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Programowanie makroregionalne – w kierunku nowej generacji strategii rozwoju 

 

1. Wstęp 

Polityka regionalna w Polsce stanowi model oparty na promowanym przez OECD 

nowym paradygmacie rozwoju. Odchodzi od tradycyjnej redystrybucji środków na rzecz 

wzmacniania i wykorzystania potencjałów terytorialnych wszystkich regionów. Staje się 

wspólną polityką rządu, samorządów oraz innych podmiotów publicznych w odniesieniu 

do danego terytorium. Zakłada wielosektorowe (horyzontalne) podejście do działań 

rozwojowych ukierunkowane terytorialnie. Odchodzi od rozproszonej interwencji na rzecz 

bardziej selektywnych (skoncentrowanych) inwestycji oraz od silnie scentralizowanego 

sprawowania władzy (top-down) do wzmocnienia wielopoziomowego systemu zarządzania 

(multi-level governance), w tym zwiększenia roli szczebla regionalnego w uruchamianiu 

procesów rozwojowych (Polityka regionalna w Polsce 2011, s. 7-8). 

Pierwsze doświadczenie programowania rozwoju społeczno gospodarczego w skali 

makroregionalnej 3  w Polsce, w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej, dotyczyło 

Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 (SRSGPW). 

Dokument ten został przygotowany dla pięciu województw Polski Wschodniej: lubelskiego, 

podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego. Przedsięwzięcie to 

było klasycznym przykładem podejścia od góry (top-down), ponieważ strategia została 

opracowana z inicjatywy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, przy wspomagającej jedynie 

roli samorządów województw. Dotyczyła grupy pięciu najbiedniejszych, przed wejściem 

do Wspólnoty Europejskiej Bułgarii i Rumunii, regionów na poziomie NUTS 2 4  Unii 

                                                           
3 Makroregion jest grupą regionów lub krajów o wspólnych kluczowych cechach geograficznych. Może to 

oznaczać, że leżą one na tym samym wybrzeżu lub charakter ich krajobrazu wyznacza ta sama rzeka, bądź 

to samo pasmo górskie. Wspólne uwarunkowania geograficzne wiążą się z tymi samymi wyzwaniami. 

Makroregion to obszar, który powstaje jako wynik współdziałania jednostek niższego poziomu, wykorzystujący 

ich wspólne doświadczenia. Jednak makroregion nie jest kolejnym poziomem instytucjonalnym w Unii 

Europejskiej, lecz siecią, metodą operacyjną czy raczej wspólnym działaniem obejmującym różne podmioty 

europejskie, krajowe, regionalne i lokalne, a także różne kierunki polityki i programy finansowania. Dlatego też 

pożądane jest połączenie w elastyczną i niezbiurokratyzowaną sieć wszystkich zainteresowanych podmiotów, 

instrumentów i inicjatyw (Opinia Komitetu Regionów 2012, s. C 9/9). Komisja Europejska definiuje 

makroregion jako obszar obejmujący terytorium kilku różnych państw lub regionów, które łączy jedna lub 

więcej wspólnych cech lub wyzwań (Berkkan, Olsen, Tempel 2009, s. 10; Europe’s Macro-Regions Integration 

through territorial co-operation Forum at the Committee of the Regions 2010, s. 3). 
4 NUTS to Nomenclature of Units for Territorial Statistics – Nomenklatura Jednostek Statystyki Terytorialnej, 

nazwana w Polsce NTS (Nomenklatura Terytorialna Statystyki). Jest to uniwersalna regionalizacja obowiązująca 
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Europejskiej. Podstawową misją strategii było elementarne zaktywizowanie społeczno-

gospodarcze Polski Wschodniej, poprzez wprowadzenie tego obszaru na ścieżkę rozwojową. 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego finansowało oraz koordynowało całokształt tych prac 

(Dziemianowicz, Szlachta 2011, s. 5). 

W grudniu 2008 roku Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej 

do roku 2020 przyjęta została przez rząd. J. Szlachta i J. Zaleski (2011, s. 30), jako 

szczegółowe wartości procesu prac nad strategią, wymieniają: „zasadnicze wzbogacenie bazy 

informacyjnej na temat uwarunkowań rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej, 

kompleksowe spojrzenie na problemy programowania strategicznego w tym makroregionie, 

uspołecznienie prac, co sprzyjało kształtowaniu partnerstwa najważniejszych aktorów 

z różnych województw, bezpośrednie i pośrednie przełożenia SRSGPW na Program 

Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej na lata 2007-2013, pośrednie przełożenia SRSGPW 

na inne programy operacyjne na lata 2007-2013 podejmowane w Polsce Wschodniej”. 

To doświadczenie zainspirowało także inne regiony Polski. W styczniu 2014 roku Rada 

Ministrów przyjęła Strategię Rozwoju Polski Południowej do 2020 roku (SRPP) i w kwietniu 

2014 roku – Strategię Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020 (SRPZ). Inicjatywy te 

są oddolnym działaniem samorządów województw (bottom up), co pozwala zastosować 

model wieloszczeblowego zarządzania publicznego i strategicznego partnerstwa układu 

krajowego i regionalnego. To pierwsze w Polsce przedsięwzięcia współpracy w ramach 

makroregionów, zainicjowane oddolnie i dobrowolnie przez władze samorządowe, w których 

województwa uznają, że ich rozwój powinien następować poprzez wspólne działania 

podejmowane w ramach całego makroregionu kreując efekt synergii. Na tle dotychczasowych 

doświadczeń programowania rozwoju regionalnego w Polsce są to innowacyjne 

przedsięwzięcia. Obie strategie są strategiami ponadregionalnymi w myśl zapisów art. 14a 

ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 roku (Dz.U. z 2009 

roku, nr 84, poz. 712, z późniejszymi zmianami). 

Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z tworzeniem 

strategii ponadregionalnej na przykładzie Polski Zachodniej. Dokument strategiczny 

poświęcony Polsce Zachodniej jest odpowiedzią na zmieniającą się politykę spójności Unii 

Europejskiej i nowy okres programowania 2014-2020. Założeniem inicjatywy jest określenie 

                                                                                                                                                                                     
w Unii Europejskiej. Uwzględnia ona pięć poziomów: NUTS 1 są to grupy województw, NUTS 2 

to województwa, NUTS 3 są to podregiony, NUTS 4 zwane również LAU 1 (Local Administration Units) 

to powiaty oraz NUTS 5, czyli LAU 2 to poszczególne miasta i gminy. Wszystkie informacje statystyczne w 

Unii Europejskiej są zestawiane w tym układzie terytorialnym. Regiony typu NUTS 2 odgrywają podstawową 

rolę w europejskiej polityce spójności, a regiony typu NUTS 3 pomocniczą (Szlachta 2011, s. 11). 
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wspólnych priorytetów rozwojowych obszaru Polski Zachodniej, które powinny być zgodne 

z wyzwaniami polityki spójności Unii Europejskiej, jak również z zasadami polskiej polityki 

regionalnej. W pierwszej części opracowania omówiono uwarunkowania wynikające 

z zapisów Strategii „Europa 2020” i polskich dokumentów programowych o horyzoncie 

czasowym do 2020 roku. Następnie przestawiono koncepcję i założenia budowy strategii 

makroregionalnej. 

 

2. Polityka rozwoju Unii Europejskiej w Strategii „Europa 2020” 

W 2010 roku Komisja Europejska przedstawiła komunikat Europa 2020 – Strategia 

na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. 

Strategia ta jest programem rozwoju opracowanym na lata 2011-2020, który zastąpił Strategię 

Lizbońską. Główną przesłanką do stworzenia nowego planu rozwojowego był globalny 

kryzys finansowy5. Nowa strategia Unii Europejskiej „Europa 2020” ma pozwolić nie tylko 

na wyjście z kryzysu, ale umożliwić gospodarkom i wspólnotom europejskim powrót 

na ścieżkę przyspieszonego rozwoju. W tym celu programy interwencyjne Unii Europejskiej 

powinny być skupione na endogenicznych potencjałach rozwojowych rozmieszczonych 

w regionach europejskich, a powstający system instytucjonalny miałby zapewnić nie tylko ich 

właściwą identyfikację i skuteczne zastosowanie instrumentów nowej strategii, ale także 

wykorzystując efekty sieci, przyczyniać się do dyfuzji uzyskiwanych pozytywnych efektów 

zewnętrznych na inne obszary terytorium Europy i świata. 

Bazowa propozycja Komisji Europejskiej to wspieranie wzrostu opartego na wiedzy 

i innowacjach, wysokiego poziomu zatrudnienia i spójności społecznej, a zarazem wspieranie 

trwałego i zrównoważonego rozwoju – zarówno w kategoriach konkurencyjności, jak 

i środowiska naturalnego. Efektem realizacji Strategii „Europa 2020” ma być konkurencyjna 

społeczna gospodarka rynkowa na miarę wyzwań XXI wieku (Sulmicka 2011a, s. 43). 

Wychodzenie z kryzysu finansowego i gospodarczego potraktowane zostało jako 

pierwszoplanowe krótkookresowe zadanie nowej strategii Unii Europejskiej. Jako 

podstawowe założenie polityki w tym obszarze przyjęto, że działania doraźne nie powinny 

powodować odejścia od działań na rzecz długofalowych reform strukturalnych. Interwencyjne 

                                                           
5  Kryzys finansowy, który rozpoczął się w 2008 roku, spowodował znaczny regres w poziomie realizacji 

głównych celów Strategii Lizbońskiej i zniweczył postępy w stabilizacji finansów publicznych. Szacuje się, że 

w latach 2000-2007 Strategia Lizbońska przyczyniła się do stworzenia ok. 18 mln nowych miejsc pracy. W 

ciągu ośmiu miesięcy 2008 roku w UE straciło pracę 7 mln ludzi. Stopa bezrobocia z 7% w 2007 roku wzrosła 

do ok. 10% w roku 2009. Deficyt budżetowy i dług publiczny, które przez większą część okresu realizacji 

Strategii Lizbońskiej zmniejszały się, na przestrzeni lat 2008-2009 wzrosły odpowiednio do 7% i 80% PKB, 

a więc daleko poza ograniczenia wynikające z Paktu Stabilności i Wzrostu (Sulmicka 2011b, s. 172). 
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wydatki budżetowe, które mają na celu stymulowanie gospodarki w okresie kryzysu, powinny 

być alokowane w dziedzinach służących realizacji długofalowych celów strategii. Innymi 

słowy – o ile w krótkim okresie działania antykryzysowe mają stymulować niedostateczny 

efektywny popyt i utrzymać zaufanie, to równocześnie powinny one przyczyniać się 

do „zazielenienia” gospodarki i podnoszenia jej innowacyjności poprzez finansowanie 

inwestycji w infrastrukturę, przyjazne środowisko technologiczne oraz podnoszenie 

kwalifikacji. Uznano także, że pakiety antykryzysowe mają być stopniowo wygaszane i kraje 

członkowskie muszą powrócić do wymogów Paktu Stabilności i Wzrostu. M. Sulmicka 

zauważa, że „stymulowanie dynamiki wzrostu gospodarczego w warunkach wycofywania 

pakietów antykryzysowych i konieczności przywracania zachwianej równowagi finansów 

publicznych będzie zadaniem niezwykle trudnym” (Sulmicka 2011b, s. 172-173). 

Natomiast w części wyznaczającej trajektorię rozwojową Unii Europejskiej Strategia 

„Europa 2020” opiera się na trzech współzależnych i wzajemnie uzupełniających się 

obszarach priorytetowych (Europa 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego 

rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, s. 11-12): inteligentnym wzroście (smart 

growth), trwałym wzroście (sustainable growth) oraz wzroście sprzyjającym włączeniu 

społecznemu (inclusive growth).  

Wybrane trzy wzajemnie powiązane i nawzajem się wspierające obszary priorytetowe 

Strategii „Europa 2020” dobrze wpisują się w ideę trwałego i zrównoważonego rozwoju. 

Inteligentny wzrost oznacza rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji. 

Tworzący wysoką wartość dodaną wzrost oparty na wiedzy i innowacjach wymaga znacznych 

nakładów na B+R oraz stosowania mechanizmów, które sprzyjają szybkiej transmisji wiedzy 

teoretycznej do gospodarki. Priorytet ten obejmuje też rozwój i podnoszenie jakości całego 

systemu edukacji. 

Trwały i zrównoważony wzrost eksponuje wspieranie gospodarki efektywnie 

korzystającej z zasobów, przyjaznej środowisku, niskoemisyjnej i konkurencyjnej. „Zielony 

wzrost” jest traktowany jako szansa na przesunięcie granic wzrostu związanych z eksploatacją 

zasobów środowiska naturalnego, jak i na tworzenie nowych miejsc pracy. 

Wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu określa wspieranie gospodarki 

charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność gospodarczą, 

społeczną i terytorialną. Celem Strategii „Europa 2020” jest dążenie do aktywizacji 

zawodowej możliwie jak największej liczby osób. Zatrudnienie jest traktowane jako 

najbardziej pożądany sposób przeciwdziałający społecznemu wykluczeniu. 
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W Strategii sformułowano również pięć wymiernych, długofalowych celów Unii 

Europejskiej, których realizacja umożliwi zmierzenie stopnia wdrażania nakreślonych 

priorytetów (Europa 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 

sprzyjającego włączeniu społecznemu, s. 12): (1) 75% wskaźnik zatrudnienia dla grupy 

wiekowej 20-64, (2) 3% produktu krajowego brutto przeznaczanego na badania i rozwój, (3) 

20/20/20 w zakresie klimatu i energetyki, czyli udziału energii ze źródeł odnawialnych, 

ograniczenia emisji CO2 oraz zwiększenia efektywności wykorzystania energii, (4) obniżenie 

udziału młodzieży kończącej wcześniej edukację poniżej 10% oraz minimum 40% udział 

osób w przedziale wiekowym 30-34 kończących edukację na poziomie wyższym; (5) 

zmniejszenie liczby osób pozostających w strefie ubóstwa o 20 milionów. 

W Strategii „Europa 2020”, podobnie jak w Strategii Lizbońskiej, wzrost gospodarczy 

stanowi główną orientację tej strategii. Jest on postrzegany jako sposób na wyjście z kryzysu 

i zmniejszenie bezrobocia. Jednak w obszarze poszukiwania jego źródeł widoczne jest 

wyraźne przesunięcie w stronę „zielonej gospodarki” – bazującej na wiedzy, niskoemisyjnej, 

promującej przyjazne środowisku technologie, oszczędnie gospodarującej zasobami, kreującej 

„nowe zielone” miejsca pracy, a zarazem zachowującej dbałość o spójność społeczną. Zwraca 

uwagę fakt, że w pakiecie głównych celów ilościowych Strategii „Europa 2020” znalazły się 

trzy cele środowiskowe, a zarazem nie ma tam celu bezpośrednio dotyczącego wymiaru 

ekonomicznego. M. Sulmicka wskazuje, że „nową strategię europejską cechuje tym razem 

koncentracja na celach środowiskowych, kosztem celów gospodarczych. Relatywnie słaby jest 

też filar społeczny” (Sulmicka 2011a, s. 44). 

Instrumentami tak wyznaczonych celów są krajowe programy reform oraz inicjatywy 

przewodnie (flagship initiaives), które realizowane są na wszystkich poziomach. 

Komisja Europejska zaproponowała, aby nadrzędne cele unijne stanowiły podstawę 

do wyznaczania celów krajowych przez poszczególne państwa, uwzględniających ich różne 

pozycje wyjściowe i uwarunkowania. Dlatego zadania związane z realizacją tych celów dla 

poszczególnych państw Unii Europejskiej zostały zróżnicowane, co oznacza dla Polski niższe 

wskaźniki docelowe. Krajowy Program Reform wskazuje, że w przypadku wskaźnika 

zatrudnienia jest to 71%, nakładów na badania i rozwój 1,7%, a oszczędności w energetyce 

13,6%. 

Strategia „Europa 2020” ma być wdrażana za pomocą siedmiu flagowych inicjatyw 

(Europa 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 

włączeniu społecznemu, s. 14-22), jakimi są: 
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(1) Unia innowacji (Innovation Union) – poprawa warunków ramowych i dostępu do 

finansowania badań i innowacji tak, aby nowe pomysły przeradzały się w produkty i usługi, 

które z kolei przyczynią się do wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy;  

(2) Młodzież w drodze (Youth on the move) – inicjatywa mająca na celu poprawę jakości 

i atrakcyjności europejskiego szkolnictwa na wszystkich poziomach;  

(3) Europejska agenda cyfrowa (A digital agenda for Europe) – ma na celu utworzenie 

jednolitego europejskiego rynku cyfrowego opartego na ultraszybkim Internecie; 

(4) Europa efektywnie korzystająca z zasobów (Resource efficient Europe) – uniezależnienie 

wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów, przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, 

większe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, modernizacja transportu oraz 

propagowanie efektywności energetycznej;  

(5) Polityka przemysłowa w erze globalizacji (An industrial policy for globalization era) – 

poprawa otoczenia biznesu, szczególnie w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorstw 

oraz wspieranie rozwoju silnej i zrównoważonej bazy przemysłowej, przygotowanej 

do konkurowania na rynkach światowych; 

(6) Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia (An agenda for new skills and jobs) 

– modernizacja rynków pracy i wzmocnienie pozycji obywateli poprzez rozwój kwalifikacji 

przez całe życie, w celu zwiększenia współczynnika aktywności zawodowej i lepszego 

dopasowania popytu do podaży na rynku pracy, m.in. dzięki mobilności siły roboczej; 

(7) Europejski program walki z ubóstwem (European platform against poverty) – 

zapewnienie spójności społecznej i terytorialnej, tak aby korzyści płynące ze wzrostu 

gospodarczego i zatrudnienia były szeroko dostępne, a osoby ubogie i wykluczone społecznie 

mogły żyć godnie i aktywnie uczestniczyć w życiu społeczeństwa. 

Powyższe inicjatywy mają być realizowane zarówno na poziomie Unii Europejskiej jak 

i poszczególnych państw członkowskich, władz regionalnych oraz lokalnych w ramach 

właściwego dla każdego z tych szczebli zakresu kompetencji i dostępnych instrumentów. 

 

Tabela 1. Zakres powiązań priorytetów z inicjatywami przewodnimi Strategii „Europa 2020” 

Obszary priorytetowe Strategii „Europa 2020” Inicjatywy przewodnie Strategii „Europa 2020” 

Rozwój inteligentny 

Unia innowacji 

Młodzież w drodze 

Europejska agenda cyfrowa 

Rozwój zrównoważony 
Europa efektywnie korzystająca z zasobów 

Polityka przemysłowa w erze globalizacji 
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Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu 
Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia 

Europejki program walki z ubóstwem 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Dziembała 2011, s. 139-140; Domańska 2010, s. 4. 

 

W proces implementacji Strategii będą włączone nie tylko Komisja Europejska, 

poszczególne państwa członkowskie, lecz również podmioty szczebla regionalnego 

i lokalnego oraz społeczeństwo. W Strategii „Europa 2020” podkreślono konieczność 

intensyfikacji współpracy podmiotów i instytucji różnych szczebli, wskazano, 

że „do realizacji nowej strategii potrzebne są skoordynowane działania w całej Europie, 

obejmujące również partnerów społecznych i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego” 

(Europe 2020. A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth). 

Ewolucja europejskiej polityki spójności oznacza, że w latach 2014-2020 kluczowe 

znaczenie będzie miała umiejętność wdrażania priorytetów Strategii „Europa 2020”. Zdaniem 

J. Szlachty (2011, s. 10) „Województwa Polski Zachodniej wydają się lepiej niż przeciętnie 

w Polsce przygotowane do wyzwań związanych z wprowadzaniem do europejskiej polityki 

spójności kategorii związanych z tą strategią, takich jak: gospodarka oparta na wiedzy, 

społeczeństwo informacyjne, uczące się regiony, informacyjne i komunikacyjne technologie. 

Zagrożeniem dla słabszych regionów Unii Europejskiej objętych celem konwergencja, 

a do takich zaliczamy całą Polskę Zachodnią, jest sektoryzacja interwencji strukturalnej 

Wspólnoty. Wynika to z rozpowszechnionego przekonania, że cele strategii Europa 2020 

znacznie łatwiej będzie wdrażać w układzie polityk sektorowych”. 

 

3. Nowa generacja programowania rozwoju w skali makroregionalnej w Polsce 

W ostatnich latach w Polsce zaproponowano zasadnicze uporządkowanie strategicznego 

programowania rozwoju społeczno-gospodarczego. Potrzeba zmian wiąże się m.in. 

z ewaluacją europejskiej polityki spójności. Ważne implikacje teoretyczne i praktyczne 

do dyskusji na temat przyszłości polityki spójności wniosła na początku lat 

dziewięćdziesiątych XX wieku doktryna nowej geografii ekonomicznej, która w istotny 

sposób zwróciła uwagę na znaczenie lokalizacji i przestrzeni w rozwoju gospodarczym 

regionu i państwa (Szlachta 2013, s. 9). Terytorialne ukierunkowanie polityki regionalnej, 

a więc nowy paradygmat rozwoju (place based policy), uznawane jest za najbardziej 

odpowiednie podejście do optymalnego wykorzystania lokalnego potencjału wiedzy, 

umiejętności, specjalizacji oraz powiązań między podmiotami z uwzględnieniem lokalnych 
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uwarunkowań. Polityka regionalna wraz z pozostałymi działaniami rozwojowymi powinny 

być zintegrowane przestrzennie. Ma to odzwierciedlenie w systemie wielopoziomowego 

zarządzania, u podstaw którego leży współpraca partnerów, współdziałających w sieci. 

W takim układzie ważna jest koordynacja podmiotów na różnych szczeblach terytorialnych. 

Koncepcja polegająca na wspieraniu regionów w maksymalnym wykorzystaniu ich 

potencjałów i przewag konkurencyjnych jest podkreślana wśród państw OECD oraz Unii 

Europejskiej dla osiągnięcia spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej (Szostak 2011, 

s. 120). Potwierdzeniem uznania dla terytorialnego podejścia do zagadnień rozwoju 

społeczno-ekonomicznego jest przyznanie P. Krugmanowi Nagrody Nobla w 2008 roku. 

Obecnie, po uporządkowaniu programowania strategicznego w Polsce, podstawowymi 

dokumentami tworzącymi kompleksowy system zarządzania rozwojem kraju, są 

(Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 – Umowa Partnerstwa 2014, s. 7): 

- długookresowa strategia rozwoju kraju – Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. 

Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności (DSRK)6, określająca główne trendy, wyzwania 

oraz koncepcję rozwoju kraju w perspektywie długookresowej,  

- średniookresowa strategia rozwoju kraju – SRK 2020 7 , najważniejszy dokument 

określający cele strategiczne rozwoju kraju do 2020 roku, kluczowy dla określenia działań 

rozwojowych, w tym możliwych do sfinansowania w ramach perspektywy finansowej 

Unii Europejskiej na lata 2014-2020, 

- 9 zintegrowanych, ponadsektorowych strategii, służących realizacji założonych celów 

rozwojowych: Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki – Dynamiczna Polska 

2020 (SIEG), Strategia rozwoju kapitału ludzkiego (SRKL), Strategia Rozwoju 

Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) (SRT), Strategia Bezpieczeństwo 

energetyczne i środowisko (BEiŚ), Strategia Sprawne Państwo (SSP), Strategia rozwoju 

kapitału społecznego (SRKS), Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020. 

Regiony, Miasta, Obszary wiejskie (KSRR), Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa 

narodowego RP (SRSBN RP), Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa 

i rybactwa (SZRWiR)8. 

                                                           
6 przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 5 lutego 2013 roku 
7 przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 25 września 2012 roku 
8 Prace nad krajowymi dokumentami strategicznymi zbiegły się w czasie z wypracowaniem celów rozwojowych 

dla Unii Europejskiej w jej podstawowym dokumencie – Strategia „Europa 2020”, a w szczególności z 

przygotowaniem Krajowego Programu Reform na rzecz realizacji Strategii „Europa 2020” (KPR), a następnie 

jego kolejnych aktualizacji. Wskazane w dokumentach krajowych cele rozwojowe i priorytety w znacznym 

zakresie wpisują się w cele europejskie i są z nimi spójne: cel w zakresie zatrudnienia – działania przewidziane 

są w SRKL, cel w zakresie innowacyjności – SIEG, cel w zakresie energii i klimatu – BEiŚ, cel w zakresie 

edukacji – SRKL i SIEG, cel w zakresie ubóstwa – SRKL. Dodatkowo, do realizacji celów Strategii „Europa 
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DSRK, SRK 2020 oraz 9 strategii zintegrowanych łączy spójna hierarchia celów i kierunków 

interwencji. W strategiach zintegrowanych nastąpiło odejście od wąskiego, sektorowego 

podejścia na rzecz integracji obszarów oraz przenikania się różnych zjawisk i procesów. 

Szczególną rolę w systemie pełni Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020. 

Regiony, Miasta, Obszary wiejskie9. Została przyjęta przez Radę Ministrów 13 lipca 2010 

roku. KSRR wyznacza ramy dla polityki regionalnej w Polsce w drugiej dekadzie XXI 

wieku10 . Zakłada się, że celem polityki jest wsparcie rozwoju wszystkich regionów bez 

względu na stopień ich zamożności. Jako istotę polityki regionalnej przyjęto budowanie 

i rozwijanie powiązań funkcjonalnych między obszarami o największych potencjałach 

rozwojowych a terytoriami cechującymi się występowaniem barier rozwojowych. 

Strategiczny cel polityki regionalnej to efektywne wykorzystywanie specyficznych 

regionalnych i innych terytorialnych potencjałów rozwojowych dla osiągania celów rozwoju 

kraju – wzrostu, zatrudnienia i spójności w horyzoncie długookresowym. Zasadniczo 

zmieniona została hierarchia celów rozwoju regionalnego Polski w układzie konkurencyjność 

– spójność11. Jako cel pierwszy przyjęto wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów 

(„konkurencyjność”), cel drugi to budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie 

marginalizacji obszarów problemowych („spójność”), cel trzeci to tworzenie warunków dla 

skutecznej, efektywnej i partnerskiej realizacji działań rozwojowych ukierunkowanych 

                                                                                                                                                                                     
2020” przyczyniać się będą pozostałe strategie zintegrowane oraz dokumenty wdrożeniowe do tych strategii 

(Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 – Umowa Partnerstwa 2014, s. 8). 
9  KSRR jest nadrzędna wobec pozostałych strategii, ponieważ wskazuje cele polityki rozwoju w układzie 

przestrzennym. 
10 Dodatkowym elementem wspierającym wymiar terytorialny są również strategie ponadregionalne. 
11 Cel 1 to wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów. Kierunki działań określone w ramach tego celu 

obejmują: wzmacnianie funkcji metropolitalnych ośrodków wojewódzkich i integracja ich obszarów 

funkcjonalnych, tworzenie warunków do rozprzestrzeniania procesów rozwojowych i zwiększania ich absorpcji 

poza ośrodkami wojewódzkimi oraz budowę podstaw konkurencyjności województw poprzez działania 

tematyczne takie jak: rozwój kapitału ludzkiego i społecznego, wsparcie dla lokalizacji inwestycji zewnętrznych, 

w tym w szczególności zagranicznych, zwiększanie możliwości wprowadzania rozwiązań innowacyjnych przez 

przedsiębiorstwa i instytucje regionalne, wspieranie rozwoju instytucji otoczenia biznesu, dywersyfikację źródeł 

i efektywne wykorzystanie energii oraz reagowanie na zagrożenia naturalne, wykorzystanie walorów środowiska 

przyrodniczego oraz potencjału dziedzictwa kulturowego, a także współpracę międzynarodową. Cel 2 

to budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych. Kierunki 

działań w ramach tego celu dotyczą: wzmacniania spójności w układzie krajowym, wspierania obszarów 

wiejskich o najniższym poziomie dostępu mieszkańców do dóbr i usług warunkujących możliwości rozwojowe, 

restrukturyzacji i rewitalizacji miast i innych obszarów tracących dotychczasowe funkcje społeczno-

gospodarcze, przezwyciężania niedogodności związanych z położeniem obszarów przygranicznych, szczególnie 

wzdłuż zewnętrznych granic UE oraz zwiększanie dostępności transportowej do ośrodków wojewódzkich na 

obszarach o najniższej dostępności. Cel 3 to tworzenie warunków dla skutecznej, efektywnej i partnerskiej 

realizacji działań rozwojowych ukierunkowanych terytorialnie. Proponowane kierunki działań to: wzmocnienie 

strategicznego wymiaru polityki regionalnej, poprawa jakości zarządzania politykami publicznymi, w tym ich 

właściwe ukierunkowanie terytorialne, przebudowa i wzmocnienie systemu koordynacji horyzontalnej 

i wieloszczeblowej, a także budowanie kapitału społecznego dla rozwoju regionalnego w oparciu o sieci 

współpracy między różnymi aktorami tej polityki (Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020. 

Regiony, Miasta, Obszary wiejskie, s. 1464). 
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terytorialnie („sprawność”). Kierunki działań zorientowanych na wzrost konkurencyjności 

regionów są wyraźnie powiązane z kierunkami interwencji proponowanymi w Strategii 

„Europa 2020”. KSRR zakłada, że w latach 2014-2020 na działania poszczególnych celów 

zostanie przeznaczone odpowiednio: 63%, 30% i 7% środków dostępnych w ramach polityki 

regionalnej, co oznacza ich zasadnicze przesunięcie na rzecz konkurencyjności. Dokument 

ten promuje dalszą decentralizację modelu polityki regionalnej w Polsce, czego wyrazem 

są propozycje przesunięcia prorozwojowych środków publicznych z poziomu centralnego 

na poziom regionalny (Dziemianowicz, Szlachta 2011, s. 18-19). 

W KSRR znajdują się bezpośrednie odniesienia do Polski Zachodniej 12 . Zapisy te 

bardzo rzeczowo określają charakter problemów rozwojowych Polski Zachodniej widzianych 

z perspektywy całego kraju, a zarazem stanowią legitymizację dla opracowania przez rząd 

w partnerstwie z samorządami województw, średniookresowej strategii rozwoju Polski 

Zachodniej. Zgodnie z KSRR władze centralne, poza wsparciem obszarów problemowych, 

powinny także podejmować interwencję strategiczną w obszarach wysokiej szansy, do jakich 

należy Polska Zachodnia. KSRR zakłada, że podstawowym instrumentem finansowania 

polityki regionalnej w latach 2014-2020 będą wielofunduszowe regionalne programy 

operacyjne. 

KSRR 2010-2020 dokumentuje, że w Polsce ma miejsce systematyczne 

dostosowywanie polityki regionalnej do rozwiązań programowych Strategii „Europa 2020”, 

stanowiących podstawową przesłankę modyfikacji europejskiej polityki spójności. 

Europejska polityka spójności w latach 2014-2020 będzie miała kluczowe znaczenie dla 

skutecznego wdrażania Strategii „Europa 2020”, ponieważ dysponuje niezbędnymi środkami 

i instrumentami. Od dziesięciu lat Polska, jako kraj członkowski Unii Europejskiej, korzysta 

z funduszy strukturalnych oraz spójności, dostępnych w ramach polityki spójności 

ukierunkowanej na zmniejszenie zróżnicowań między regionami i państwami Unii 

w wymiarze gospodarczym, społecznym i terytorialnym. 2 grudnia 2013 roku Rada 

Europejska, przyjmując rozporządzenie w sprawie tzw. wieloletnich ram finansowych 2014-

2020 (WRF 2014-2020) 13 , dopełniła procedury planowania wydatków Unii Europejskiej 

na siedem lat. 

                                                           
12 szerzej: Szlachta, Dziemianowicz, Nowicka 2012, s. 8-10. 
13 Pojęcie wieloletnich ram finansowych (Multiannual Financial Framework) zostało wprowadzone na mocy 

traktatu lizbońskiego z grudnia 2007 roku. Wcześniej wieloletni plan finansowy UE określany był mianem 

perspektywy finansowej. Wielkość i struktura WRF stanowią liczbowe wyrażenie priorytetowych działań UE, 

które od 2010 roku ukierunkowane są na wdrożenie założeń (celów) Strategii „Europa 2020”. Nowe WRF 

zostały podzielone na sześć kategorii wydatków (działów) dotyczących różnych obszarów działań UE 

(„Inteligentny rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu”, „Trwały wzrost gospodarczy: zasoby naturalne”, 
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Zarezerwowano dla Polski na ten okres 105,8 mld euro (w cenach z 2011 roku), w tym 

w ramach polityki spójności – 72,6 mld euro, tj. o 5,3 mld euro (8%) więcej niż w latach 

2007-2013 (Wieczorek 2014, s. 56, 62). W Polsce udział w polityce spójności posłuży przede 

wszystkim do wsparcia takich problemów jak: innowacyjność, przedsiębiorczość, autostrady 

i drogi ekspresowe, badania i rozwój, zielona energia, transport przyjazny dla środowiska, 

społeczeństwo informacyjne oraz włączenie społeczne. Ramy organizacyjne tworzyć będzie 

sześć programów krajowych14, których realizacja zostanie wsparta funduszami europejskimi 

(ok. 45,6 mld euro) oraz 16 regionalnych programów operacyjnych, dofinansowanych 

na łączną sumę 31,3 mld euro. 

 

4. Programowanie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Zachodniej 

Współpracę nad opracowaniem Strategii Rozwoju Polski Zachodniej zainicjowały 

na początku 2010 roku trzy województwa: dolnośląskie, lubuskie i zachodniopomorskie, 

do których następnie dołączyło województwo wielkopolskie oraz opolskie. Jednak formalne 

rozpoczęcie prac w ramach inicjatywy Polski Zachodniej nastąpiło dopiero z chwilą 

podpisania w Szczecinie, w dniu 26 sierpnia 2010 roku, przez pięciu marszałków 

makroregionu Porozumienia w sprawie podjęcia wspólnych prac nad strategią i programem 

operacyjnym rozwoju Polski zachodniej. Główną przesłanką zawarcia porozumienia była 

potrzeba opracowania ponadregionalnej Strategii Rozwoju Polski Zachodniej, stanowiącej 

istotny dokument w procesie programowania europejskiej polityki spójności w Polsce 

w latach 2014-2020. Założono, że efektem wspólnych prac ma być Program Operacyjny 

Rozwoju Polski Zachodniej 2014-202015 (Porozumienie w sprawie podjęcia wspólnych prac 

nad strategią i programem operacyjnym rozwoju Polski zachodniej 2010, s. 3). 

Zgodnie z Porozumieniem strategia ma określać priorytetowe obszary wsparcia, które 

dotyczą: rozwoju infrastruktury transportowej, zarówno międzyregionalnej (transportu 

lotniczego, drogowego, kolejowego, wodnego – Odrzańska Droga Wodna), jak 

i wzmocnienia komunikacyjnych powiązań zewnętrznych (realizacja inicjatywy 

                                                                                                                                                                                     
„Bezpieczeństwo i obywatelstwo”, „Globalny wymiar Europy”, „Administracja”, „Wyrównania”). W okresie 

2014-2020 pułap dla środków na zobowiązania wynosi 960 mld euro, a pułap dla środków na płatności wynosi 

908 mld euro (w cenach z roku 2011) (Council adopts the multiannual financial framework 2014-2020; 

Rozporządzenie Rady (UE, EURATOM) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy 

finansowe na lata 2014-2020, załącznik 1). 
14 „Infrastruktura i środowisko” z budżetem w wysokości 27,5 mld euro, „Inteligentny rozwój” – 8,6 mld euro, 

„Wiedza, edukacja, rozwój” – 4,4 mld euro, „Polska cyfrowa” – 2,3 mld euro, „Polska Wschodnia” – 2,1 mld 

euro oraz „Pomoc techniczna” – 0,7 mld euro  

(http://www.mir.gov.pl/fundusze/fundusze_europejskie_2014_2020/strony/start.aspx, dostęp: maj 2014) 
15 Układ programów operacyjnych na lata 2014-2020 nie przewiduje odrębnego programu dedykowanego Polsce 

Zachodniej. 
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Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego CETC), współpracy naukowej, 

szczególnie w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań w gospodarce, bezpieczeństwa 

energetycznego (sieci przesyłowe, energia odnawialna), zasobów wodnych i ochrony 

przeciwpowodziowej, wzmocnienia konkurencyjności turystycznej, trwałego 

i zrównoważonego rozwoju miast. Inicjatorzy porozumienia dostrzegli również konieczność 

przeciwdziałania negatywnym tendencjom demograficznym, zwłaszcza na rynku pracy. 

Wspólnym celem dla makroregionu Polski Zachodniej będzie także wzmocnienie pozycji 

zachodnich województw wobec sąsiednich landów niemieckich, w taki sposób, aby ożywić 

transgraniczną współpracę gospodarczą oraz skoordynować i skutecznie zrealizować 

zamierzenia inwestycyjne w rejonie pogranicza. 

W oparciu o zapisy Porozumienia utworzona została grupa sterująca, w skład której 

weszli: ekspert kluczowy – prof. dr hab. Jacek Szlachta ze Szkoły Głównej Handlowej 

i sekretarz naukowy – dr hab. Wojciech Dziemianowicz z Uniwersytetu Warszawskiego oraz 

eksperci regionalni (po jednym z każdego województwa), a także przedstawiciele marszałków 

odpowiedzialni w danym województwie za politykę regionalną. 

Wynikiem prac grupy sterującej oraz szeregu ekspertów są raporty regionalne 

obrazujące sytuację społeczno-gospodarczą każdego z pięciu województw oraz 19 ekspertyz 

problemowych dotyczących najważniejszych wyzwań rozwojowych Polski Zachodniej. 

Zakres merytoryczny ekspertyz obejmuje przede wszystkim: powiązania funkcjonalne 

obszarów miejskich Polski Zachodniej, rynek pracy i kierunki wzrostu aktywności 

zawodowej ludności na obszarze zachodnich województw Polski, społeczeństwo 

informacyjne w Polsce Zachodniej, dostępność transportową, bezpieczeństwo energetyczne 

oraz potencjał gospodarczo-naukowy Polski Zachodniej. W ramach prac dokonano także 

analizy pięciu regionalnych strategii oraz planów zagospodarowania przestrzennego 

województw Polski Zachodniej. 

W prace nad Strategią Rozwoju Polski Zachodniej włączyło się także Ministerstwo 

Rozwoju Regionalnego. Formuła wieloszczeblowego zarządzania publicznego (multilevel 

governance) jest najlepszym rozwiązaniem w przypadku takiego przedsięwzięcia. 

Partnerstwo rządu i samorządów województw stanowi podstawowy warunek osiągnięcia 

sukcesu. W myśl obowiązującego w Polsce prawa16 projekt strategii ponadregionalnej może 

zostać wniesiony na obrady Rady Ministrów jedynie przez ministra właściwego ds. rozwoju 

regionalnego. 

                                                           
16 Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, art. 14a (Dz. U. z 2009 roku, 

nr 84, poz. 712, z późniejszymi zmianami). 
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Zgodnie z zapisem Porozumienia województw ustalono, że zakres Strategii Rozwoju 

Polski Zachodniej powinien być komplementarny wobec dokumentów wojewódzkich 

i sektorowych. Przyjęto, że Strategia Rozwoju Polski Zachodniej nie może stanowić sumy 

pięciu strategii wojewódzkich. Powinna koncentrować się na problemach 

ponadwojewódzkich i międzyregionalnych, których rozwiązanie nie jest możliwe w granicach 

jednego województwa, a specyfika problemu nie pozwala na nadanie mu uniwersalnej rangi 

krajowej. Dlatego w Założeniach Strategii Rozwoju Polski Zachodniej zasadniczo pomija się 

problemy i wyzwania o charakterze i zasięgu wojewódzkim, koncentrując uwagę 

na problemach międzywojewódzkich i ponadregionalnych, w tym także dotyczących relacji 

z Republiką Federalną Niemiec, Republiką Czeską, Szwecją i Danią, krajami których regiony 

stanowią bezpośrednie otoczenie terytorialne Polski Zachodniej. Strategia Rozwoju Polski 

Zachodniej powinna być elementem niwelowania asymetrii rozwoju społeczno-

gospodarczego, widocznego szczególnie w przypadku współpracy transgranicznej na granicy 

polsko-niemieckiej (Szlachta, Dziemianowicz, Nowicka 2012, s. 5). 

Strategia ma nawiązywać do nowoczesnej koncepcji rozwoju regionalnego promowanej 

w Strategii „Europa 2020”, stąd proponowany skrót Polska Zachodnia 2020 (Western Poland 

2020) oraz prezentować wizję rozwoju Polski Zachodniej zgodną z nowoczesną koncepcją 

polityki regionalnej w Polsce, która została zarysowana w Krajowej Strategii Rozwoju 

Regionalnego 2010-2020 (Szlachta, Zaleski 2011, s. 38). 

Prace nad formułowaniem strategii zakończono w grudniu 2013 roku. Następnie 

przeprowadzono ewaluację ex-ante (Raport końcowy „Ewaluacja ex-ante projektu Strategii 

Rozwoju Polski Zachodniej”) i konsultacje społeczne, w efekcie których do projektu zostały 

wprowadzone uzupełnienia. Ostatecznie, w dniu 30 kwietnia 2014 roku Rada Ministrów 

przyjęła Strategię Rozwoju Polski Zachodniej 202017. 

                                                           
17  Na potrzeby Strategii makroregion Polski Zachodniej został zdefiniowany jako pięć województw: 

dolnośląskie, lubuskie, opolskie, wielkopolskie oraz zachodniopomorskie. Makroregion zajmuje 31% 

powierzchni kraju (96 065 km²). Rzeka Odra jest ogniwem integrującym przestrzeń społeczno-gospodarczą 

makroregionu i wyznacza istotną oś rozwojową tego obszaru. Polska Zachodnia ma bardzo korzystne położenie 

geopolityczne. Od strony zachodniej graniczy ze wschodnimi landami Republiki Federalnej Niemiec: 

Brandenburgią, Meklemburgią oraz Saksonią. Jednocześnie w bliskim sąsiedztwie makroregionu znajduje się 

Berlin, stolica i mega-metropolia w klasyfikacji ESPON. Od strony południowej Polska Zachodnia graniczy 

Czechami. Od północy przez Bałtyk graniczy ze Skandynawią, a od strony wschodniej z polskimi 

województwami: śląskim, łódzkim, kujawsko-pomorskim i pomorskim. Przez rozwinięte usługi portowe 

Szczecina i Świnoujścia łączy Polskę i inne kraje z portami świata, a kanałami Odra-Sprewa i Odra-Hawela 

z zachodnioeuropejskim systemem dróg wodnych. Makroregion liczy ponad 10 mln osób, co stanowiło około 

26% ludności kraju i jest obszarem o gęstości zaludnienia mniejszej niż średnia krajowa. Przeważająca liczba 

ludności to mieszkańcy miast, wskaźnik ten waha się zależnie od województwa w przedziale 52% 

(w województwie opolskim) do 70% (w województwie dolnośląskim). Polskę Zachodnią cechuje nieco wyższy 

od średniej krajowej stopień urbanizacji (w Polsce średnio 61% ludności zamieszkuje miasta, natomiast 

w makroregionie – 62%). Makroregion Polski Zachodniej jest silnie zróżnicowaną wewnętrznie częścią kraju. 
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Strategia Rozwoju Polski Zachodniej to dokument programowy nowej generacji 

na poziomie makroregionalnym, identyfikujący potencjały rozwojowe oraz najważniejsze 

bariery rozwoju tego obszaru. 

W trakcie procesu tworzenia Strategii Rozwoju Polski Zachodniej szczególną uwagę 

poświęcono wymiarowi ponadregionalnemu. Przy formułowaniu strategicznych kierunków 

interwencji uwzględniona została specyficzna charakterystyka makroregionu, co jest zgodne 

z zasadą terytorialnego podejścia do rozwoju, która bazuje na założeniu, że należy 

efektywniej wykorzystywać zasoby endogenne różnych rodzajów terytoriów i na nich opierać 

strategie rozwojowe. Prowadzone prace zgodne były również z zasadą pomocniczości, 

polegającą na wyborze najbardziej adekwatnego dla zidentyfikowanych celów rozwojowych 

poziomu zarządzania interwencją publiczną.  

Konsekwencją dążenia do maksymalizacji efektów rozwojowych wynikających 

z działań przewidzianych w Strategii Rozwoju Polski Zachodniej jest koncentracja 

tematyczna (selektywność) obszarów wsparcia jako jedna z podstawowych zasad konstrukcji 

dokumentu strategicznego. Strategia skupia się na starannie wybranych kwestiach 

o charakterze ponadregionalnym, występujących ze szczególną intensywnością 

w makroregionie, których odpowiednie wsparcie w największym stopniu przyczyni się 

do osiągnięcia zakładanych celów rozwojowych Polski Zachodniej.  

Strategia Rozwoju Polski Zachodniej bazuje na zasadzie polityki opartej na dowodach 

(evidence-based policy). Sformułowanie celów rozwojowych i służących ich realizacji 

strategicznych kierunków interwencji, zostało poprzedzone przeprowadzeniem diagnozy 

sytuacji społeczno-gospodarczej makroregionu w oparciu o analizę dostępnych opracowań 

i zidentyfikowaniu na ich podstawie kluczowych potencjałów rozwojowych. W kreowaniu 

wizji rozwojowej makroregionu uwzględniono kluczowe wyzwania i trendy, mogące 

w największym stopniu wpływać na procesy rozwojowe zachodzące na tym obszarze. 

Realizacja Strategii Rozwoju Polski Zachodniej oparta została na monitorowaniu postępów 

w osiąganiu jej celów oraz na rzetelnej ocenie efektów podejmowanych działań. Warunkiem 

skutecznej realizacji Strategii jest możliwie duże wykorzystanie potencjału współpracy 

                                                                                                                                                                                     
Cechuje się wysoką atrakcyjnością inwestycyjną i przedsiębiorczością mieszkańców, wysoką produktywnością 

rolnictwa i przemysłu, rozwiniętym sektorem usług, różnorodnością przyrodniczo-kulturową i turystyczną. 

Z drugiej strony jest obszarem problemowym, zagrożonym emigracją kapitału ludzkiego i intelektualnego, 

o zróżnicowanym poziomie rozwoju, jakości życia i utrzymujących się obszarach biedy i bezrobocia, niskiej 

wewnętrznej spójności komunikacyjnej i słabej dostępności zewnętrznej. Znaczącą barierą rozwojową dla 

makroregionu są zaniedbania infrastruktury komunikacyjnej, które ograniczają jego potencjał endogeniczny 

i w konsekwencji osłabiają konkurencyjność całego kraju (Wyrwa 2013, s. 206-210). 



54 Joanna Wyrwa 

 

międzyregionalnej, transgranicznej oraz transnarodowej dla osiągania wspólnych celów 

rozwojowych (Strategia Rozwoju Polski Zachodniej 2020, s. 5). 

Strategia Rozwoju Polski Zachodniej formułuje wizję makroregionu, zgodnie z którą 

w 2020 roku Polska Zachodnia jako region dorzecza Odry ma być obszarem 

współpracującym, kreatywnym, atrakcyjnym, mobilizującym i otwartym. Z przyjętej wizji 

rozwoju Polski Zachodniej wynika bezpośrednio cel główny, który określono jako „Wzrost 

konkurencyjności Polski Zachodniej w wymiarze europejskim przez efektywne wykorzystanie 

potencjałów makroregionu”. W tak wyznaczony cel główny wpisują się trzy cele 

szczegółowe: (1) integracja przestrzenna i funkcjonalna makroregionu, (2) budowa oferty 

gospodarczej makroregionu i (3) wzmocnienie potencjału naukowo-badawczego 

makroregionu (Strategia Rozwoju Polski Zachodniej 2020, s. 41-47). 

Pierwszy cel szczegółowy – integracja przestrzenna i funkcjonalna makroregionu – 

ukierunkowany jest na: (1) wzmocnienie wewnętrznych powiązań sieci transportowych 

pomiędzy głównymi miastami Polski Zachodniej, (2) zwiększenie dostępności transportowej 

Polski Zachodniej w przestrzeni europejskiej poprzez rozwój powiązań głównych miast 

makroregionu z Warszawą, Katowicami i Trójmiastem, Berlinem, Pragą, Wiedniem oraz 

Dreznem, (3) modernizacja Odrzańskiej Drogi Wodnej oraz wzmocnienie międzyregionalnej 

i transgranicznej współpracy w dorzeczu Odry, (4) zwiększenie efektywności sieci 

energetycznych w makroregionie. 

Cel drugi, dotyczący budowy makroregionalnej oferty gospodarczej oraz jej promocja 

w kraju i za granicą, wymaga podjęcia działań w następującym zakresie: (1) wspieranie 

wypracowywania i implementowania nowoczesnych rozwiązań w wiodących branżach 

gospodarczych makroregionu, (2) rozwój i profesjonalizacja działalności ośrodków innowacji 

i przedsiębiorczości, w szczególności w zakresie wparcia wiodących branż gospodarczych 

makroregionu, (3) tworzenie zachęt do inwestowania, w tym zapewnienie dostępu do usług 

publicznych, (4) tworzenie i rozwój ponadregionalnych produktów turystycznych.  

Natomiast trzeci cel, jakim jest wzmocnienie potencjału naukowo-badawczego 

makroregionu zostanie osiągnięty dzięki działaniom nastawionym na: (1) inicjowanie 

i wspieranie współpracy naukowo-badawczej ośrodków z Polski Zachodniej, (2) budowanie 

komplementarnej oferty edukacyjnej służącej dostosowaniu kapitału ludzkiego do potrzeb 

gospodarki opartej na wiedzy, (3) inicjowanie wspólnych działań edukacyjnych promujących 

postawy przedsiębiorcze i innowacyjne, (4) wzmocnienie mechanizmów transferu wiedzy 

między nauką i biznesem w celu komercjalizacji wyników badań. 
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W oparciu o cele wyznaczone w SRPZ sfinansowanych zostanie m.in. osiem 

kluczowych projektów ponadregionalnych, wśród których znajdują się (List intencyjny 

w sprawie przygotowania kluczowych projektów Polski Zachodniej 2013): (1) Odrzańska 

Droga Wodna – modernizacja docelowo do IV klasy żeglowności na całej długości rzeki; (2) 

modernizacja linii kolejowych CE-59 („Odrzanka”) i E-59; (3) dokończenie budowy drogi S3 

w ciągu CETC-ROUTE65; (4) dokończenie budowy drogi S5; (5) budowa drogi ekspresowej 

S11; (6) ponadregionalne specjalistyczne centra usług medycznych; (7) sieci energetyczne 

Polski Zachodniej; (8) współpraca ośrodków akademickich i przedsiębiorców Polski 

Zachodniej w celu komercjalizacji wiedzy. 

Lista projektów ponadregionalnych ma charakter otwarty i może być uzupełniona 

o kolejne przedsięwzięcia uzgodnione przez dwa lub więcej województw. 

 

5. Podsumowanie 

Ponadregionalna Strategia Polski Zachodniej nawiązuje do nowoczesnej koncepcji 

rozwoju regionalnego promowanej w Strategii „Europa 2020” oraz prezentuje wizję rozwoju 

Polski Zachodniej zgodną z doktryną polityki regionalnej w Polsce, która została zarysowana 

w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020. 

Regiony Polski Zachodniej wyróżniają się pozytywną dynamiką procesów społeczno-

gospodarczych na tle całego kraju, co oczywiście nie znaczy, że nie występują tutaj problemy 

i bariery rozwojowe. Niewątpliwie makroregion Polski Zachodniej dysponuje znaczącym 

potencjałem rozwojowym i jest predysponowany do skutecznego wdrażania Strategii „Europa 

2020”. 

Osiągnięcie sukcesu przez Polskę Zachodnią wymaga zastosowania nowoczesnych 

instrumentów polityki regionalnej, współdziałania różnych partnerów, rozwijania 

endogenicznego potencjału rozwojowego oraz wykorzystania możliwości, jakie wynikają 

z członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej. Strategia Rozwoju Polski Zachodniej na tle 

dotychczasowych doświadczeń programowania rozwoju regionalnego w Polsce jest 

z pewnością przedsięwzięciem innowacyjnym. Nie ulega jednak wątpliwości, że powinna stać 

się trwałym elementem krajowego systemu planowania strategicznego. 
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Streszczenie 

Programowanie makroregionalne – w kierunku nowej generacji strategii rozwoju 

W artykule zaprezentowano podstawowe zagadnienia związane z tworzeniem strategii 

ponadregionalnej na przykładzie Polski zachodniej. Dokument strategiczny poświęcony 

Polsce Zachodniej jest odpowiedzią na zmieniającą się politykę spójności Unii Europejskiej 

i nowy okres programowania 2014-2020. Założeniem inicjatywy jest określenie wspólnych 

priorytetów rozwojowych obszaru Polski Zachodniej, które powinny być zgodne z 

wyzwaniami polityki spójności Unii Europejskiej, jak również z zasadami polskiej polityki 

regionalnej. W pierwszej części opracowania omówiono uwarunkowania wynikające 

z zapisów Strategii „Europa 2020” i polskich dokumentów programowych o horyzoncie 

czasowym do 2020 roku. Następnie przestawiono koncepcję i założenia budowy strategii 

makroregionalnej. 

Słowa kluczowe: strategia, makroregion, Polska zachodnia 

 

Abstract 

Macro-regional programming - towards a new generation of the development strategy 

This article presents the main issues referring to creation of a supra-regional strategy on the 

example of western Poland. The strategic document devoted to Western Poland is a response 

to the changing European Union's cohesion policy and the new programming period 2014-

2020. The objective of the initiative is to define common priorities for development of 

Western Poland, which should be in line with the aims of the EU Cohesion Policy as well as 

with the principles of the Polish Regional Policy. It is in the first part of this paper that the 

conditions resulting from the Strategy "Europe 2020" and the Polish Program Documents for 

the time horizon till 2020 were considered. Then, the assumptions and the concept behind 

construction of the macro-regional strategy were presented. 
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