane za jeden z najbardziej pro-

gresywnych czynników rozwoju i wzrostu społeczno-gospodarczego, 

także w wymiarze terytorialnym, regionalnym i lokalnym. W szerokim po-

dejściu za innowacje można uznać pozytywne zmiany, które są efektywne 

z punktu widzenia rachunku ekonomiczno-finansowego. Pojęciem bar-

dzo blisko związanym z innowacjami jest innowacyjność. Przez innowa-

cyjność podmiotów gospodarujących rozumiemy ich zdolności i moty-

wację do ciągłego poszukiwania i zastosowania w praktyce wyników 

badań naukowych, prac badawczo-rozwojowych, nowych idei, pomysłów 

i wynalazków471. Ponadto można stwierdzić, że innowacyjność ogólnie 

wiąże się ze zdolnością do generowania innowacji. Innowacje i innowa-

cyjność w wymiarze regionalnym i lokalnym można rozpatrywać przy-

najmniej w dwóch ujęciach:

• innowacyjności podmiotów i przedsiębiorstw zlokalizowanych 

w danym układzie regionalnym,

• innowacyjności samych układów regionalnych.

Innowacyjność gospodarki regionu może być rozumiana jako zdol-

ność i chęć podmiotów tej gospodarki do ciągłego poszukiwania i wyko-

rzystywania w praktyce gospodarczej wyników badań naukowych i prac 

badawczo-rozwojowych, nowych koncepcji, pomysłów, wynalazków, do-

skonalenia i rozwoju wykorzystywanych technologii produkcji material-

nej i niematerialnej, wprowadzania nowych metod i technik w organizacji 

i zarządzaniu oraz doskonalenia i rozwijania infrastruktury i zasobów 

wiedzy. Warto podkreślić, że ważnymi i integralnymi elementami proce-

471 W. Janasz, Proces innowacji w modelu działalności przedsiębiorstw, [w:] W. Janasz, 
K. Janasz, M. Prozorowicz, A. Świadek, J. Wiśniewska, Determinanty innowacyjności przed-
siębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002, s. 54.
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sów innowacyjnych są absorpcja i dyfuzja innowacji. Absorpcja innowacji 

to ogólnie wchłanianie, przyjmowanie innowacji. Z kolei dyfuzja innowa-

cji to rozprzestrzenianie, rozpowszechnianie innowacji. W związku z tym 

wyodrębnia się trzy typy układów terytorialnych472:

• zdolne do generowania innowacji,

• niezdolne do generowania innowacji, ale zdolne do ich absorpcji 

i dyfuzji,

• niezdolne ani do jednego, ani do drugiego.

Jednocześnie mając na uwadze rozwój układów terytorialnych, można 

wydzielić dwa poziomy absorpcji innowacji473:

• absorpcję bierną – zdolność regionu lub obszaru do przyjęcia pozy-

tywnej odpowiedzi rynków docelowych, w tym inwestorów, na po-

dejmowane działania,

• absorpcję czynną, polegającą również na zdolności do kreowania i roz-

woju następstw tych działań przez wykorzystanie i wzmacnianie efektu 

synergicznego.

Powstawanie innowacji w regionach ma miejsce dzięki kojarzeniu in-

formacji z wiedzą i przekształcaniu ich w nowe produkty, usługi oraz roz-

wiązania organizacyjne lub rynkowe. 

Podmioty regionalne różnego rodzaju powinny efektywnie i skutecz-

nie gospodarować i zarządzać wiedzą. W tym miejscu należy zwrócić 

uwagę na znaczenie wiedzy jako zasobu i czynnika rozwoju społeczno-

-gospodarczego. Wiedza jest dobrem rzadkim, pożądanym i aby ją pozy-

skać i optymalnie wykorzystać, należy przyswoić metody i techniki, które 

pozwolą nią efektywnie i skutecznie gospodarować, zarządzać i zapano-

wać nad jej niematerialnym charakterem.

We współczesnych gospodarkach kształtuje się nowy typ społeczeń-

stwa, opartego na wiedzy i informacji, ukierunkowanego na innowacje, 

które są istotnym czynnikiem rozwoju każdego kraju i regionu. Innowacje 

tworzą popyt, obniżają ceny, przyspieszają tempo wzrostu danej jednostki, 

mają pozytywny wpływ na rentowność realizowanych inwestycji. Z ich 

472 Por. T. Kudłacz, Programowanie rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa, 1999, s. 15.

473 Por. K. Witkowski, Czynniki konkurencyjności regionu: uwarunkowania rozwoju go-
spodarczego, „Ekonomia” 2002, nr 4, s. 166–167.
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rozwojem skorelowane są takie kategorie, jak: wydajność, konkurencyj-

ność, wymiana handlowa, jak również dobrobyt społeczny i jakość życia474.

Innowacyjność przedsiębiorstw odgrywa istotną rolę w kształtowaniu 

przewagi konkurencyjnej gminy, powiatu i regionu. Nie można jej jednak 

uzyskać bez wzmocnienia regionalnego i lokalnego kapitału ludzkiego. 

Kapitał ludzki (intelektualny) to czynnik wykorzystywany przy tworzeniu 

instytucjonalnych podstaw innowacyjności. Inwestowanie w kapitał 

ludzki w dłuższym okresie wpływa w sposób istotny na sukces gospodar-

czy. Cechami regionu opartego na wiedzy są:

• innowacje jako fundament, na którym firmy budują przewagi kon-

kurencyjne, a region rozwój i postęp cywilizacyjny,

• sprawnie funkcjonujący obszar administracyjny i geograficzny,

• społeczne warunki kreowania innowacji (podatność władzy i społe-

czeństwa na innowacje, jakość kapitału ludzkiego, koncentracja 

nauki i edukacji itd.),

• rozwinięty węzeł informatyczny,

• pozytywny wizerunek regionu jako centrum innowacji.

Gospodarka i regiony oparte na wiedzy cechują się szybkim rozwo-

jem dziedzin związanych z przetwarzaniem informacji i rozwojem 

nauki, a więc dziedzin będących siłą napędową wzrostu i rozwoju go-

spodarczego. Innowacyjność na poziomie lokalnym i regionalnym ma 

kluczowe znaczenie dla regionów, ponieważ wpływa na ich międzyna-

rodową konkurencyjność. Tego typu obszary stają się determinantami 

rozwoju kraju475. To postępująca ewolucja podejścia do innowacji wyło-

niła konieczność przeniesienia mechanizmów oddziaływania na po-

wstawanie innowacji na poziom regionalny. Wynikło to również z ist-

nienia przestrzennych zależności między przedsiębiorstwem a jego 

otoczeniem476. Innowacje należy rozumieć jako różnego rodzaju zjawi-

ska techniczne, organizacyjne i ekonomiczne w procesach wytwarza-

nia, obrotu i konsumpcji oraz w gotowych produktach poprawiające 

efektywność ekonomiczną gospodarowania i lepsze zaspokajanie po-

trzeb ludzkich. Innowacje powstające w pojedynczych punktach prze-

474 A. Pomykalski, Innowacje, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2001, s. 6.

475 Ł. Łuczynowicz, W stronę Regionalnych Klasterów Innowacyjności, „Integracja 
Europejska” 2004, nr 4, s. 64.

476 M. Klepka, Raport: Efekty regionalnych strategii innowacji w Polsce. Rekomendacje do 
analizy szczegółowej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005, s. 4.
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strzeni geograficznej rozprzestrzeniają się na inne obszary poprzez dy-

fuzję przestrzenną477. Ważną rolę w procesach innowacyjnych spełniają 

badania naukowe i działalność wdrożeniowa (B+R). Innowacje uzna-

wane są obecnie za jeden z najważniejszych czynników wzrostu gospo-

darczego i rozwoju, stąd ośrodki, w których są generowane i wdrażane, 

rozwijają się stosunkowo szybko. Innowacje regionalne przebiegają pod 

wpływem sił zewnętrznych i wymagają odpowiedniego dostosowania 

instytucjonalnych struktur wewnątrz regionu. Innowacje wdrażane 

głównie w części rdzeniowej poprzez różne interakcje mogą przenieść 

się na regiony peryferyjne czy słabiej rozwinięte.

Przestrzenna koncentracja ośrodków innowacyjnych zależy przede 

wszystkim od preferencji jednostek zdolnych do kreowania innowacji. 

Formy kreowania innowacji można podzielić na podażowe i popytowe. 

Formy podażowe obejmują wszelkie idee, impulsy innowacyjne tkwiące 

w działalności naukowej i technicznej, natomiast popytowe formy innowa-

cji wypływają z potrzeb rynku, produkcji, ochrony środowiska naturalnego.

Budowanie otoczenia sprzyjającego działalności gospodarczej, szeroko 

rozumianej przedsiębiorczości i innowacyjności jest jednym z najważniej-

szych zadań samorządów zorientowanych na zdynamizowanie lokalnego 

rozwoju społeczno-gospodarczego478. Z kolei określenie czynników oraz 

poznanie zasad i obszarów współpracy różnych uczestników działających 

w tym obszarze wraz ze zrozumieniem ich potrzeb jest najlepszym rozwią-

zaniem na drodze do budowy innowacyjności i konkurencyjności każdego 

obszaru. Na poziomie lokalnym najbardziej efektywny może być dialog 

przemysłu, nauki i władz samorządowych, których współdziałanie jest nie-

zwykle ważne w pobudzaniu innowacji z nastawieniem na szeroko pojętą 

współpracę, partnerstwo i konsensus479. Innowacjom powinny zatem 

sprzyjać zinstytucjonalizowane mechanizmy tworzenia, upowszechniania 

i promowania nowych pomysłów i rozwiązań.

477 S. Korenik, Dysproporcje rozwoju regionów Polski – wybrane aspekty, Wydawnictwo 
Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003.

478 B. Tuziak, A. Tuziak, Działania samorządu terytorialnego na rzecz tworzenia środowiska 
innowacyjnego dla małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] A. Kaleta, K. Moszkowicz, 
L. Woźniak (red.), Przedsiębiorczość i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw – wy-
zwania współczesności, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 
2004, s. 271.

479 Ł. Łuczynowicz, W stronę Regionalnych Klasterów Innowacyjności, „Integracja 
Europejska” 2004, nr 4, s. 65.
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5.2.  Zadania samorządu województwa na rzecz 
rozwoju innowacji

Jednym ze znaczących zadań samorządu województwa jest wspiera-

nie rozwoju potencjału innowacyjnego regionu przez tworzenie ku temu 

warunków społecznych, organizacyjnych, a także udzielanie i koordyno-

wanie wsparcia finansowego. 

Takie też założenia zostały na ogół przyjęte w obowiązujących strate-

giach rozwoju regionalnego województw, w których znajdują się wyraźne 

wskazania dotyczące tworzenia warunków do wykorzystania wiedzy i in-

nowacji jako czynników wpływających na poziom konkurencyjności re-

gionu.

Podejście takie wynika z przekonania, że wzrost konkurencyjności go-

spodarki odbywa się w dużej mierze dzięki promowaniu jej innowacyjno-

ści oraz tworzeniu regionalnych strategii i systemów innowacji. Poziom 

regionalny odgrywa w tym zakresie szczególną rolę, gdyż wzrasta znacze-

nie regionów w kształtowaniu życia społeczno-polityczno-gospodar-

czego. Regiony programują i realizują poprzez regionalne strategie inno-

wacji własne polityki rozwoju oraz tworzą instytucje stanowiące platformy 

współpracy różnych aktorów w regionie. Współcześnie region musi być 

zdolny do tworzenia systemu innowacji, jak też kształtowania nowych 

rozwiązań wraz z pozostałymi uczestnikami procesu rozwojowego.

Warunkiem uczestniczenia we współczesnych, globalnych procesach 

rozwoju jest aktywne tworzenie procesu innowacyjnego rozumianego 

jako działanie mające na celu osiągnięcie nowej przewagi konkurencyj-

nej. Współczesne innowacje nabierają cech procesu sieciowego i zinte-

growanego. Problem znaczenia innowacji w rozwoju regionalnym to 

kwestia aktywności aktorów procesu rozwojowego, a rolę moderacyjną 

może i powinien odgrywać tutaj sektor publiczny, w tym regionalna wła-

dza samorządowa. We współczesnej gospodarce regiony stają się bowiem 

ważną areną procesów wytwarzania i transmisji innowacji oraz głównymi 

aktorami przestrzeni innowacyjnej. Władze regionalne powinny odgry-

wać rolę koordynatora procesów gospodarczych oraz budować regio-

nalne strategie rozwoju gospodarki, edukacji, badań naukowych i wdro-

żeń, transferu innowacji i zaawansowanych technologii. Wypełnianie tej 

funkcji przez samorządy województw wymaga – poza silną pozycją ustro-
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jową i przywództwem politycznym – także zaplecza merytorycznego 

wyspecjalizowanego w badaniach regionalnych, monitorowania proce-

sów rozwojowych, prognozowania szans i zagrożeń oraz wykorzystania 

wszystkich dostępnych przewag konkurencyjnych specyficznych dla da-

nego regionu. Wydaje się, że warunkiem koniecznym do budowy spraw-

nie działającego regionalnego systemu innowacji musi być zdolność do 

współdziałania między sferą nauki a sferami administracji i gospodarki, 

a także odpowiednie przywództwo polityczne i właściwie skonstruowane 

zaplecze merytoryczne. Naturalnym liderem do budowania regionalnej 

strategii innowacji powinny być władze regionalne upoważnione do sto-

sownych działań, wspierane przez zaplecze naukowo-badawcze, które 

mogą stanowić porozumienia lub konsorcja istniejących w danym regio-

nie uczelni i instytucji naukowo-badawczych.

Regionalny system innowacji wyróżnia funkcja celu, którym jest roz-

wój przedsiębiorczości i innowacji w regionie, tak aby osiągnąć trwałą po-

zycję konkurencyjną. Cel ten może wynikać także z potrzeby restruktury-

zacji i transformacji regionu. Regionalny system innowacji, nie będąc 

systemem autonomicznym, wymaga współdziałania i wsparcia ze strony 

wielu podmiotów regionalnych. W polskich warunkach system ten powi-

nien być bardziej nastawiony na tworzenie popytu na nowoczesne roz-

wiązania, natomiast tworzeniem warunków do wzrostu podaży innowacyj-

nych rozwiązań powinny zająć się rząd i instytucje centralne. Regionalny 

system innowacji jest strukturą sieciową, wiąże naukę, przemysł, przed-

siębiorczość, administrację publiczną i kapitał. Ważna jest tutaj aktywność 

wszystkich partnerów, co gwarantuje osiąganie sukcesu w zakresie ini-

cjowania rozwiązań i wdrożeń.

W procesie kreowania nowych wartości, takich jak innowacyjność, 

ważną rolę odgrywa terytorium rozpatrywane w kategoriach zamieszkałej 

na danym obszarze społeczności powiązanej gęstymi sieciami współza-

leżności. Zasadne zatem staje się wypracowanie koncepcji rozwoju zwią-

zanej z tzw. nowoczesnym regionalizmem, opartym na kulturowym dzie-

dzictwie i tożsamości społeczności lokalnej wzbogacanych nowymi 

wartościami i wyzwaniami współczesności, co pozwala na współtworze-

nie nowej rzeczywistości gospodarczej. Podejmując wysiłek na rzecz kre-

owania i stymulowania rozwoju, należy brać pod uwagę przyszłe oczekiwa-

nia i potrzeby, a także stan wyjściowy, warunki o charakterze wewnętrznym 

i zewnętrznym, jak też możliwości finansowe.
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Istniejący w regionie potencjał naukowy i badawczy, a także jego ścisłe 

powiązania ze sferą społeczno-gospodarczą stanowią niezwykle ważny 

instrument wspierania rozwoju. 

Stąd konieczne jest stałe zainteresowanie samorządu województwa 

tworzeniem odpowiednich warunków współdziałania z ośrodkami akade-

mickimi i instytucjami działającymi na terenie województwa, co pozwoli 

odpowiedzieć na pytanie, jakimi działaniami można doprowadzić do opty-

malnego powiązania potencjału naukowo-badawczego, którym dysponuje 

województwo, ze sferą produkcyjną. Istotne jest tutaj założenie, że występo-

wanie silnie rozwiniętej sfery badawczo-rozwojowej i sieciowego charak-

teru powiązań między podmiotami jest jednym z najistotniejszych uwa-

runkowań wpływających na poziom konkurencyjności i innowacyjności. 

Do zrealizowania tak zarysowanego celu konieczne jest stworzenie kom-

pleksowego systemu finansowania przedsięwzięć naukowo-badawczych 

na poziomie regionu. Należy podkreślić, że samorząd województwa ma 

tutaj do dyspozycji stosunkowo niewielkie środki własne oraz środki ze-

wnętrzne. Zatem niezbędne staje się wypracowanie regionalnego systemu 

finansowania innowacji jako zespołu powiązanych ze sobą przedsięwzięć 

pozwalających na pozyskiwanie i racjonalne zarządzanie środkami finan-

sowymi, jak też kreowanie instrumentów finansowych wspierających pro-

ces budowania potencjału innowacyjnego regionu.

Istotnymi elementami warunkującymi rozwój społeczno-gospodarczy 

w oparciu o potencjał innowacyjny są systematyczna analiza oraz przewi-

dywanie kierunków rozwoju regionu z uwzględnieniem istniejących i po-

tencjalnych uwarunkowań. Konieczna jest także wymiana informacji 

między partnerami społeczno-gospodarczymi, władzami lokalnymi i wo-

jewódzkimi a lokalną społecznością i instytucjami okołobiznesowymi, co 

wpłynie na wzmocnienie sieci współpracy na rzecz wspierania i rozwoju 

potencjału społeczno-gospodarczego. Pozwoli to na wypracowanie ze-

stawu instrumentów oddziaływania na zmiany społeczno-gospodarcze 

w regionie.

Warunkami koniecznymi do przyswojenia nowych rozwiązań techno-

logicznych i organizacyjnych są określenie priorytetowych działań w za-

kresie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy oraz kształtowanie społeczeń-

stwa informacyjnego. Generuje to konieczność wyposażenia mieszkańców 

w określone przymioty charakterystyczne dla takiego społeczeństwa, 

a także kreowania postaw proinnowacyjnych, organizowania wymiany 
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doświadczeń, inspirowania transferu rozwiązań innowacyjnych, a także 

wypracowania nowych metod zarządzania publicznego, z wykorzysta-

niem nowoczesnych technik przepływu informacji. Konieczne jest także 

posiadanie odpowiedniej liczby wysoko wykwalifikowanych kadr, co wy-

maga przestawienia systemu edukacyjnego na kształcenie człowieka 

zdolnego do funkcjonowania w coraz bardziej zinformatyzowanym oto-

czeniu, dysponującego umiejętnościami kreowania informacji i wiedzy 

oraz zdolnościami ich wykorzystywania, przygotowanego do posługiwa-

nia się nowoczesnymi technikami w procesie kształcenia i aktywności 

zawodowej. Należy też podkreślić, że istotne znaczenie dla wzrostu inno-

wacyjności województwa i jego gospodarki ma sfera nauki. Jednocześnie 

potencjał naukowo-badawczy i edukacyjny regionu stanowi podstawę 

procesów podnoszenia poziomu, jakości życia mieszkańców, a związki 

nauki z gospodarką wywierają istotny wpływ na wdrażanie postępu tech-

niczno-technologicznego, organizacyjnego i ekonomicznego. Ważne jest 

zatem wspieranie działań na rzecz nauki, co pozwala na upowszechnienie 

jej wyników oraz wdrożenie do praktyki. Kreując rozwiązania w zakresie 

kryteriów oraz form i metod finansowania nauki w regionie, niezbędne 

jest zarazem dokonanie analizy potencjału naukowo-badawczego pod 

kątem potrzeb regionu, zapotrzebowania podmiotów gospodarczych na 

efekty pracy środowisk naukowych, jak też możliwości w zakresie dostęp-

nych form współpracy między ośrodkami naukowo-badawczymi a pod-

miotami gospodarczymi.

Dlatego też głównymi kryteriami finansowego wsparcia środowisk na-

ukowych powinny być:

• tworzenie warunków do merytorycznego sprzężenia szkolnictwa 

wyższego z rozwojem przemysłu i usług;

• wzmocnienie edukacyjnej roli nauki w celu wykorzystania poten-

cjału naukowo-dydaktycznego, szczególnie w odpowiadających na 

potrzeby rynku pracy zawodach i specjalnościach;

• kreowanie tematyki badawczej, która będzie uwzględniać:

– bieżące i przyszłe zapotrzebowanie gospodarki regionu,

– udział w międzynarodowych programach badawczych,

– badania stosowane i prace rozwojowe,

– rozwijanie zaawansowanych dziedzin technologii,

– innowacyjne rozwiązania w zakresie zarządzania regionem;
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• zapewnienie transferu efektów badań naukowych do gospodarki 

oraz ich komercjalizacja;

• możliwości tworzenia warunków współpracy jednostek naukowych, 

badawczo-rozwojowych i gospodarczych;

• prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzującej osiągnię-

cia naukowo-techniczne regionu;

• tworzenie warunków do budowania rozwoju potencjału innowacyj-

nego.

Przyjęcie takiego założenia wyraźnie wskazuje na szczegółowe kryte-

ria, jakie samorząd województwa będzie stosował w procesie finansowa-

nia nauki w regionie. 

Należy także przyjąć, że w toku podejmowanych działań oraz stale 

rozwijającej się współpracy z partnerami społecznymi i gospodarczymi 

zostaną zapewne wypracowane nowe formy i metody finansowania 

nauki.

Konkurencyjność jako czynnik procesu rozwoju regionu wymaga 

wypracowania różnorodnych form aktywności, a także skonkretyzowa-

nia proponowanych w przyszłości działań. Odnosi się to także do aktyw-

ności sfery badawczo-rozwojowej i źródeł jej finansowania z poziomu 

regionu. Istotnym czynnikiem będzie tutaj wizerunek partnerów uczest-

niczących w procesie rozwoju kreowanym przez nich samych, dzięki ich 

aktywności, przedsiębiorczości oraz poczuciu współodpowiedzialności 

za rozwój regionu. Ważne jest także zbudowanie konsensusu w regionie, 

niezbędne do skonsolidowania działań i inicjatyw podejmowanych na 

rzecz budowy i doskonalenia systemu innowacyjnego. Skuteczność 

w tym obszarze zależy bowiem od harmonizacji działań wielu podmio-

tów oraz budowania porozumienia środowisk naukowych, gospodar-

czych i samorządowych.

Wprawdzie zadania z zakresu działań związanych z inicjowaniem i ko-

ordynowaniem rozwoju należą do samorządu województwa, który tworzy 

możliwości oraz wskazuje na szanse prowadzenia związanych z tym 

przedsięwzięć, to jednak fakt ten nie zwalnia od przedsiębiorczych i inno-

wacyjnych postaw wszystkich uczestników lokalnego i regionalnego 

życia społeczno-gospodarczego. W szczególności odnosi się to do uczelni 

wyższych i jednostek naukowo-badawczych, które powinny stać się bazą 

aktywności i innowacyjności gospodarki regionu.
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5.3. Innowacje w zarządzaniu rozwojem

Każdy proces innowacyjny wymaga optymalnych procedur wdroże-

niowych oraz umiejętności zarządzania. Jednakże w przypadku struktur 

samorządowych nie jest to łatwe. Wymaga to nie tylko dobrej woli i kom-

petencji merytorycznych, ale przede wszystkim wiedzy z zakresu teorii 

organizacji socjologii i psychologii zarządzania, teorii administracji i poli-

tyki samorządowej. Jak wskazują doświadczenia wynikłe z codziennej 

praktyki samorządowej, poziom tej wiedzy nie zawsze zadowala.

Do czynników w sposób istotny wpływających na poziom procesów 

innowacyjnych w obrębie wspólnot samorządowych należą:

• środowisko społeczne – jednostki, grupy, organizacje i instytucje lo-

kalne, odbiorcy indywidualni i zbiorowi usług świadczonych przez 

ww. podmioty;

• kultura lokalna – obejmuje stosunki międzyludzkie, procesy we-

wnątrzinstytucjonalne, inicjatywy modernizacyjne, system wartości 

i norm, zwyczaje i obyczaje;

• stan organizacji samorządowych – wpływ społeczności lokalnej na 

poziom innowacyjności i jakość pracy organów samorządowych 

(współpraca, współuczestnictwo, komunikacja i in.);

• struktura organizacji samorządowych – organizacje o strukturze 

„płaskiej”, zdecentralizowanej, sprzyjają innowacyjności;

• strategie konkurencyjne – istnienie alternatywnych propozycji roz-

wiązań przyczynia się do usprawnienia funkcjonowania instytucji 

i jej poszczególnych elementów składowych;

• technologie – środki służące poprawie efektywności pracy;

• zróżnicowanie możliwości – im bardziej zróżnicowane kadry samo-

rządowe, tym większa szansa na kreatywność;

• zarządzanie zasobami ludzkimi – usprawnienie procesu decyzyjnego, 

premiowanie kreatywności przez zarządzających i liderów lokalnych;

• badania i rozwój – to najlepsze wskaźniki innowacyjności.

Procesy innowacyjne mają swoją specyfikę i charakter. Inaczej prze-

biegają w instytucjach i organizacjach naukowych, gospodarczych, kultu-

ralnych czy usługowych, a inaczej w administracji publicznej i organach 

samorządowych. Instytucje te, im bardziej mają sformalizowany i zbiu-

rokratyzowany charakter, złożone i skostniałe struktury organizacyjne, 
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tym trudniej i z większym oporem podejmują jakiekolwiek formy działal-

ności innowacyjnej.

Innowacyjność jest również niezwykle ważnym czynnikiem kształto-

wania konkurencyjności w wymiarze terytorialnym. Jest to czynnik zwią-

zany z różnorodnymi aspektami środowiska lokalnego w jego wymiarze 

społecznym i technologicznym. Wszechstronne wykorzystanie tego 

czynnika wymaga opracowania strategii rozwoju innowacji jako pro-

gramu działań zmierzających do utworzenia nowoczesnych rozwiązań 

organizacyjnych i technologicznych oraz wpisania się we współcześnie 

pojętą przestrzeń innowacyjną. Przyjęta, a następnie wdrażana strategia 

innowacyjności ułatwi podnoszenie poziomu wiedzy lokalnego społe-

czeństwa. Działanie terytorialnego systemu innowacyjnego, będącego 

zbiorem wzajemnie powiązanych instytucji sprzyjających procesom in-

nowacyjności w sferze organizacji i technologii, wpłynie bezpośrednio na 

poziom konkurencyjności. Podejmowane na poziomie regionalnym i lo-

kalnym działania powinny być włączane w system przedsięwzięć zmie-

rzających do kształtowania przestrzeni innowacyjnej, a tym samym do 

podniesienia konkurencyjności regionów. 

O poziomie tej konkurencyjności w wymiarze regionalnym i lokalnym 

świadczą przede wszystkim takie cechy, jak480:

• wyposażenie w nowoczesne czynniki produkcji, które dają relatywną 

przewagę w postaci pozytywnych efektów zewnętrznych i korzyści 

koncentracji przestrzennej,

• innowacyjność rozumiana zarówno w sensie techniczno-technolo-

gicznym, jak i społecznym,

• ukształtowanie rozwiniętych powiązań i sieci kooperacyjnych i han-

dlowych między przedsiębiorstwami,

• elastyczny rynek pracy,

• działalność liderów lokalnych, którzy umieją skupić wokół siebie lo-

kalne podmioty, struktury i organizacje i doprowadzić do konsen-

susu lokalnych sił społecznych.

Współczesne procesy zachodzące w gospodarce, w tym procesy inno-

wacyjne w szczególności, w coraz większym stopniu mają charakter sy-

stemowy. Oznacza to, że do odniesienia sukcesu organizacyjnego, gospo-

darczego, społecznego itd. niezbędny jest dostęp do różnych źródeł 

480 J. Hausner, T. Kudłacz, J. Szlachta, Identyfikacja nowych problemów rozwoju regional-
nego, „Biuletyn KPZK PAN” 1998, t. CLXXXV, s. 37.
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wiedzy, do nowych technologii, a jednocześnie rozwój kapitału intelektu-

alnego, aby tę wiedzę efektywnie wykorzystać. Stąd też jednym z kluczo-

wych wyzwań, jakie stoją przed regionami, jest poprawa relacji i współ-

pracy przedsiębiorstw ze środowiskiem naukowo-badawczym oraz 

innymi podmiotami życia gospodarczego. Konieczne są więc położenie 

większego nacisku na poprawę relacji między sektorami nauki i biznesu 

oraz wzmacnianie potencjału sektora nauki w powiązaniu z gospodarką 

kompetencji kapitału ludzkiego i potencjału ekonomicznego. Powinna 

temu sprzyjać systematyczna realizacja znajdujących się w każdym regio-

nie strategii innowacji, które określają kierunki oraz kształtują proces 

współpracy między samorządem województwa a partnerami społeczno-

-gospodarczymi. Dlatego też niezbędne są ciągły dialog i zaangażowanie 

wszystkich liczących się lokalnych i regionalnych podmiotów, co pozwala 

na wzmocnienie działań na rzecz budowania regionalnego potencjału 

innowacyjnego. Nieodzowne są również: proces ciągłego monitoringu 

zachodzących zmian, analiza występujących czynników i uwarunkowań 

oraz zapewnienie elastycznego reagowania na pojawiające się szanse i za-

grożenia. Czynniki wpływające na rozwój innowacyjności można podzie-

lić na trzy grupy481:

• instytucjonalne – obejmujące m.in. strukturę przemysłową i admini-

stracyjną, edukacyjną, instytucje finansowe i ich wrażliwość na ry-

zyko, sektor badawczy oraz instytucje prawne,

• politykę państwa – decydującą o sposobie finansowania działu B+R 

oraz polityce wspierania innowacyjności (przez szczebel centralny 

czy regionalny),

• aktywność innowacyjną – obejmującą lokalny i regionalny popyt na 

innowacje.

Głównym celem strategii innowacji jest zwiększenie konkurencyjno-

ści regionów, w tym uświadomienie roli innowacji w rozwoju lokalnym, 

ulepszenie infrastruktury regionalnej oraz wzmocnienie zdolności asy-

milowania nowych technologii organizacyjnych. Innowacyjność jest 

zatem podstawą konkurencyjności, a regiony, które zapewniają odpo-

wiednie warunki do rozwoju innowacji, wspierają w tym zakresie pod-

mioty gospodarcze oraz pozyskują nowe technologie i wykorzystują 

481 M. Mackiewicz, S. Szultka, P. Tamowicz, Regionalne strategie i systemy innowacji. 
Najlepsze praktyki, rekomendacje dla Polski, „Niebieskie Księgi, Rekomendacje”, nr 12, Instytut 
Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2004.
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wyniki badań, mają większe szanse na wytwarzanie nowoczesnych, kon-

kurencyjnych produktów i usług. Celem budowania i wdrażania strategii 

innowacyjnych jest także tworzenie regionalnych systemów współpracy 

i absorpcji środków na poziomie gminy i regionu. Ma to szczególne zna-

czenie w sytuacji pojawiania się nowych możliwości finansowania rozwoju 

lokalnego i regionalnego, m.in. w oparciu o unijne fundusze strukturalne. 

Należy więc tworzyć odpowiednią infrastrukturę zarówno w zakresie 

technicznych, organizacyjnych i finansowych możliwości wchłaniania 

innowacji, jak i wykorzystania kapitału ludzkiego do wspierania procesów 

rozwojowych.

Zdolność do sprawnego działania, kreatywność, szybkość podejmowa-

nia decyzji, wyprzedzające działania w sferze zagospodarowania prze-

strzennego, właściwe planowanie rozwoju gospodarczego, marketing 

terytorialny, zarządzanie sferą usług, w tym wprowadzanie nowoczes-

nych i proefektywnościowych form zarządzania, to najbardziej pożądane 

cechy charakteryzujące ośrodki decyzyjne na poziomie lokalnym i regio-

nalnym. Współczesny samorząd terytorialny stoi zatem przed nowymi 

wyzwaniami, ponieważ kreowanie warunków do trwałego, dynamicz-

nego i innowacyjnego rozwoju lokalnej i regionalnej gospodarki wy-

maga wypracowania optymalnych sposobów przezwyciężania już istnie-

jących barier rozwoju oraz minimalizowania niebezpieczeństwa ich 

wystąpienia w przyszłości.

5.4.  Proinnowacyjne formy aktywności władz 
publicznych

Potencjał innowacyjny i otwartość na innowacje władz lokalnych i re-

gionalnych wymagają określonego poziomu wiedzy i umiejętności pra-

cowników administracji w tym zakresie. W bezpośredni sposób wpływa to 

na jakość relacji z otoczeniem szczególnie ze względu na fakt bezpośred-

niego świadczenia usług przez organizacje sektora publicznego. Główne 

aspekty oceny potencjału innowacyjnego w administracji publicznej kon-

centrują się wokół następujących zagadnień: doskonałości w świadcze-

niu usług, otwartości na zmiany, inspirowania zmian, zarządzania nimi, 

umiejętności działania w istniejących realiach prawnych i regulacyjnych, 

umiejętności komunikowania się oraz osiągania celów. Wykorzystanie 
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nowoczesnych koncepcji zarządzania pozwoli na zbudowanie nowej ja-

kości zarządzania organizacjami publicznymi. Rozpoznanie innowacyj-

nych metod zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym w bezpo-

średni sposób wypływa na podniesienie poziomu konkurencyjności oraz 

poprawia skuteczność osiągania celów polityki rozwoju.

W tym kontekście niezwykle istotny staje się problem innowacyjności 

kadr administracji publicznej, traktowany jako ważna cecha ich umiejęt-

ności oraz postaw w stale zmieniającej się rzeczywistości. Dlatego też zasób 

wiedzy, doświadczenie zawodowe, kwalifikacje i kompetencje, a także po-

ziom motywacji jednostki i energia do działania determinują zdolność do 

systematycznej pracy i adaptacji do stale zmieniającego się otoczenia. 

Zatem jakość kapitału ludzkiego ulokowana w strukturach administracji 

publicznej jest jednym z istotnych czynników rozwoju na poziomie lokal-

nym i regionalnym. Władze publiczne wyznaczają bowiem zasadnicze 

kierunki rozwoju społeczno-ekonomicznego oraz są odpowiedzialne za 

jego praktyczną realizację. Jeśli przyjmiemy, że rozwój na poziomie lokal-

nym i regionalnym jest kreowaniem nowych wartości materialnych i nie-

materialnych, to niewątpliwie szeroko rozumiana innowacyjność od-

grywa tu zasadniczą rolę482.

Stąd konieczne wydaje się zwrócenie uwagi na niektóre działania i sfery 

aktywności administracji publicznej, które powinna ona podejmować 

w zakresie wspierania rozwoju innowacji oraz tworzenia warunków do roz-

woju gospodarki opartej na wiedzy:

• analizę i ocenę elementów składowych kapitału intelektualnego w wy-

miarze lokalnym w ujęciu dynamicznym, społecznym i jakościowym;

• analizę stanu regionu w zakresie zasobów kapitału intelektualnego 

i możliwości rozwijania gospodarki opartej na wiedzy;

• inicjowanie i koordynowanie działań w zakresie wspierania rozwoju 

gospodarki opartej na wiedzy;

• systematyczne aktualizowanie dokumentów strategicznych wska-

zujących na kierunki i obszary rozwoju województwa w zakresie 

kształtowania potencjału innowacyjnego;

• tworzenie warunków do współpracy różnych podmiotów (społecznych, 

gospodarczych, naukowych i innych) zaangażowanych w sposób po-

średni i bezpośredni w budowę regionalnego systemu innowacji;

482 A. Tuziak, B. Tuziak, Innowacyjność jako element kapitału ludzkiego kadr samorządo-
wych woj. podkarpackiego, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2004.
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• udział w konstruowaniu postulowanego modelu kapitału intelektu-

alnego, adekwatnego do potrzeb regionu oraz podmiotów spo-

łeczno-gospodarczych funkcjonujących na jego obszarze;

• określenie warunków organizacyjnych umożliwiających rozwijanie 

potencjału ludzkiego oraz niematerialnego jako czynników rozwoju 

gospodarki opartej na wiedzy;

• wskazywanie rozwiązań organizacyjnych, sposobów działania, sty-

lów zarządzania czy kompetencji menedżerskich, które mogą być 

uznane za główne narzędzia oddziaływania w zakresie tworzenia 

warunków do rozwijania wiedzy, umiejętności, systematycznego 

doskonalenia, przekształcania i utrwalania postaw indywidualnych 

i grupowych w celu zapewnienia zachowań elastycznych, adaptują-

cych się do szybko zmieniającej się rzeczywistości, innowacyjnych, 

kreatywnych, cechujących się wspólnotowym klimatem organiza-

cyjnym oraz dążeniem do rozwijania kapitału intelektualnego 

ukształtowanego na zasadach szeroko pojmowanej kulturowej in-

nowacyjności i przedsiębiorczości;

• kształtowanie i systematyczne rozwijanie nowoczesnej kultury orga-

nizacyjnej odpowiadającej wymogom organizacji uczącej się;

• urząd jako organizację publiczną posiadającą cechy organizacji 

uczącej się;

• tworzenie warunków do realizacji polityki innowacyjnej regionu, co 

wymaga współdziałania różnych grup interesu wraz ze skonstruo-

waniem i doborem odpowiednich instrumentów wsparcia. 

W działaniach podejmowanych przez samorząd województwa prob-

lematyka szeroko pojętej innowacyjności odgrywa bardzo istotną rolę 

i w związku z tym konieczne jest inicjowanie i prowadzenie systematycz-

nych działań na rzecz wzmacniania regionalnego potencjału badań i roz-

woju technologii oraz związanych z tym wdrożeń. Dlatego też w praktyce 

działań administracji publicznej powinno być widoczne odniesienie do 

innowacyjności oraz innowacji jako czynnika rozwoju, który należy trak-

tować bardzo szeroko, jako wsparcie, a zarazem tworzenie warunków do 

innowacyjnego zarządzania procesami społecznymi i gospodarczymi. 

Kolejne zadania administracji w tym zakresie to: umożliwienie po-

wszechnego dostępu do innowacji, utworzenie sieci informacji gospo-

darczej i naukowo-technicznej, promocja i wymiana dobrych praktyk, 

rozwój sieci instytucji wspierających transfer i rozwój innowacji. Wydaje 
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się, że działania administracji publicznej w omawianym zakresie powinny 

zmierzać do:

• stałego rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej,

• rozwijania, ukierunkowywania oraz wspierania organizacyjno-fi-

nansowego aktywności na rzecz doskonalenia zawodowego,

• eliminowania różnic wewnątrzregionalnych w zakresie poziomu 

kształcenia i doskonalenia zawodowego,

• przebudowy struktury oraz tworzenia pozytywnych cech kapitału 

społecznego,

• rozwijania i wzmacniania kapitału intelektualnego,

• poszukiwania nowych rozwiązań w celu powiązania sektora nauki 

i gospodarki,

• wspierania innowacji,

• kreowania postaw proinnowacyjnych,

• inwestowania w edukację i naukę (w tym miejscu można przytoczyć 

dokument Polska 2030: „jeżeli chcemy zbierać innowacje, musimy 

zasiać wiedzę”),

• tworzenia warunków do współpracy ośrodków naukowo-dydak-

tycznych oraz ich współpracy ze sferą gospodarczą w postaci inno-

wacyjnych rozwiązań,

• realizowania zadań związanych z odnowioną strategią lizbońską,

• informatyzacji, modernizacji oraz doskonalenia funkcjonowania 

administracji, zwłaszcza w zakresie zarządzania rozwojem,

• budowania systemu szerokopasmowych systemów informatycznych,

• przeciwdziałania tendencjom „wiejskiej marginalizacji” jako zjawi-

ska zidentyfikowanego przez program ESPON dla większości pol-

skiego terytorium w perspektywie 2030,

• przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu,

• kształtowania kapitału intelektualnego, gdyż jest to nieodzowny ele-

ment aktywizacji regionu,

• działania na rzecz wzmocnienia kapitału społecznego w województwie 

poprzez różnorodne formy współpracy ze środowiskami społecznymi, 

zawodowymi, przedsiębiorcami oraz nauką – tutaj należy kierować się 

przesłaniem „od kapitału przetrwania do kapitału rozwoju”,

• wspierania inicjatyw kreowania regionalnych liderów innowacji,

• wspierania ekonomicznych warunków rozwoju i poszukiwań inno-

wacyjnych w przedsiębiorstwach,
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• doskonalenia systemu edukacji na poziomie podstawowym, gimna-

zjalnym i ponadgimnazjalnym,

• działania na rzecz właściwego ukształtowania systemu szkolnictwa 

zawodowego,

• stworzenia warunków organizacyjnych oraz merytorycznych i me-

todologicznych do kształcenia i doskonalenia zawodowego kadry 

nauczycielskiej,

• współdziałania w procesie budowania struktury kształcenia na po-

ziomie wyższym odpowiadającej potrzebom regionu,

• rozwijania proinnowacyjnej działalności władz publicznych, a także 

rozwoju społeczeństwa innowacyjnego, wspierania proinnowacyj-

nego systemu edukacji, a także kształcenia i doskonalenia zawo-

dowego,

• realizacji założeń strategii innowacji oraz podjęcia wysiłku stworze-

nia platformy współdziałania podmiotów społecznych, gospodar-

czych, naukowo-badawczych oraz samorządowych w zakresie 

kształtowania przestrzeni innowacyjnej regionu,

• kreowania postaw proinnowacyjnych, wymiany doświadczeń, in-

spirowania transferu rozwiązań innowacyjnych, a także wypraco-

wania nowych metod zarządzania publicznego z wykorzystaniem 

nowoczesnych technik przepływu informacji,

• popularyzowania i koordynowania działań na rzecz budowania po-

tencjału innowacyjnego regionu,

• rozpoczęcia budowy platformy wymiany doświadczeń między pod-

miotami zajmującymi się przedsięwzięciami innowacyjnymi,

• stworzenia podstaw do rozwoju systemu transferu wiedzy i innowacji 

z ośrodków naukowo-badawczych do podmiotów gospodarczych,

• tworzenia warunków do funkcjonowania podmiotów zajmujących 

się problematyką innowacji i wdrożeń,

• inicjowania, koordynowania lub prowadzenia działań szkoleniowo-

-doradczych na rzecz rozwoju potencjału innowacyjnego, rozwija-

nia oraz wzbogacania zasobów kapitału intelektualnego,

• tworzenia systemu doradztwa dla podmiotów zainteresowanych 

wykorzystaniem technologii informacyjno-telekomunikacyjnych,

• przygotowania założeń projektów i opracowywania wniosków do 

krajowych programów operacyjnych w zakresie systemu innowa-

cyjnego,
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• inicjowania badań i analiz w zakresie aktualizacji strategii innowacji 

oraz przygotowania założeń procesu budowy i rozwoju społeczeń-

stwa informacyjnego,

• kreowania systemu lokalnych liderów innowacyjności,

• promowania działań mających na celu: rozwój wiedzy i umiejętno-

ści, kształtowanie postaw proinnowacyjnych, aktywizację środowisk 

społecznych i zawodowych na rzecz budowy i wykorzystania po-

tencjału innowacyjnego, poprawę jakości i efektywności funkcjono-

wania administracji oraz usprawnienie systemu zarządzania rozwo-

jem województwa,

• kształtowania postaw proinnowacyjnych pracowników administra-

cji, samorządowców, środowiska lokalnego,

• doskonalenia i usprawniania systemu zarządzania publicznego,

• aktywizowania środowisk społeczno-zawodowych w dziedzinie in-

nowacyjności.

Podejmowanie tych przedsięwzięć będzie równoznaczne z kreowa-

niem polityki innowacyjnej w regionie jako jednego z czynników poprawy 

konkurencyjności jednostki terytorialnej. Znaczenie tej polityki wynika 

z roli, jaką innowacje technologiczne i organizacyjne odgrywają we wzro-

ście gospodarczym i przemianach społecznych. Polityka innowacyjna 

powinna być rozumiana jako jedna z polityk samorządu województwa, 

która obejmuje m.in.:

• wzmacnianie powiązań w regionalnym systemie innowacji,

• kształtowanie i rozbudowywanie zdolności do wprowadzania inno-

wacji, zarówno w dziedzinie techniki, technologii, jak i organizacji oraz 

edukacji,

• optymalne wykorzystanie innowacji jako podstawowego czynnika 

wzrostu społeczno-gospodarczego i liczby trwałych miejsc pracy,

• dokonywanie strukturalnych zmian technicznych, technologicz-

nych i jakościowych w sferze gospodarczej,

• wykorzystanie współpracy partnerów społeczno-gospodarczych 

w regionie.

Pojawia się zatem zagadnienie dotyczące innowacyjnej administracji 

realizującej swoje zadania w zmieniającym się otoczeniu. Mówiąc o inno-

wacjach w administracji, mamy na myśli przede wszystkim gotowość 

i zdolność struktury administracyjnej do przyswajania, generowania 

i wdrażania nowych rozwiązań mogących przyczynić się do usprawnienia 
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jej działań i funkcjonowania państwa. Tym samym innowacyjność jest 

tutaj silnie powiązana z takimi kategoriami, jak: adaptacyjność, elastycz-

ność, kreatywność czy przedsiębiorczość.

Innowacyjność administracji można też określić jako jej gotowość i zdol-

ność do tworzenia, przyswajania i wdrażania rozwiązań mogących przy-

czynić się do usprawnienia jej działań, obejmujących zarówno we-

wnętrzne procesy odbywające się w administracji, jak i te, które mają 

miejsce na styku administracji i społeczeństwa. Jest to związane z syste-

matycznym działaniem na rzecz świadomego i systematycznego odna-

wiania sektora publicznego oraz koncentrowaniem uwagi na innowacyj-

ności jako nieprzerwanym procesie generowania i wypróbowywania 

nowych pomysłów483.

Wśród cech opisujących współczesną administrację ważne miejsce 

zajmują także kreatywność i innowacyjność jej działań. Są to ważne cechy 

ze społecznego punktu widzenia, jednak trudne do zrealizowania w struk-

turach aparatu administracji. Współczesne doświadczenia wskazują na 

brak wystarczającej motywacji i konsekwencji działań w tym zakresie, co 

powoduje, że nie wszystkie ogniwa systemu administracji publicznej są 

przekonane o tym, że ich misją jest bycie aktywnym, wychodzenie z ini-

cjatywą, a kreatywność i innowacyjność winny stanowić podstawową 

cechę działalności w szeroko pojętej sferze społecznej.

Kreatywność to umiejętność wykorzystania wiedzy z różnych dziedzin 

nauki i życia społecznego w kreowaniu nowych idei, podejmowaniu przed-

sięwzięć organizacyjnych czy tworzeniu rzeczy materialnych. To także su-

biektywna ocena wartości i oryginalności działania jednostki lub grupy 

umieszczona w specyficznym kontekście484. Innowacja jest z kolei poję-

ciem pokrewnym w stosunku do kreatywności, jej przełożeniem na język 

praktyczny. To świadoma próba wypracowania nowych, ulepszonych spo-

sobów wykonywania pracy, dzięki której wskutek zmian organizacyjnych 

lub technologicznych następują korzystne zmiany ekonomiczne i spo-

łeczne485. Stymulują ją: konkurencja, wysokie wymogi jakościowe, praca 

zespołowa, komunikacja, współpraca, poparcie ze strony kierownictwa, ja-

483 P. Zerka, Innowacyjna administracja: oksymoron czy nowy standard?, Centrum 
Integracji Europejskiej, Warszawa 2011, s. 11–19.

484 C.M. Ford, D.A. Gidia (red.), Creative Action in Organizations – Ivory Tower Visions and 
Real World Voices, Sage Publications, London 1995.

485 M.A. West, Rozwijanie kreatywności wewnątrz organizacji, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2000, s. 13.
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kość i charakter stosunków interpersonalnych486. Do jej najbardziej charak-

terystycznych cech należą: indywidualny i konstruktywny charakter, spe-

cyficzna dlań strategia wdrażania, konkurencyjność487.

Relacje między kreatywnością a innowacją są bardzo ścisłe – kreatyw-

ność to tworzenie pomysłów, a innowacja to wdrażanie owych pomysłów 

w praktyce. Od poziomu kreatywności i innowacji zależy w głównej mie-

rze postęp organizacyjny zarówno w instytucjach społecznych, jak i go-

spodarczych. U ich podstaw leży głęboka wiara w kreatywność jednostek, 

które stanowią główne źródło procesów innowacyjnych.

Być kreatywnym znaczy być twórczym, innowacyjnym. Człowiek twór-

czy to ten, który w działalności społecznej i organizacyjnej potrafi w pełni 

świadomy sposób uczestniczyć. Zdaje on sobie jednocześnie sprawę z tego, 

że skutki, jakie jego działalność może spowodować, mogą się okazać nie-

odwracalne. Myślenie twórcze to zdolność do formułowania nowych 

koncepcji lub ich kombinacji, u podstaw których leżą funkcjonujące do-

tychczas rozwiązania. To proces, w ramach którego mamy do czynienia 

z kumulowaniem faktów, tworzeniem modelu i jego analizą, dojrzewa-

niem pomysłów, powstawaniem koncepcji rozwiązania oraz krytyczną 

oceną pomysłu488.

Szczególne znaczenie w podnoszeniu poziomu kreatywności w organi-

zacjach o złożonej strukturze i szerokim zakresie działania, takich jak insty-

tucje administracji publicznej, odgrywa praca w zespołach. Są one two-

rzone zwłaszcza w sytuacjach, gdy trzeba rozwiązać jakiś konkretny 

problem. Stanowią podstawową formę aktywności innowacyjnej, podstawę 

funkcjonowania i rozwoju organizacyjnego każdej instytucji publicznej.

Każdy proces innowacyjny wymaga też optymalnych procedur wdro-

żeniowych oraz umiejętności zarządzania nimi. Jednakże zarządzanie 

nimi w przypadku struktur administracyjnych nie jest łatwe. Wymaga to 

nie tylko dobrej woli i znacznych kompetencji merytorycznych, ale przede 

wszystkimi wiedzy z zakresu teorii organizacji, socjologii i psychologii za-

rządzania. Jak wskazują doświadczenia wynikłe z codziennej praktyki ad-

ministracyjnej, poziom tego typu wiedzy kadry urzędniczej jest raczej 

486 Podobną opinie wyraża w swojej pracy H. Simon, Tajemniczy mistrzowie. Studia przy-
padków, czyli czego można się nauczyć od 500 najlepszych na świecie nieznanych firm, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.

487 Za: M.A. West, Rozwijanie kreatywności wewnątrz organizacji, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2000, s. 19.

488 Zob. J. Stępień, Socjologia pracy i zawodu, Wydawnictwo AR, Poznań 2001, s. 71.
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niski. Wskazuje to na konieczność podjęcia działań, których celem będzie 

zmiana tej sytuacji, a działania te powinny być podejmowane zarówno 

w obszarze kształcenia, jak i doskonalenia kadr urzędniczych.

6.  Instrumenty wsparcia finansowego 
w procesie zarządzania rozwojem

Dla zapewnienia możliwości oddziaływania na proces rozwoju lokal-

nego i regionalnego niezbędne jest wyposażenie podmiotów odpowie-

dzialnych za zarządzanie rozwojem w odpowiednie instrumenty, które 

powinny być przystosowane do realizacji zadań umożliwiających identy-

fikację występujących problemów, diagnozowanie sytuacji oraz progra-

mowanie kierunków działań, jak też wprowadzanie w życie dokonanych 

ustaleń i umożliwienie realizacji przyjętych celów. Wszystkie instrumenty 

oddziaływania mają pewne cechy, które trzeba uwzględnić przy podejmo-

waniu decyzji o ich zastosowaniu. Do owych cech należą:

• szybkość działania, która oznacza czas od zastosowania instrumentu 

do osiągnięcia pożądanego celu, 

• zmienność, przez którą rozumie się możliwość dostosowania danego 

instrumentu do różnych sytuacji,

• zakres wywoływanych efektów.

Zastosowanie określonych instrumentów wymaga także rozważenia 

relacji między efektami, których się spodziewamy, a tymi, które rzeczywi-

ście się pojawiają. Ważnymi czynnikami warunkującymi odpowiedni 

dobór instrumentów oddziaływania są też możliwości podmiotów decy-

zyjnych w zakresie wpływania na proces rozwoju:

• prawne kompetencje do rozwiązywania problemów na poszczegól-

nych poziomach zarządzania,

• posiadanie odpowiednich zasobów finansowych,

• możliwość skoordynowania określonych instrumentów,

• ograniczenia o charakterze zewnętrznym,

• prawne kompetencje umożliwiające zastosowanie danego instru-

mentu489. 

489 L. Patrzałek, Narzędzia oddziaływania samorządów terytorialnych na rozwój lokalny 
i regionalny, „Samorząd Terytorialny” 1998, nr 5.
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Finansowe instrumenty wspierania rozwoju należy zaliczyć do zbioru 

instrumentów oddziaływania bezpośredniego w zakresie wywierania 

wpływu na osiąganie założonych efektów. Przy użyciu tego typu instru-

mentów uzyskuje się jednoznaczny efekt w postaci oczekiwanych postaw 

i zachowań podmiotów uczestniczących w procesie rozwoju. Są one też 

adresowane do określonej grupy podmiotów, które dzięki temu przeja-

wiają jednoznaczne zachowania oczekiwane przez podmioty władzy 

publicznej.

W grupie owych instrumentów można wyróżnić trzy podstawowe 

typy, a mianowicie490:

• instrumenty finansowania bezzwrotnego (np. dotacje),

• instrumenty finansowania zwrotnego (kredyty, pożyczki),

• instrumenty finansowania pośredniego (gwarancje, poręczenia, 

udziały kapitałowe).

Szczególnym rodzajem instrumentu oddziaływania jest zarządzanie 

finansami publicznymi, które powinno dostarczyć jednostce terytorialnej 

podstaw do:

• planowania, monitorowania i kontroli wykorzystanych zasobów,

• wskazania odpowiedzialności za wykorzystanie zasobów,

• realizacji wymogów prawnych związanych ze sprawami finansowymi,

• zapewnienia skutecznego i efektywnego wykorzystania posiadanych 

zasobów.

W tym kontekście zarządzanie finansami można zdefiniować jako 

kompleksowe zarządzanie zasobami finansowymi, mające na celu reali-

zację założeń polityki finansowej jednostki terytorialnej, koordynację tej 

polityki oraz monitorowanie i weryfikowanie wykorzystania zasobów fi-

nansowych, jak też podjętych działań. 

Istotą zarządzania finansami publicznymi jest podejmowanie decyzji 

finansowych oraz reagowanie na zmieniające się warunki działania i ros-

nące potrzeby społeczności lokalnej i regionalnej.

W związku z przyjętą i realizowaną koncepcją zarządzania finansami 

powstają organizacyjne i planistyczne instrumenty wpływania na roz-

wój. Wśród owych instrumentów należy wymienić budżet zadaniowy, 

który zawiera wymienione z nazwy zadania realizowane przez jednostkę 

490 M. Kozak, Instrumenty strategii rozwoju regionalnego, „Przegląd Samorządowy” 2000, 
marzec.
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terytorialną i przypisane do nich sumy wydatków. Każde zadanie jest tutaj 

traktowane oddzielnie i do każdego ustalane są jego:

• zakres, pozwalający na późniejsze rozliczenie dokładności wykonania,

• sposób realizacji, wyznaczający ramy działania,

• harmonogram działań, pozwalający ocenić terminowość prac,

• kalkulacja kosztów, związana z planowaniem wydatków,

• sposób finansowania, gwarantujący wykonalność,

• sposób oceny, dotyczący wskaźników wydajności, efektywności 

i jakości.

Budżet zadaniowy w bezpośredni sposób wymienia osoby odpowie-

dzialne za realizację poszczególnych zadań. Motywuje też do działania 

oraz ułatwia rozliczenie pracowników z wykonania prac.

Kolejnym instrumentem jest wieloletni plan finansowy, stanowiący 

długookresową prognozę planowanych dochodów i spodziewanych wy-

datków przy uwzględnieniu obciążeń ze strony spłacanych zobowiązań. 

Wieloletni plan finansowy to skuteczne narzędzie zarządzania finansami, 

dzięki któremu jednostka terytorialna staje się bardziej wiarygodna, a także 

uzyskuje możliwość koordynowania działań w dłuższym przedziale czasu.

Jednostka terytorialna powinna mieć także wieloletni plan inwesty-

cyjny, będący harmonogramem priorytetowych inwestycji z rozbiciem na 

źródła finansowania. 

Zarówno plan finansowy, jak i inwestycyjny pozwalają przewidywać, 

w jaki sposób spływać będą środki finansowe niezbędne do realizacji 

zadań w kolejnych okresach.

Kolejna możliwość to zintegrowane zarządzanie jednostką terytorialną, 

ukierunkowane na realizację dalekosiężnych celów przy równoczesnym 

ekonomicznym wykorzystaniu środków. 

Charakterystyczne cechy zarządzania zintegrowanego obejmują491:

• wieloletniość, która oznacza daleką perspektywę w działaniach,

• korzystność, jako podporządkowanie strategii działań wszystkich 

planów realizacyjnych,

• efektywność, związaną ze stosowaniem procedur efektywnego za-

rządzania.

491 M. Jastrzębska, Podstawy zarządzania finansami gminy, „Samorząd Terytorialny” 2001, 
nr 3; M. Kozak, Instrumenty strategii rozwoju regionalnego, [w:] J.P. Gieorgica (red.), Finansowanie 
lokalnego rozwoju gospodarczego w Polsce, Dom Wydawniczy B-P, Warszawa 2000, s. 68–74; 
K. Krajewski, J. Śliwa, Lokalna przedsiębiorczość w Polsce. Uwarunkowania rozwoju, Wydaw-
nictwo Naukowe WZ UW, Warszawa 2004, s. 73.
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Realizacja polityki rozwoju lokalnego i regionalnego może być sku-

tecznie realizowana przy zastosowaniu odpowiednich instrumentów fi-

nansowego wsparcia. Należą do nich publiczne środki krajowe pocho-

dzące z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych, środków 

jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finan-

sów publicznych. Kolejna grupa to publiczne środki Unii Europejskiej, ze 

szczególnym uwzględnieniem funduszy strukturalnych oraz Funduszu 

Spójności. Należy też zwrócić uwagę na środki własne beneficjentów, 

które mogą obejmować też kredyty i pożyczki poręczone lub gwaranto-

wane przez uprawnione podmioty.

Wśród środków krajowych konieczne jest zwrócenie uwagi na kontrakt 

wojewódzki jako instrument wykorzystania pomocy publicznej w celu re-

strukturyzacji i modernizacji sfery społeczno-gospodarczej poszczegól-

nych województw. Stronami kontraktu, stanowiącego umowę cywilno-

prawną, są Rada Ministrów reprezentowana przez ministra właściwego do 

spraw rozwoju regionalnego oraz samorząd województwa. Określa on za-

kres i tryb oraz warunki realizacji działań wynikających z odpowiednich 

programów wojewódzkich. Określone w regionalnych programach ope-

racyjnych przedsięwzięcia są realizowane przy wsparciu środków finan-

sowych wynegocjowanych w ramach kontraktu. Wspierane działania po-

winny być rzeczywiście istotne dla wojewódzkiej oraz rządowej polityki 

rozwoju, obejmując zasadnicze cele polityki regionalnej państwa, warun-

kujące jego regionalny rozwój, a także cele rozwojowe poszczególnych 

regionów wymagające wsparcia z punktu widzenia polityki rządu. Korzy-

ści z posiadania kontraktu są wielorakie i zróżnicowane, przy czym do naj-

ważniejszych można zaliczyć:

• przeprowadzenie oceny i analizy sytuacji regionu w odniesieniu do 

poszczególnych kierunków rozwoju,

• określenie przyszłości rozwoju województwa i zapisanie tego pro-

cesu w formie dokumentu,

• kompleksowe spojrzenie na dany obszar oraz powiązanie ze sobą 

poszczególnych dziedzin działalności,

• racjonalizację gospodarowania posiadanymi zasobami,

• kontrolowanie i ocenianie postępów oraz korygowanie występują-

cych błędów w procesie rozwoju,

• zarządzanie danym obszarem niezależnie od zmieniających się ukła-

dów politycznych.
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Kolejnym instrumentem są dotacje, stanowiące najprostszą formę 

wsparcia finansowego pozwalającą na dostarczenie środków finansowych 

do podmiotów gospodarczych funkcjonujących na obszarze jednostki te-

rytorialnej. Główne formy to dotacje na cele inwestycyjne czy tworzenie 

nowych miejsc pracy.

Fundusze pożyczkowe stanowią kolejny rodzaj instrumentów wspar-

cia finansowego, który jest wykorzystywany, gdy występuje pewność, że 

kredyt bankowy nie spełni oczekiwanej roli wobec podmiotów gospoda-

rujących. Zatem pożyczka jest oferowana na warunkach lepszych niż kre-

dyty bankowe, co oznacza niższe odsetki, niższe wymagane zabezpiecze-

nia oraz nieskomplikowane procedury.

Do instrumentów wsparcia finansowego należy też zaliczyć klasyczny 

fundusz poręczeń, który działa na prostej zasadzie poręczenia spłaty po-

życzki instytucji, która występuje o pożyczkę lub kredyt. Decyzja o udzie-

leniu poręczenia musi w dużym stopniu uwzględniać te same czynniki co 

w przypadku funduszy pożyczkowych.

Fundusz poręczeń wzajemnych to instrument tworzony wspólnie przez 

kilka podmiotów gospodarczych będących w tej samej sytuacji, z którego 

następnie korzystają wszyscy udziałowcy po kolei.

Ulgi podatkowe to również popularny instrument wspierania roz-

woju. Stosowane mogą być tylko przez podmioty ustawowo do tego 

uprawnione. Stąd też w praktyce są wykorzystywane przez gminy dla 

promowania rozwoju lokalnego. Podatki i opłaty lokalne stanowią bar-

dzo ważną część dochodów gminy, a ich wysokość jest w istotny sposób 

zależna od woli i decyzji władz gminnych. Mogą one we własnym zakre-

sie obniżać stawki maksymalne, udzielać ulg, odroczeń, umorzeń lub 

nawet zaniechać ich poboru. Wśród istniejących podatków i opłat znaj-

dują się te, które w szczególny sposób odgrywają rolę stymulatorów roz-

woju. Zaliczmy do nich: 

• podatek od nieruchomości, 

• opłatę targową,

• podatek od działalności gospodarczej, 

• podatek rolny, 

• podatek leśny.
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7.  Kierunki rozwoju administracji 
publicznej w Polsce 

Przekształcenie i rozwój współczesnej administracji uzależnione są od 

zmian zachodzących w społeczeństwie w sferze ustrojowo-organizacyj-

nej, przeobrażeń cywilizacyjno-technicznych oraz funkcji przewidywa-

nych dla administracji. Ważną rolę odgrywa wielki rozwój funkcji publicz-

nych, zadań, struktur administracyjnych oraz technologii pozyskiwania 

i przetwarzania informacji, sposobów podejmowania decyzji i kontroli 

efektywności działania. Jest to także związane z perspektywami rozwoju 

nauk administracyjnych, gdyż współczesna administracja, spełniająca 

swoje funkcje i zadania w określonych warunkach politycznych, społecz-

nych i gospodarczych, nie może obejść się bez pomocy nauki, bez zaple-

cza teoretycznego reprezentującego wysoki poziom i nowoczesne me-

tody badawcze.

Administracja publiczna działa w określonym otoczeniu i na jego rzecz. 

Jest nim przede wszystkim społeczeństwo i jego zorganizowane instytu-

cje, np. obywatele i ich związki, organy władzy, organy samorządu, orga-

nizacje gospodarcze i wiele innych. W tak pojętym otoczeniu występują 

różnorodne, często niedające się przewidzieć zjawiska, które w sposób 

bezpośredni lub pośredni wpływają zarówno na kształtowanie się funkcji 

administracji publicznej, jak i na metody ich realizacji. Otoczenie to pod-

lega stałym, niekiedy dynamicznie przebiegającym zmianom.

Postęp naukowo-techniczny, ekonomiczny, organizacyjny i społeczny 

stwarza wciąż nowe problemy, bariery i trudne sytuacje decyzyjne, przed 

którymi staje administracja, powołana do rozwiązywania większości z nich 

oraz do stałego organizowania działań i rozstrzygania w coraz trudniej-

szych sprawach. Jednocześnie wzrastają wymagania społeczne i indywi-

dualne, rozwijają się różnorodne formy zbiorowego zaspokajania maso-

wych potrzeb społecznych. Administracja publiczna, realizując swoje 

funkcje, staje się głównym organizatorem zaspokajania tych potrzeb. Wy-

maga to jednak stale wzrastających nakładów finansowych, utrzymywania 

dość rozbudowanego aparatu administracyjnego i wielu wyspecjalizowa-

nych instytucji, odpowiedniego planowania, organizowania, koordynacji 

i kontroli, a zatem odpowiedniego kierowania. W związku z tym powstawać 

będą nowe problemy, bariery, zadania i sytuacje, które nie są dziś możliwe 
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do przewidzenia. Poszukuje się więc rozwiązań mających na celu dostoso-

wanie poziomu organizacji i metod działania aparatu administracji pub-

licznej do zmieniających się sytuacji w bliższej i dalszej przyszłości.

W międzynarodowym środowisku nauk administracyjnych wskazuje 

się na wiele kierunków działań, z których w świetle realiów polskich trzy 

wydają się warte szerszego zainteresowania. Są to: reformy administra-

cyjne, racjonalna polityka kadrowa w aparacie administracji publicznej, 

wysuwająca na plan pierwszy kwalifikacje urzędników, oraz możliwie naj-

szersze wykorzystanie dorobku nauki na potrzeby administracji.

W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera teoria administracji 

jako jedna z dyscyplin, których dorobek może być wykorzystany do postępu 

w dziedzinie funkcjonowania administracji publicznej. Miejsce i rolę nauk 

administracyjnych i perspektywy ich rozwoju należy wiązać niewątpliwie 

z funkcjami, jakie nauki te powinny spełniać w stosunku do podmiotu za-

interesowania, czyli aparatu administracji publicznej. Wydaje się, że funk-

cje te można – w ogólnym zarysie – ująć w następujący sposób:

• prowadzenie badań podstawowych i stosowanych,

• opracowywanie opinii, prognoz, ekspertyz i projektów na bieżące 

potrzeby kierownictwa państwowego i organów administracji pub-

licznej,

• popularyzacja wiedzy administracyjnej,

• udział w systemie przygotowania, kształcenia i doskonalenia kadr 

aparatu administracji,

• przygotowanie i doskonalenie kadr naukowych dla zaplecza nauko-

wego administracji.

Dorobek teoretyczny i wysoki poziom doświadczeń naukowych w dzie-

dzinie administracji zaowocował w pierwszej połowie lat 80. koncepcją 

sformułowania podstaw zintegrowanej dziedziny wiedzy – teorii admini-

stracji. Pomimo znacznego zainteresowania tą koncepcją nie doszło do 

precyzyjnego określenia założeń teoretycznych. Pozostaje jednak otwarte 

pytanie, czy opracowane już dostatecznie przez naukę liczne obszary 

zainteresowań badawczych związanych z administracją mogą stanowić te-

orię administracji jako jednolitą dyscyplinę wiedzy, czy też jest to zbiór 

elementów samoistnych teorii badających zagadnienia administracji 

z różnych punktów widzenia, charakterystycznych dla tych teorii.

Osiągnięcia nauki, a także wymogi wynikające z przesłanek społecz-

nych i organizacyjnych powinny kształtować administrację sprawnie roz-
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wiązującą problemy zarządzania w skomplikowanej transformacji spo-

łecznej i gospodarczej, jak też nawiązującą partnerskie współdziałanie ze 

strukturami europejskimi. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na 

główne obszary, które będą wyznaczać zasadniczą strategię przemian ad-

ministracji publicznej w okresie najbliższych lat492. Pierwszy obszar doty-

czy stworzenia warunków do kształtowania państwa uporządkowanego, 

sterowalnego, sprawnego. Związane jest to z problematyką funkcjonowa-

nia rządu i organizacją jego prac, pozycją poszczególnych ministrów jako 

organów administracji, kształtowaniem funkcji i pozycji wojewody jako 

reprezentanta rządu na terenie województwa, a także z problematyką no-

wych technologii pracy administracji, usprawnieniem przepływu infor-

macji czy nowoczesnych systemów informacyjnych. Kolejny obszar to 

tworzenie warunków do rozwoju państwa obywatelskiego, gdzie rolą ad-

ministracji będzie współdziałanie z lokalną społecznością i kreowanie 

modelu społeczeństwa obywatelskiego. Łączy się to z ideą społecznego 

uczestnictwa w sprawowaniu władzy publicznej, konsultacjami, funkcją 

negocjacyjną oraz podejmowaniem przez administrację tzw. działań kon-

sensusowych. Ponadto gospodarne i efektywne wykonywanie zadań to 

kolejny wyznacznik kierunku działań i rozwoju funkcji administracji. Wy-

nika to z decentralizacji zarządzania oraz gospodarowania środkami pub-

licznymi, jak również z udziału administracji publicznej w tworzeniu in-

strumentów kreowania rozwoju lokalnego i regionalnego.

Należy też zwrócić uwagę na obszar, jaki wyznacza założenie państwa 

sprawiedliwego, bezpiecznego i uczciwego. W tej mierze szczególnego 

znaczenia nabierają: jakość kadr zatrudnionych w aparacie administra-

cyjnym, ich wiedza, kwalifikacje, postawy, poglądy i zachowania, a także 

problematyka jakości i sprawności procedury administracyjnej, ochrona 

interesu indywidualnego i zbiorowego obywateli oraz tworzenie solid-

nych podstaw obsługi prawnej działalności administracji. Ważnym ele-

mentem jest też odniesienie do zadań i funkcji realizowanych przez admi-

nistrację krajów Unii Europejskiej. 

Bardzo ważnym czynnikiem kreującym rozwój administracji są jej re-

lacje z polityką, które mają stosunkowo ścisły charakter. Administracja jest 

bowiem w rękach rządu instrumentem pozwalającym skonkretyzować 

w działaniu ideały i programy polityczne. Polityka wymaga harmonijnego 

połączenia wzniosłych ideałów i zdrowego wyczucia realiów. Administra-

492 Zob. Założenia i kierunki reformy administracji publicznej, URM, Warszawa 1993, s. 20–25.



442

Andrzej Potoczek Idea zarządzania zintegrowanego – zarys problemu

cja bez polityki nie miałaby kierunku postępowania, z kolei polityka bez 

administracji nie dysponowałaby instrumentem realizacji. 

Dlatego też nie powinna działać suwerennie, lecz podejmować wysiłki 

na rzecz ideałów formułowanych przez aparat polityczny, uruchamiając 

procesy techniczne niezbędne do realizowania polityki493. Kwestia relacji 

między administracją a polityką, kluczowa dla zrozumienia roli admini-

stracji, wymaga dokonywania subtelnych analiz i formułowania ostroż-

nych wniosków. Innym aspektem problematyki stosunku polityki i admi-

nistracji w obrębie administracji publicznej jest zagadnienie politycznego 

charakteru niektórych urzędów administracyjnych.

Kolejny obszar funkcji to reglamentacja administracyjna, która ze swej 

istoty powinna być prowadzona jak najbliżej podmiotu, czyli miejsca, któ-

rego dotyczy. Oznacza to, że dla administracji reglamentacyjnej podsta-

wową kwestią będzie odpowiednia budowa aparatu administracyjnego 

w terenie bądź też wykorzystanie w tym celu struktur samorządowych 

i dokonywana w tym zakresie dekoncentracja. Jest rzeczą oczywistą, że 

działalność reglamentacyjna administracji ma najwięcej wspólnego z dzia-

łalnością sądów – polega na wydawaniu aktów stosowania przepisów 

prawa. Dlatego w tym właśnie zakresie szczególnie istotną sprawą stają się 

odpowiednia procedura stosowana w toku postępowania administracyj-

nego, jak również dopuszczalność sądowej kontroli decyzji wydanych 

w ramach tego postępowania.

Administracja tradycyjna nie tylko uczestniczy w kształtowaniu i wcie-

laniu w życie polityki, ale także wydaje nakazy, zakazy i zezwolenia. Podej-

muje też wysiłki na rzecz świadczenia określonego typu usług i w tym za-

kresie rola tzw. administracji świadczącej jest i pozostanie znacząca. 

Administracja świadcząca ma inne problemy organizacyjne i funkcjo-

nalne niż administracja związana z polityką i administracja reglamenta-

cyjna. Podstawowym jej problemem jest ogromna liczba odbiorców usług, 

a zatem potrzeba dysponowania ogromnym potencjałem, zarówno rze-

czowym, jak i kadrowym, służącym realizacji jej celów. Współczesna ad-

ministracja publiczna powinna także wspomagać proces usprawniania 

wykonywanych funkcji dla kształtowania rozwoju lokalnego i regional-

nego. Kolejna sprawa to tworzenie racjonalnych struktur przestrzennych, 

jak też aktywne uczestniczenie w procesie ich dostosowywania do stan-

493 L. Lopez Rodo, L’administration espagnole devant les transformations économiques et 
sociales contemporaines, „Annuaire Européen d’Administration Publique” 1978, t. 1, s. 35.



Niektóre uwarunkowania procesu rozwoju lokalnego i regionalnego

443

dardów Unii Europejskiej. Jednocześnie współczesna administracja pub-

liczna powinna wspierać instytucje państwa unitarnego opartego na spo-

łeczeństwie obywatelskim, jak również instytucje demokratycznego 

państwa prawa oparte na społecznej aprobacie rynkowej. Zarazem admi-

nistracja powinna spełniać misję pobudzania, inspirowania, podtrzymy-

wania i uzupełniania wysiłków różnorodnych podmiotów na poziomie 

lokalnym i regionalnym, a jednocześnie wspierać indywidualną i lokalną 

aktywność publiczną.

Kolejna ważna sprawa to włączenie się administracji w kształtowanie 

jednolitego systemu prawnego oraz współtworzenie jednolitych zasad 

funkcjonowania organów władzy publicznej, w tym wykonywanie zadań 

samorządu terytorialnego wszystkich szczebli oraz współuczestniczenie 

w gospodarowaniu środkami finansowymi. Realizując te zadania, admi-

nistracja zobowiązana jest do systematycznej analizy otoczenia, dostoso-

wywania form i metod działania oraz struktur organizacyjnych do uwarun-

kowań zewnętrznych i oczekiwań społecznych. Wskazuje to na konieczność 

podnoszenia sprawności działania, którą musi charakteryzować organi-

zatorska aktywność administracji nastawiona na kształtowanie stosun-

ków społecznych, zaspokajanie potrzeb społecznych i wykonywanie za-

rządu publicznego. Jest to związane z systematycznym podejmowaniem 

starań o wysoką ocenę pracy administracji, która powinna wskazywać na 

przydatność lub nieprzydatność danego sposobu działania494. Z uwagi na 

szerokie pojęcie administracji odnosi się to do systemu organów admini-

stracyjnych i przydanych im do pomocy zespołów ludzkich i urządzeń, 

a także stosowanych form i metod działania495. Z zagadnieniem sprawno-

ści wiąże się bezpośrednio wykorzystanie postępu organizacyjno-tech-

nicznego w funkcjonowaniu administracji. W tym przypadku może on 

obejmować: doskonalenie struktur organizacyjnych, rozwój form i metod 

pracy, unowocześnianie procesów informacyjno-decyzyjnych, wyposa-

żenie administracji w urządzenia techniczno-biurowe, rozwój techniki 

komputerowej. Jest to związane z poszerzeniem wiedzy i doskonaleniem 

umiejętności kadr administracyjnych. W tym kontekście stałym zmianom 

będą podlegały metody działania administracji pod wpływem uwarunko-

wań wewnętrznych i zewnętrznych. Jeśli przez metodę rozumie się pe-

wien powtarzalny sposób postępowania lub ogólny schemat planu działa-

494 Por. K. Piłejko, Prakseologia – nauka o sprawnym działaniu, PWN, Warszawa 1976, s. 202.

495 M. Jełowicki, Nauka administracji: zagadnienia wybrane, PWN, Warszawa 1987, s. 262.
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nia, to należy przyjąć, że na kształtowanie metod działania współczesnej 

administracji będą wpływać: jej relacje z otoczeniem, typ i charakter śro-

dowiska społecznego, świadomość prawna obywateli, postęp cywiliza-

cyjny, osiągnięcia nauki administracji, tradycje historyczno-kulturowe496. 

Prawne formy działania administracji oraz stosowane metody wskazują 

na kształtowanie się określonego modelu administracji publicznej.

Kolejną bardzo ważną cechą współczesnej administracji, wpływającą 

na kierunek zmian i sposób funkcjonowania, jest potrzeba reformy admini-

stracji wynikająca z konieczności dostosowania się jej organizacji i metod 

działania do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Aparat admini-

stracji powinien być ukształtowany nie tylko według aktualnych potrzeb, 

ale przede wszystkim z punktu widzenia przyszłych funkcji i zadań. Stąd 

formowanie modelu administracji powinno się odbywać w oparciu o teo-

rię reform administracji, która musi obejmować ustalenie kryteriów oceny 

skuteczności nowych rozwiązań strukturalno-organizacyjnych i praw-

nych. Kryteria te powinny ułatwiać weryfikację przyjętych założeń i sta-

nowić instrument korekty wdrażanych rozwiązań. Muszą one zatem stano-

wić fragment hipotezy pojmowanej jako element cyklu zorganizowanych 

działań związanych z reformami administracji.

Kształtowanie modelu funkcji oraz metod działania administracji musi 

uwzględniać aktualną oraz przewidywane granice regulacji administracyj-

noprawnej sfer życia społeczno-gospodarczego. Granice te mają istotny 

wpływ na działanie administracji, wyznaczając m.in.497:

• dziedziny aktywności administracji i rodzaje stosunków społecz-

nych objętych reglamentacją administracyjną,

• stopień sformalizowania tych stosunków,

• system źródeł prawa administracyjnego,

• prawne formy i metody działania administracji,

• bazę materialno-techniczną administracji i zasady jej organizacji.

Należy zatem poszukiwać racjonalnie uzasadnionych rozgraniczeń 

między takimi sprawami, stosunkami i zjawiskami, które powinny być ob-

496 Por. T. Pszczołowski, Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, 
Wrocław–Warszawa 1978, s. 117; M. Kulesza, Z problematyki badań nad metodami działania 
administracji, [w:] Z. Rybicki, M. Gromodzka-Grzegorzewska, M. Wyrzykowski (red.), Zbiór stu-
diów z zakresu nauk administracyjnych, Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 
1978, s. 335 i nast.

497 M. Jełowicki, Nauka administracji: zagadnienia wybrane, PWN, Warszawa 1987, 
s. 313–314.
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jęte reglamentacją administracyjną, a takimi, które z istoty rzeczy po-

winny podlegać tylko normom społecznym lub organizacyjnym. Należy 

podkreślić, że istnieje stała potrzeba dokonywania usprawnień w admini-

stracji publicznej. Niektóre z nich, zazwyczaj wprowadzające większe 

zmiany, określa się jako reformy. Administracja publiczna, podobnie jak 

i inne organizmy społeczne, powinna wykazywać odpowiednią elastycz-

ność, aby móc dostosowywać się do zmieniających się warunków otocze-

nia czy do przyjmowania coraz to nowych zadań. Administracja publiczna 

powinna więc wychodzić naprzeciw potrzebom, jakie pojawiają się w danym 

okresie i ustroju. Problem reform, usprawnień itp. nie jest problemem jed-

norazowym, lecz występuje stale, co wynika z faktu stawiania administra-

cji coraz to nowych zadań, postulatów odnośnie do sposobu jej funkcjo-

nowania. Konieczne jest zwrócenie uwagi na wpływ procesu integracji 

europejskiej na sposób i zakres funkcjonowania administracji. Wiąże się 

to również z dostosowaniem naszego prawa do norm i standardów euro-

pejskich. Stąd próba poszukiwania dróg ulepszania polskiego prawa ad-

ministracyjnego przez zwrócenie się ku „zasadom europejskim”. To także 

systematyczne dostosowywanie struktur organizacyjnych oraz form i metod 

działania do modelu administracji europejskiej.

W tym kontekście ważną sprawą jest włączenie naszej administracji 

w proces ujednolicenia rozwiązań i zbliżenia do siebie istniejących mo-

deli administracji. Narodowe modele administracji publicznej od pew-

nego czasu zbliżają się do siebie. Nie tracąc swoich cech charakterystycz-

nych, upodobniają się pod wieloma względami. Proces zbliżania przybiera 

ostatnio na sile, co wynika zarówno z właściwego naszej epoce przyspie-

szenia procesów ekonomicznych, społecznych i politycznych, jak i z za-

cieśniania współpracy międzynarodowej w dziedzinie administracji 

prowadzonej w różnych formach. Podobieństwa w organizacji i funkcjo-

nowaniu administracji publicznej wysoko rozwiniętych krajów demokra-

tycznych są obecnie – mimo wszelkich różnic ich modeli politycznych 

i administracyjnych – na tyle duże, że zrzeszające te państwa organizacje 

międzynarodowe mogą wypracować pewne wspólne dla wszystkich 

członków zasady. Kolejny ważny problem to wpływ na kształtowanie się 

administracji publicznej, nauki administracji i polityki administracyjnej.

Dla nauki administracji ważne są budowa i funkcjonowanie admini-

stracji jako organizacji realizującej określone prawem zadania publiczne. 

Dla nauki polityki administracyjnej charakterystyczne jest inne podejście 
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– jej przedmiotem jest kwestia optymalizacji skuteczności działalności 

publicznej, a więc zewnętrzna sprawność działalności administracyjnej 

państwa. Wartościowanie zjawisk społecznych (w tym administracyjnych) 

następuje tu zatem nie ze względu na samą administrację, lecz ze względu 

na skutki, jakie jej działalność rodzi w otoczeniu.

Kolejny krąg tematyczny, który dotyczy uwarunkowań działalności ad-

ministracyjnej, to cechy otoczenia, w którym funkcjonuje administracja, 

pojmowane jako cechy systemu politycznego, cechy społeczeństwa, wy-

znawane systemy wartości, formy reakcji na zagrożenia i inne. Istotny jest 

także problem organizacji i środków działania, w tym możliwości mate-

rialnych, kadrowych, oraz instrumentów prawnych, istniejących lub nie-

zbędnych do osiągnięcia określonych celów w danych warunkach. Należy 

też zwrócić uwagę na sferę skutków organizatorskiej działalności admi-

nistracji. Prowadzi to wprost do odniesień związanych z praktycznymi 

aspektami funkcjonowania administracji publicznej. Ważne są tutaj zada-

nia, jakie czekają administrację w zakresie zarządzania publicznego, kreo-

wania form aktywności społecznej oraz kształtowania tej cechy władz 

publicznych, jaką jest przedsiębiorczość.

Administracja publiczna zarówno w Polsce, jak i w pozostałych krajach 

UE napotyka podobne wyzwania i możliwości w zakresie wpływu na 

wspólnoty lokalne, rozwój ekonomiczny, informację i komunikację spo-

łeczną czy świadczenie usług publicznych. Dotyczy to także możliwości 

rozwijania wiedzy i umiejętności analizowania potrzeb, problemów i po-

mysłów poszczególnych mieszkańców oraz grup społecznych, a także udo-

stępnienie im możliwości uczestniczenia w procesie decyzyjnym. Wszyst-

kie dotychczasowe uwagi wskazują na kierunek myślenia w procesie 

tworzenia modelu polskiej administracji publicznej, która swój kształt 

przybrała w wyniku radykalnej reformy zapoczątkowanej w 1989 roku, 

związanej z równie radykalną transformacją systemową.

Efektem powinno być ukształtowanie administracji publicznej upo-

rządkowanej, sprawnej, przyjaznej obywatelom, a także przejrzystej z punktu 

widzenia mechanizmu przepływu środków finansowych, w której zatrud-

niona jest dobrze przygotowana kadra urzędnicza. Pozwoli to na wykreo-

wanie i utrwalenie optymalnego modelu administracji publicznej zdol-

nego realizować trudne, skomplikowane zadania zarządzania sprawami 

publicznymi w zdecentralizowanym, demokratycznym państwie, gdzie 

zasadniczą rolę odgrywa upodmiotowione społeczeństwo obywatelskie. 
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Zarazem konieczne jest zwrócenie uwagi na kształtowanie się i rozwój 

cech współczesnej administracji zapewniających jej sprawne i skuteczne 

działanie w stale zmieniającym się otoczeniu. Administracja publiczna re-

alizuje współcześnie coraz to więcej skomplikowanych i odpowiedzial-

nych zadań, obejmuje aktywnością nowe obszary życia publicznego, jak 

też staje się ważnym stymulatorem i regulatorem procesów społeczno-

-gospodarczych. Wymaga to stałego doskonalenia form i metod działań, 

jak też kształtowania nowych instrumentów oddziaływania. Jednocześnie 

aktywność aparatu administracyjnego kierowana jest coraz bardziej w sferę 

szeroko pojętego zarządzania. Pociąga to za sobą konieczność wykorzy-

stywania metod i instrumentów o charakterze organizatorskim, a także 

doświadczeń organizacji gospodarczych oraz instytucji biznesowych. 

Zmienia się zatem specyfika działań administracji, które muszą w znacz-

nie większym niż dotychczas stopniu uwzględniać zjawisko społecznej 

akceptacji, kształtując zakres i formy swej aktywności z uwzględnieniem 

społecznych oczekiwań i opinii wyrażanych przez środowisko lokalne. 

Zakłada to pełną realizację zasady partnerstwa, umożliwiającą partnerom 

społeczno-gospodarczym aktywne uczestnictwo w programowaniu i wdra-

żaniu działań administracji, przy respektowaniu konsekwencji wynikają-

cych z upodmiotowienia społeczności lokalnej i regionalnej. Ważną 

sprawą będzie zatem konsultowanie podejmowanych działań oraz budo-

wanie systemu współpracy ze środowiskiem lokalnym w celu optymal-

nego wykorzystania posiadanych zasobów do realizacji przypisanych ad-

ministracji celów publicznych.

Kolejna sprawa to konieczność systematycznej oceny i analizy otocze-

nia, w którym funkcjonuje administracja, w celu optymalnego dostosowa-

nia działań instytucji administracyjnych do potrzeb i oczekiwań społecz-

nych oraz specyfiki jednostki terytorialnej. Konsekwencjami tego powinny 

być tworzenie scenariuszy szans i zagrożeń związanych z funkcjonowa-

niem sektora publicznego oraz możliwość konstruowania planów i pro-

gramów działania związanych m.in. z budowaniem potencjału konkuren-

cyjnego jednostki administracyjnej. W ten sposób administracja wpisuje 

się w proces budowy wizji rozwoju układu terytorialnego, uczestniczy 

w rozwiązywaniu konfliktów, współkształtuje stosunki społeczne i tworzy 

warunki do budowy społeczeństwa obywatelskiego.

 Współczesna administracja publiczna realizuje coraz więcej zadań z za-

kresu zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym, co wiąże się z roz-
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wijaniem i doskonaleniem określonych cech i umiejętności dotyczących 

programowania, wdrażania, monitoringu i kontroli, negocjowania, kształ-

towania postaw i poglądów, a także promowania i budowania wizerunku 

jednostki terytorialnej. Upoważnia to do stwierdzenia, że współczesna ad-

ministracja publiczna musi być systemem elastycznym, adaptującym się 

do zmieniających się warunków, dynamicznym oraz posiadającym cechy 

organizacji uczącej się. Implikuje to stałe korzystanie z dorobku nauk ad-

ministracyjnych, teorii organizacji i zarządzania, nauk ekonomicznych, 

społecznych, a także współpracę z ośrodkami naukowo-dydaktycznymi 

i zespołami ekspertów.

Administracja we współczesnym społeczeństwie powinna stanowić 

instrument powołany do regulowania tempa, proporcji i kierunków roz-

woju społeczno-gospodarczego, być siłą motoryczną przemian i czerpać 

korzyści wynikające z rozwoju cywilizacyjnego i postępu naukowo-tech-

nicznego. Inicjując procesy społeczno-gospodarcze, wyznacza cele rozwoju, 

aktywizuje lokalną i regionalną społeczność, koordynuje przedsięwzięcia 

podejmowane na obszarze jednostki terytorialnej. System administracji 

publicznej, działając wewnątrz systemu społecznego, powinien zmieniać 

się odpowiednio do jego potrzeb oraz realizacji nowych zadań, których się 

od administracji oczekuje. Istotne stają się zatem zdolności adaptacyjne 

aparatu administracyjnego. Funkcje administracji wobec społeczeństwa 

oraz występujące tendencje demokratyzacji procesu zarządzania przesą-

dzają o konieczności szerokiego konsultowania ze środowiskiem społecz-

nym wszelkich założeń zmian i zamierzonych przeobrażeń jej funkcjo-

nowania.

Podejmowanie różnych form aktywności oraz dostosowywanie się do 

zewnętrznych uwarunkowań wywołuje potrzebę stałego reformowania 

administracji, co z kolei generuje określony zespół przedsięwzięć związa-

nych z przygotowaniem, planowaniem i wdrażaniem procesu reform, 

których efekty mają wymiar prawnoorganizacyjny oraz społeczno-poli-

tyczny. Reformy administracji przeprowadzane okresowo powinny być 

oparte na dokładnych i wszechstronnych studiach, wynikających z długo-

trwałych prognoz rozwoju społeczno-gospodarczego i odpowiadającego 

mu rozwoju zadań i funkcji administracji.

W wyniku dokonujących się zmian w otoczeniu oraz w sferze zadań 

i funkcji tworzy się nowy model administracji zarządzającej, przedsiębior-

czej, nastawionej na szeroki zakres współpracy z partnerami społeczno-
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-gospodarczymi. Istotna staje się także efektywnościowa płaszczyzna 

działań administracji, która sprawia, że władze publiczne powinny w ra-

cjonalny sposób zarządzać powierzonym majątkiem w dobrze pojętym 

interesie reprezentowanych wspólnot lokalnych i regionalnych. Pojem-

ność problematyki zarządzania jest w tym przypadku stosunkowo duża 

i wymaga tworzenia oraz realizacji koncepcji i projektowania różnorod-

nych rozwiązań nakierowanych na podnoszenie konkurencyjności w wy-

miarze lokalnym i regionalnym498. Współczesna administracja publiczna, 

realizując przypisane jej zadania, podlega różnorodnym uwarunkowa-

niom wpływającym na jej specyfikę, charakter i kierunek działania. Rów-

nocześnie obserwujemy tworzenie się modelu administracji realizującej 

nowe i coraz bardziej złożone przedsięwzięcia. Warto zatem zwrócić 

uwagę na jej specyficzne cechy, będące wynikiem zmian zachodzących 

w otoczeniu administracji oraz procesu dostosowywania się administracji 

do otoczenia. Na czoło wysuwają się te cechy, które związane są ze spo-

łecznymi funkcjami administracji. Chodzi tu o zapewnienie społecznego 

udziału w procesie zarządzania, tworzenia warunków do kształtowania się 

i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz upodmiotowienia społecz-

ności lokalnych.

Kolejna cecha to aktywność na rzecz rozwiązywania różnorodnych 

problemów, w tym rozstrzyganie konfliktów grup społecznych, środowisk 

zawodowych czy wspólnot lokalnych. W zmieniającej się sytuacji ko-

nieczne są systematyczna analiza otoczenia oraz umiejętność zdefinio-

wania występujących szans i zagrożeń wraz ze zbudowaniem odpowied-

nich scenariuszy rozwoju. Wiąże się to z potrzebą optymalnego wyboru 

celów działania przez ich obiektywną i racjonalną selekcję. W sytuacji, 

jaką przynosi zmieniająca się rzeczywistość, występuje bowiem stały nad-

miar celów w stosunku do możliwości ich realizacji. Należy też zwrócić 

uwagę na potrzebę stałego reformowania administracji, rozumianego 

jako dostosowanie jej zadań, funkcji, form działania oraz struktur do wy-

mogów i oczekiwań otoczenia. W tym przypadku administracja może 

przyjąć jeden z trzech możliwych modeli zachowań, a mianowicie:

• nie reagować na zmiany w otoczeniu i działać według własnych 

ustalonych sposobów;

498 E. Wojciechowski, Aktualność problematyki zarządzania w samorządzie terytorialnym, 
[w:] E. Bojar, B. Plawgo (red.), Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym, Wydawnictwo 
Nauka – Edukacja, Warszawa 2000, s. 96.
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• dokonywać zmian jakościowych i ilościowych równolegle ze zmie-

niającym się otoczeniem;

• analizować postępującą modyfikację otoczenia i dokonywać u sie-

bie zmian wyprzedzających, przygotowując się w ten sposób do no-

wych warunków funkcjonowania.

Współpraca z nauką to kolejna cecha współczesnej administracji. Jest 

ona niezbędna do uzyskania wysokiej jakości podejmowanych działań 

oraz zapewnienia jej niezbędnego profesjonalizmu. Odnosząc się do cech 

współczesnej administracji, należy zwrócić uwagę na jej specyfikę za-

równo w zakresie stosowanych form i metod działania, jak i sfer zaintere-

sowań. Zgodnie z występującymi tendencjami preferowane są obecnie 

niewładcze formy działania i odpowiadające im metody aktywności, np. 

metody negocjacyjne, metody konsultacji, marketingu komunalnego, za-

rządzania publicznego. Wymaga to odpowiedniej wiedzy i umiejętności 

ze strony aparatu administracyjnego oraz zapewnienia sobie społecznej 

akceptacji podejmowanych działań.

W istotny sposób zmieniają się obszary aktywności administracji – od 

„tradycyjnego administrowania” do zarządzania procesem rozwoju. Efek-

tem tego jest stosowanie instrumentów działania odpowiednich do nowej 

sytuacji oraz wykorzystywanie doświadczeń organizacji gospodarczych. 

Zarówno w teorii, jak i w praktyce działania jednostka podziału terytorial-

nego traktowana jest jako organizacja, ze wszystkimi odpowiadającymi jej 

cechami, a w procesie zarządzania tą organizacją pojawiają się instru-

menty wypracowane przez dyscyplinę naukową, którą jest teoria organi-

zacji zarządzania. Pojawiają się też poglądy, w których gminę porównuje 

się do przedsiębiorstwa. Tutaj również znajdujemy wiele cech wspólnych, 

np. samodzielność, politykę finansową, świadczenie usług, instrumenty 

zarządzania, misję. Istotne są również cechy przypisywane jednostkom 

podziału terytorialnego, mające na celu poprawę ich konkurencyjności, 

a tym samym podnoszenie na wyższy poziom jednej z kategorii rozwoju, 

którą jest „jakość życia”. Do tych cech należy zaliczyć499: 

• zdolność strategicznego planowania,

• prymat przyszłości odległej nad bliższą,

• poszukiwanie szans rozwoju w otoczeniu, umiejętność oceny szans 

i zagrożeń,

499 L. Nieżurawski, K. Krukowski, Strategia jako czynnik przewagi konkurencyjnej gminy, 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, maszynopis.
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• posiadanie celu praktycznego,

• analizę i wykorzystanie zasobów.

Należy też zwrócić uwagę na specyfikę władz publicznych w zakresie 

osiągania celów w procesie zarządzania rozwojem. 

Pojawia się tutaj kategoria władz przedsiębiorczych, co oznacza500:

• aktywizowanie społeczności lokalnej,

• kierowanie się poczuciem misji,

• orientację na wyniki,

• zaspokajanie potrzeb klientów,

• przewagę działań profilaktycznych nad interwencyjnymi.

Pozostaje to w związku z tzw. menedżerskim modelem administracji, 

który zakłada, że administracja:

• jest zorientowana na obywatela-użytkownika, obywatela-klienta;

• kładzie nacisk na kontrolę wyników, a nie na kontrolę procedur;

• oddziela funkcje strategiczne od funkcji operacyjnych;

• przekazuje wykonywanie usług publicznych konkurującym ze sobą 

organizacjom spoza administracji;

• wprowadza mechanizmy kontroli zdecentralizowanych jednostek, 

np. różne typy kontroli społecznej, kontrakty na zarządzanie z jed-

noznacznie zdefiniowanymi i mierzalnymi wskaźnikami; 

• zleca na zewnątrz – za pośrednictwem zamówień publicznych – 

działalność pomocniczą i uzupełniającą, gwarantując tym samym 

konkurencyjność ofert.

Wskazane cechy mają być pomocne w realizowaniu podjętych działań, 

a także w istotny sposób charakteryzują współczesnych polskich admini-

stratorów. Muszą oni realizować poszerzający się zakres świadczeń admi-

nistracji publicznej, które aktualnie obejmują następujące dziedziny:

• usługi komunalne,

• zwiększenie uczestnictwa obywateli w podejmowaniu decyzji,

• tworzenie rynku kredytów komunalnych,

• rozwój gospodarczy i planowanie strategiczne,

• zarządzanie ochroną środowiska,

• planowanie i zarządzanie budżetem lokalnym.

Istotne jest także odniesienie się do procesu zarządzania jakością w ad-

ministracji publicznej. Staje się to dzisiaj niezbędnym warunkiem kreo-

500 I. Kulas-Klimaszewska, K. Kurowski, Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu 
przewagi konkurencyjnej regionu, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, maszynopis. 
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wania pozytywnego wizerunku organizacji. Jednocześnie doświadczenia 

europejskie wskazują, że systemy zarządzania jakością mogą stanowić 

istotny instrument polityczny, tym bardziej że administrację określa się 

jako zjawisko polityczne. Dlatego też kierownicy jednostek administracji 

publicznej powinni szukać skutecznych narzędzi wspomagania zarzą-

dzania organizacją. Przy wykorzystaniu do tego celu procesu zarządzania 

jakością konieczne jest stosowanie następujących zasad:

• Podstawowe procesy urzędu należy udokumentować i poddać ana-

lizie. 

• Powiązania wewnątrz procesów analizowane są przez pryzmat po-

trzeb interesantów.

• Powtarzalność i jakość rezultatów zapewniają udokumentowane 

procedury i instrukcje.

• Zarządzanie procesami jest związane ze zmianą kultury organiza-

cyjnej.

Ważne staje się tutaj budowanie administracji prawnej, skutecznie rea-

lizującej swoje zadania oraz posiadającej wysoki poziom społecznej ak-

ceptacji. Ponadto konieczne jest odpowiednie kształtowanie instytucji ad-

ministracyjnych, które muszą spełniać kryteria nowoczesnej organizacji. 

Współcześnie zaliczamy do nich501:

• przywództwo,

• politykę i strategię,

• zarządzanie zasobami ludzkimi,

• partnerstwo,

• procesy zarządzania zmianą,

• wyniki w relacji z klientami,

• wpływ na społeczeństwo,

• wyniki w relacji z pracownikami,

• kluczowe wyniki działalności.

W związku z tym istotne staje się współdziałanie administracji z nauką, 

systematycznie wspierającą jej działania zarówno w kontekście społecz-

nym, jak i prawnoorganizacyjnym.

Budowanie wizerunku administracji, dbałość o kształt stosunków z oto-

czeniem, a także poznawanie specyfiki i kierunków przemian w otoczeniu 

to kolejne ważna cechy współczesnej administracji. Istotne są tutaj: opty-

malne zachowanie się wobec otoczenia, przewidywanie zachodzących 

501 S. Wysocki, Obywatel – przyjazny urząd, „Wspólnota” 2002, nr 11.
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zmian i dostosowanie swego działania do oczekiwań podmiotów występu-

jących na zewnątrz systemu administracji.

Zaprezentowane cechy oraz specyfika działań współczesnej admini-

stracji wymagają też odpowiedniej wiedzy, umiejętności i doświadczenia 

personelu urzędniczego. Wpływa to na kształtowanie się sylwetki urzęd-

nika, który poza wiedzą z zakresu prawa i administracji powinien posia-

dać wiele innych umiejętności oraz charakteryzować się wiedzą z zakresu 

zarządzania, nauk społecznych czy ekonomicznych. Taki stan będzie 

sprzyjać rozwojowi współczesnego modelu administracji publicznej, 

która powinna szybko dostosować się do zmian prawnych i organizacyj-

nych, doskonalić standardy obsługi interesanta, kształtować procesy 

rozwoju na poziomie lokalnym i regionalnym oraz w pełni rozumieć mię-

dzynarodowe standardy umożliwiające komunikację na rynku lokalnym 

i globalnym. 
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Zakończenie 

Dotychczasowe rozważania wskazują, że proces planowania rozwoju 

społeczno-gospodarczego i przestrzennego w jednostkach samorządu te-

rytorialnego wykazuje z formalnego punktu widzenia wiele niespójności, 

jednak kwestie społeczno-ekonomiczne i gospodarcze oraz przestrzenne 

są ze sobą bardzo ściśle powiązane. Szczególnie widoczne staje się to w dzia-

łaniach na rzecz spójności terytorialnej oraz w obszarach funkcjonalnych. 

Stąd zarówno w państwach Unii Europejskiej, jak i w Polsce preferuje się 

zintegrowany system planowania na poziomie lokalnym i regionalnym. 

Powinno to prowadzić do eliminowania niespójności w sferze celów spo-

łeczno-gospodarczych definiowanych w strategiach rozwoju oraz celów 

dotyczących zagospodarowania przestrzeni. Wydaje się, że dla osiągnię-

cia trwałego rozwoju konieczne jest przy planowaniu kwestii społeczno-

-gospodarczych uwzględnienie odniesienia do szeroko pojmowanych 

aspektów przestrzennych, co istotnie powinno ułatwić integrację plano-

wania przestrzennego i społeczno-gospodarczego. 

Trzeba podkreślić, że samorząd terytorialny stoi obecnie przed swoi-

stymi wyzwaniami w zakresie planowania zintegrowanego, co może sta-

nowić próbę odpowiedzi na występujące niedoskonałości w obszarze pla-

nowania rozwoju, zwłaszcza w kontekście wdrażania idei terytorializacji 

rozwoju jako sposobu na uwzględnienie specyfiki poszczególnych jedno-

stek terytorialnych, wykorzystania ich potencjału endogenicznego oraz 

umożliwienia podejmowania działań rozwojowych bez ograniczeń zwią-

zanych z granicami administracyjnymi. Proces integracyjnego podejścia 

do planowania rozwoju związany jest z potrzebą łączenia strategii, polityk, 

planów działania oraz szeroko pojmowanej współpracy między uczestni-

kami procesu rozwoju. Integracja jest rozumiana tutaj jako koordynacja 

procesu tworzenia dokumentów planistycznych dla uniknięcia sprzecz-

nych polityk oraz uzyskania rezultatów rozwoju gwarantujących sytuację 

win-win. Oznacza to w wielu przypadkach konieczność poszerzenia ana-
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lizy procesu planowania dla uniknięcia sprzeczności między wyznaczo-

nym kierunkami a podejmowanymi działaniami.

Tak więc planowanie zintegrowane to planowanie holistyczne, wielody-

scyplinarne, a także niejednokrotnie wyspecjalizowane, uwzględniające 

występujące współzależności i powiązania. Zintegrowane planowanie roz-

woju umożliwia prowadzenie działań kompleksowych i wielopoziomo-

wych przez różne podmioty przy stosowaniu partycypacji społecznej, co 

pozwala na tworzenie sieci powiązań między nimi.

Dlatego też zintegrowane planowanie rozwoju wymaga spójności pla-

nowania na różnych poziomach, jak też integracji przedmiotów planowa-

nia, polegającej na łącznym uwzględnianiu problemów rozwoju prze-

strzeni, w której będą rozwiązywane problemy społeczno-gospodarcze. 

Proces planowania zintegrowanego związany jest z aktywnością na 

rzecz zintegrowanego zarządzania układem terytorialnym opartego na 

koordynacji kluczowych obszarów polityki rozwoju z punktu widzenia 

przestrzeni, w której odbywają się wszelkie formy aktywności społeczno-

-gospodarczej. Proces zarządzania zintegrowanego przebiega przy aktyw-

nym udziale wszystkich podmiotów zaangażowanych w proces rozwoju 

i jednocześnie wspiera szeroko pojmowane funkcje układu terytorialnego, 

eliminuje sytuacje konfliktowe, zapewnia pożądane standardy, dąży do 

najlepszego wykorzystania zasobów endogenicznych, prowadzi do kształ-

towania zintegrowanej przestrzeni, a także uwzględnia cele publiczne 

w lokalnych i regionalnych strukturach przestrzennych przy tworzeniu 

warunków do integracji wszystkich użytkowników przestrzeni publicznej. 

Dlatego też celem zarządzania przestrzenią jest nie tylko zapewnianie wa-

runków do realizacji inwestycji infrastrukturalnych, ale również poprawa 

jakości życia w jego wymiarze gospodarczym i społecznym. Wydaje się, że 

odpowiedzią na te wyzwania może być zintegrowane podejście do zarzą-

dzania jednostkami samorządu terytorialnego, co oznacza większą rolę 

profesjonalnego planowania, ale także wzmocnienie roli administracji 

oraz wypracowanie nowych instrumentów organizowania współpracy 

i budowania zaufania uczestników życia społeczno-gospodarczego. 

Wiąże się z tym podejście terytorialne zakładające uwzględnianie zarówno 

rzeczywistego zasięgu przestrzennego czynników warunkujących roz-

wój, jak i skutków działalności człowieka w przestrzeni. Obszarem inter-

wencji staje się tutaj terytorium, w którym realizuje się idea integracji 

strategii z układem funkcjonalno-przestrzennym. Należy podkreślić, że 
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kształtowaniu obszaru funkcjonalnego, przekraczającego niejednokrotnie 

granice administracyjne, muszą towarzyszyć zdolności istniejących 

struktur do współzarządzania, a także niezbędne instrumenty oddziały-

wania. Należy podkreślić, że rozwój społeczno-gospodarczy w kontekście 

podejścia zintegrowanego musi być nierozłącznie związany z kształtowa-

niem przestrzeni, zintegrowany z działaniami na rzecz rozwoju społecz-

nego, kulturowego, technologicznego czy politycznego, a także uwzględniać 

zarządzanie wielopoziomowe. Ponadto działania w rozwoju zintegrowa-

nym winny uwzględniać rozwiązania organizacyjne stymulujące inno-

wacje, wypracowywane we współpracy ze społecznością regionalną cele 

i kierunki działania, kontekst przestrzenny, a także zakładać korzystny 

zwrot w rozwoju społeczności regionalnej i lokalnej.

Konieczne wydaje się także doprecyzowanie obecnych wzajemnych 

powiązań planowania przestrzennego i społeczno-gospodarczego przez 

wypracowanie zupełnie nowego ustawodawstwa w tym zakresie, które 

powinno godzić całość zagadnień planistycznych i programowych, ujed-

nolicić pod względem pojęciowym i ideowym cały system planowania 

oraz zarządzania zintegrowanego, jak też zdefiniować i ujednolicić kryte-

ria zgodności dokumentów związanych z planowaniem i zarządzaniem 

rozwojem. 

Ważne staje się zatem podejście zintegrowane, uwzględniające zróżni-

cowanie terytorialne i oznaczające zarazem koncentrację różnych działań 

podejmowanych wokół wyznaczonych celów strategicznych. W związku 

z tym polityka oparta na zasadzie zintegrowanego podejścia terytorial-

nego powinna być ukierunkowana na rozwiązywanie głównych proble-

mów stanowiących barierę rozwojową dla danego terytorium oraz umoż-

liwiać realizację interwencji ukierunkowanych na wyzwania rozwojowe 

przy jednoczesnym precyzyjnym dostosowaniu ich do specyfiki lokal-

nych lub regionalnych uwarunkowań. Zakłada to zorientowanie polityk 

publicznych na terytorialny wymiar procesów rozwojowych przy jedno-

czesnym wskazaniu, że polityka regionalna i lokalna jako polityki rozwo-

jowe powinny być odpowiednio zintegrowane przestrzennie. Pojawiają 

się jednocześnie dylematy związane z tym procesem, dotyczące m.in. 

tego, czy zintegrowanie planowania pod względem proceduralnym będzie 

rozwiązaniem wystarczającym, czy integrować ten proces na wszystkich 

poziomach zarządzania publicznego, czy, a także jaki model planowania 

zintegrowanego jest optymalny w odniesieniu do wszystkich poziomów 
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zarządzania. Pojawia się też pytanie o zagrożenia związane z procesem 

planowania, a następnie zarządzania zintegrowanego oraz o to, jakie me-

tody zastosować, by zapewnić elastyczność procesu planistycznego i pro-

cesu zarządzania. Kolejna sprawa to, z jakich doświadczeń czerpać inspira-

cje i wzorce, by uniknąć nadmiernych społecznych kosztów długotrwałego 

samoistnego dochodzenia do zakładanych rezultatów. Ponadto odpowie-

dzi wymaga pytanie o to, jaki przyjąć model koordynacji systemów plani-

stycznych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym oraz jakie me-

chanizmy pozwolą na zapewnienie relacji spójności i zgodności między 

dokumentami a procesem realizacji zadań w układzie poszczególnych 

szczebli zintegrowanego zarządzania publicznego.

Dla zapewnienia efektów w procesie planowania i zarządzania zinte-

growanego w odniesieniu do rozwoju lokalnego i regionalnego niezwykle 

istotna staje się identyfikacja szans, możliwości i potencjalnych zagrożeń, 

a także kompleksowe oddziaływanie władz publicznych na społeczeń-

stwo, gospodarkę i przestrzeń w celu tworzenia warunków stymulujących 

wykorzystanie dostępnych potencjałów rozwojowych. W tym zakresie ad-

ministracja publiczna podejmuje wielokierunkowe działania obejmujące 

różnorodne obszary aktywności, wśród których jednym z kluczowych 

staje się dzisiaj zagadnienie szeroko pojmowanego koordynowania dzia-

łań na rzecz osiągania założonych celów, co umożliwia funkcjonowanie 

i rozwój poszczególnych sfer życia publicznego. Tak więc problem kształ-

towania warunków na rzecz procesu zarządzania wyznacza bardzo ważne 

zadanie stojące przed współczesnym samorządem. Kluczową rolę w tym 

zakresie odgrywa poziom samookreślenia się obywatela i odniesienie do 

podstawowych potrzeb egzystencjalnych i materialnych, a także systemu 

wartości. Wielkiego znaczenia w skali lokalnej i regionalnej nabiera też 

stworzenie planów i programów działań oraz możliwie pełne wykorzysta-

nie potencjału tkwiącego w układzie terytorialnym. Zmiana paradygmatu 

myślenia o rozwoju powoduje przekształcenia w sposobie pojmowania 

oraz w formach, metodach i instrumentach realizacji zadań w tym zakre-

sie. Obserwujemy oczekiwanie i dążenie do niezakłóconego życia w przy-

jaznej przestrzeni publicznej, mając świadomość, że powstaje jakościowo 

nowy rodzaj zarządzania publicznego w wyniku zmian ilościowych, zwie-

lokrotnienia znanych dotąd sił i niebezpieczeństw, a także powstawania 

nowych kategorii problemów i uwarunkowań. Istotnego znaczenia na-

biera nowy sposób myślenia o procesie rozwoju lokalnego i regionalnego, 
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wyznaczany przez stale zmieniającą się oraz poszerzającą wiedzę infor-

mację oraz doświadczenia będące stałym elementem w sferze polityki 

rozwoju oraz stosunków międzyludzkich. W związku z tym systematycz-

nej zmianie ulegają warunki, potrzeby oraz możliwości działań, wśród 

których szczególnego znaczenia nabiera planowanie w aspektach spo-

łeczno-gospodarczym i przestrzennym oraz wynikające stąd sekwencje 

działań podejmowanych na poziomie lokalnym i regionalnym. Wymaga 

to sprecyzowania pojęć i terminów określających zakres i specyfikę po-

dejmowanych działań, tak aby umożliwić wszystkim zainteresowanym 

podmiotom podejmowanie jednorodnych i precyzyjnych przedsięwzięć 

na rzecz szerokiego i interdyscyplinarnego pojmowania procesu zarzą-

dzania rozwojem. Ważny wydaje się także spójny system informacji 

uwzględniający specyfikę jednostki terytorialnej i jej uwarunkowania, co 

zapewne ułatwi diagnozę i zapewni optymalny ogląd sytuacji, wpływając 

na wypracowanie odpowiednich rozwiązań, zapewniających praktyczne 

korzyści w kształtowaniu systemu zarządzania. Istotna staje się także umie-

jętność postrzegania i analizowania różnorodnych czynników i uwarun-

kowań, jak też kształtowania mechanizmów wykorzystujących całość po-

siadanych zasobów. Dzięki temu żadne ze zjawisk występujących na 

obszarze jednostki terytorialnej nie będzie ignorowane w procesie planowa-

nia i zarządzania rozwojem. Podkreślenia wymaga też fakt, że współczesne 

pojmowanie zarządzania w układzie lokalnym i regionalnym rozwiązuje 

problemy ekonomiczne, polityczne, społeczne, ekologiczne, demogra-

ficzne, instytucjonalne, energetyczne, informacyjne i inne. Dzieje się tak 

za sprawą nowych wyzwań oraz nowych zjawisk i procesów, które nasiliły 

się na początku XXI wieku. Jest to widoczne w dokumentach planistycz-

nych z zakresu polityki regionalnej i planowania przestrzennego, w któ-

rych proces rozwoju traktowany jest w sposób zintegrowany, a więc kom-

pleksowy i wielowymiarowy. Z uwagi na dotychczasowe doświadczenia, 

a także nowe zjawiska i procesy wydaje się, że rozwój układu terytorial-

nego będzie musiał uwzględnić daleko idące zmiany w polityce publicz-

nej, przyjąć nowe rozwiązania w zakresie podejścia do problematyki 

kształtowania dokumentów strategicznych na poziomie lokalnym i regio-

nalnym, co w znacznej mierze może poprawić skuteczność działania w za-

kresie projektowania rozwoju, zapobiegania oraz likwidowania sytuacji 

kryzysowych, a także zwiększenie zaangażowania różnych podmiotów 

w rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w układzie terytorialnym. Tak 
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więc kształtuje się nowy mechanizm polityki rozwoju, służący terytorial-

nemu ukierunkowaniu procesu planowania i wdrażania prorozwojowej 

interwencji publicznej w wymiarze lokalnym i regionalnym z uwzględ-

nieniem integracji występujących czynników i uwarunkowań. Generuje 

to potrzebę szerokiego podejścia do problematyki rozwoju oraz integro-

wania wielu, na pozór odległych, czynników i uwarunkowań wpływają-

cych na skuteczność zarządzania publicznego w wymiarze terytorialnym. 

Zintegrowane podejście do problematyki zarządzania rozwojem lokalnym 

i regionalnym stanowi w związku z tym swoiste wyzwanie dla współczes-

nego samorządu odpowiedzialnego za planowanie i zarządzanie 

rozwojem układu terytorialnego. Konieczne staje się w związku z tym wy-

pracowanie określonych form, metod oraz instrumentów działania moż-

liwych do zastosowania przez władze publiczne w ich aktywności na rzecz 

rozwoju społeczno-gospodarczego oraz kształtowania przestrzeni w kon-

tekście dynamicznych i stale zmieniających się uwarunkowań XXI wieku. 
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