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KRPMWSL: Koncepcja Regionalnej Polityki Miejskiej Województwa Śląskiego przyjęta uchwałą nr 

1971/375/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 28 października 2014 r. 

LPR: lokalny program rewitalizacji 

OSI: obszar strategicznej interwencji 

PZPWSL: Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+ (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 

13.09.2016r., poz.4619) 

Rozporządzenie EFRR: Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności, COM(2018) 372  

Rozporządzenie EFS+: Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego 

Funduszu Społecznego Plus (EFS+), COM(2018) 382 

Rozporządzenie Ogólne: Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wspólne 

przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, 

Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby 

tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i 

Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz COM(2018) 375 

RPM: Regionalna Polityka Miejska Województwa Śląskiego 

RPO: regionalny program operacyjny 

RPR: Regionalna Polityka Rewitalizacji 

SOPAS: Szczegółowy Opis Procesu Aktualizacji Strategii  przyjęty uchwałą nr 1880/278/V/2018 Zarządu 

Województwa Śląskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. 

SOR: Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 

SZRP: System zarządzania rozwojem Polski przyjęty uchwałą nr 162/2018 Rady Ministrów z dnia 29 października 

2018 r. 

ZIT: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 

ZSRK: Zintegrowana Strategia Rozwoju Kraju 

ZSRL: Zintegrowana Strategia Rozwoju Lokalnego (studium rozwoju gminy) 

ZSRW: Zintegrowana Strategia Rozwoju Województwa  
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1. Synteza europejskich i krajowych uwarunkowań prowadzenia polityki 

miejskiej  

 

Zagadnienia rozwoju miast stały się w ostatnich latach niezmiernie modnym tematem opracowań 

naukowych, popularnonaukowych i publicystycznych oraz przedmiotem rozbudowanej dyskusji 

politycznej zarówno w układzie globalnym jak i w różnych krajach oraz regionach. Zrozumiano, że w 

skali międzynarodowej duże obszary metropolitalne organizują przestrzeń, a także relacje gospodarcze 

i społeczne w zupełnie nowy sposób, niejednokrotnie z pominięciem wszelakich znanych nam granic 

administracyjnych czy państwowych. Często także uzyskują wpływy polityczne nieproporcjonalnie 

większe niż wynika to z ich formalnej pozycji w administracyjnym podziale krajów, na których terenach 

się znajdują. OECD podkreśla, że żyjemy obecnie w „wieku metropolitalności”1. Przewiduje, że na 

świecie w 2050 roku liczba ludzi mieszkających w miastach  wynosić będzie ok. 6 miliardów, podczas 

gdy w 1950 roku wynosiła ona niespełna 1 miliard. Inny szacunek mówi o tym, że do 2100 roku 85% 

populacji Ziemi zamieszkiwało będzie tereny zurbanizowane.  

Przyspieszone procesy metropolizacji i urbanizacji niosą za sobą radykalne zmiany społeczne. Obszary 

miejskie są źródłem bogactwa i naturalnymi punktami jego redystrybucji. Im wyższa ranga ośrodka 

miejskiego, tym większa zazwyczaj jest skala jego zamożności i wpływu gospodarczego. To sprawia, że 

duże miasta muszą prowadzić aktywną politykę zorientowaną nie tylko na radzenie sobie z problemami 

przyrostu liczby mieszkańców i związanej z nią, często trudnej do ujarzmienia suburbanizacji, ale także 

muszą orientować się na kwestie socjalne związane z zapewnieniem integracji tych, którzy przybywają 

do miast – niezależnie od ich statusu materialnego, poziomu wykształcenia, czy gotowości do 

podejmowania aktywności zawodowej. W ślad za postępującym zagospodarowywaniem przestrzeni 

miejskich i podmiejskich oraz intensyfikacją działalności gospodarczej i mieszkalnictwa pojawiają się 

także wyzwania środowiskowe, a niejednokrotnie wprost deficyty dostępu do czystego powietrza, 

dobrej jakości wody lub standardów sanitarnych.  

Co prawda dane empiryczne wskazują na to, że obecność w regionach europejskich dużych ośrodków 

miejskich (powyżej 500.000 mieszkańców) znacząco wpływa na wzrost PKB per capita w całym 

regionie2, jednak postępująca metropolizacja niesie też ze sobą negatywne efekty dla mniejszych 

ośrodków miejskich. Ich najbardziej perspektywiczne zasoby, w tym w pierwszej kolejności młodzi 

ludzie, są wypłukiwane na rzecz ośrodków większych, co pogłębia problemy strukturalne w gospodarce 

oraz przyczynia się do niekorzystnego profilu demograficznego danego miasta. Jednocześnie – 

oczywiście w skali innej niż na obszarach metropolitalnych – pojawiają się problemy związane z 

wykluczeniem społecznym, czy finansowaniem przedsięwzięć zapewniających ład przestrzenny i 

środowiskowy. W Unii Europejskiej szczególnie widoczne jest to w mniej zamożnych krajach 

postsocjalistycznych, które wciąż nadrabiają dystans do cechujących się znacznie lepszymi 

parametrami makroekonomicznymi krajów i regionów Europy Zachodniej; a w szczególności do silnie 

zurbanizowanego terytorium tzw. europejskiego pentagonu, na którego obszarze mamy do czynienia 

z dużym skupiskiem miast różnej rangi – zazwyczaj posiadających swoje własne ścieżki stabilnego 

                                                           
1 The Metropolitan Century: Understanding Urbanisation and its Consequences, OECD Publishing, Paris 2015. 
2 Ahrend R., Schumann A., Does regional growth depend on proximity to urban centres? OECD Regional Development Working Papers, 
2014/07, OECD Publishing, Paris 2014. 
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rozwoju. Pochodną tych zjawisk jest ciągły dyskurs naukowy w zakresie prymatu wyrównawczego 

modelu polityki (miejskiej, regionalnej) nad  modelem polaryzacyjno-dyfuzyjnym, lub odwrotnie3.  

Władze miejskie odczuły w ostatnich dekadach renesans swojej roli w polityce krajowej i europejskiej. 

W ślad za powszechną aprobatą dla specyfiki wyzwań rozwojowych miast względem wyzwań 

rozwojowych regionów, zaczęły budować swoją tożsamość niejako obok lub równolegle dobrze 

rozumianej w większości krajów Wspólnoty polityki regionalnej. Za pierwsze „przyczółki” ich sukcesu 

w skali unijnej uważa się powszechnie zmianę nazwy Dyrekcji Generalnej ds. polityki regionalnej na 

Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej oraz wyraźne zaznaczenie aspektu miejskiego w 

interwencji europejskiej polityki spójności na lata 2014-2020. W szczególności podkreślano 

przełomową rolę zapisu dotyczącego celowego wyodrębnienia 5% alokacji Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego na zintegrowane działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów 

miejskich, w ramach których decyzje o wyborze operacji (projektów) podejmują władze miejskie4. 

Równolegle do europejskiej polityki spójności wprowadzono instrument Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych [ZIT], stosowany w przypadku, gdy strategia rozwoju obszarów miejskich bądź inne 

strategie lub pakty terytorialne, wymagają zintegrowanego podejścia obejmującego inwestycje ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub 

Funduszu Spójności w ramach więcej niż jednej osi priorytetowej jednego lub kilku programów 

operacyjnych5. 

W 2016 roku ministrowie odpowiedzialni za politykę miejską uzgodnili pakt amsterdamski 

ustanawiający agendę miejską dla UE, która została formalnie przyjęta jako dokument Wspólnoty. Jej 

celem jest zapewnienie obywatelom nowych możliwości, poprawa ich jakości życia oraz sprostanie 

kluczowym wyzwaniom, z którymi mierzą się miasta — od kwestii zatrudnienia i włączenia społecznego 

po mobilność, środowisko i zmiany klimatu. W dokumencie wyznaczono 12 tematów priorytetowych, 

którymi są:  

• praca i umiejętności w gospodarce lokalnej, 

• ubóstwo na obszarach miejskich, 

• mieszkalnictwo, 

• integracja migrantów i uchodźców, 

• zrównoważone planowanie przestrzenne i rozwiązania wzorowane na naturze, 

• gospodarka o obiegu zamkniętym, 

• adaptacja do zmian klimatu, 

• transformacja energetyki, 

• mobilność w miastach, 

• jakość powietrza, 

                                                           
3 Zob. np. Churski P., Model polaryzacyjno-dyfuzyjny w przemianach polityki spójności – konsekwencje dla ukierunkowania polityki rozwoju, 
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, nr 25, 2014, str. 13-27; Korcelli-Olejniczak E., Korcelli P., On European Metropolisation Scenarios 
and the Future Course of Metropolitan Development in Poland, Geographia Polonica, vol. 88, iss. 1, 2015, str. 107-121. 
4 Art. 7. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia 
rozporządzenia (WE) nr 1080/2006. 
5 Art. 36. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy 
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. 
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• przejście na gospodarkę cyfrową, 

• innowacyjne i odpowiedzialne udzielanie zamówień publicznych. 

Wdrażanie agendy realizowane jest przez ustanawianie 12 partnerstw grupujących od 15 do 20 stron 

zainteresowanych współpracą na rzecz kreowania nowych rozwiązań pilotażowych6. W ślad za podjętą 

w Amsterdamie decyzją  przygotowano Sprawozdanie o stanie miast europejskich: Miasta na drodze 

ku lepszej przyszłości7. Podkreśla się w nim, że obecnie: miasta nie powinny być widziane wyłącznie 

jako źródło problemów; miasta przyciągają osoby w wieku produkcyjnym oraz obcokrajowców; miasta 

generują wzrost gospodarczy i miejsca pracy, ale część z nich wpada w pułapkę średniego rozwoju; 

miasta są centrami innowacji i edukacji; miasta przyczyniają się do osiągania celów strategii „Europa 

2020”; mieszkania w miastach są drogie, małe i przeludnione; europejskie miasta są relatywnie 

bezpieczne ale mieszczanie odczuwają zmniejszone poczucie bezpieczeństwa; miasta gwarantują 

dostępność, ale muszą zwiększyć „zieloną” mobilność; miasta coraz efektywniej zarządzają zasobami, 

wiele miast wciąż ma problem z redukcją zanieczyszczeń powietrza do poziomów wskazanych przez 

Unię Europejską; miasta włączają się w walkę z redukcją emisji gazów cieplarnianych oraz w adaptację 

do zmian klimatu; miejskie władze samorządowe powiększają swoją autonomię i skalę działań. W 

Sprawozdaniu wskazano na wiele przekrojowych statystyk potwierdzających tak sformułowane tezy.  

Z kolei w 7. unijnym raporcie spójnościowym8 miasta – po uznaniu ich znaczącej roli gospodarczej – 

postrzegane są głównie jako obszary wymagające ciągłej interwencji zorientowanej na 

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz problemom środowiskowym. W dokumencie 

stwierdza się m.in. że pomimo rosnącej koncentracji miejsc pracy w miastach największy odsetek 

gospodarstw domowych o małej intensywności pracy występuje w miastach w UE-15, a enklawy 

ubóstwa występują nawet w stosunkowo zamożnych miastach. Podkreśla się też, że miasta są bardziej 

wydajne pod względem zużycia energii i użytkowania gruntów oraz stwarzają możliwości prowadzenia 

niskoemisyjnego stylu życia. Jednocześnie w wielu europejskich miastach nadal problem stanowi 

zanieczyszczenie powietrza wraz ze wszystkimi jego szkodliwymi skutkami dla zdrowia ludzkiego. Stąd 

też wysokie oczekiwania stawia się przed zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich, 

które w założeniach mają wywierać duży wpływ na jakość życia w miastach. 

Proponowane przez Komisję Europejską rozwiązania w zakresie europejskiej polityki spójności na lata 

2021-2027 odzwierciedlają potrzebę inwestowania w rozwiązywanie zidentyfikowanych powyżej 

kwestii problemowych. Systemowe rozwiązania proponowane w projektach nowych rozporządzeń, w 

szczególności w opublikowanych 29 maja 2018 r.: 

• Wniosku: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wspólne przepisy 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a 

także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i 

Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania 

Granicami i Wiz COM(2018) 375 [Rozporządzenie Ogólne], 

                                                           
6 Agenda miejska dla UE. Panorama, nr 58, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, jesień 2016. 
7 European Commission, UN HABITAT, The State of European Cities 2016. Cities leading the way to a better future, Luxembourg: Publications 
Office of the European Union, 2016 
8 Mój region, moja Europa, nasza przyszłość. Siódmy raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, Komisja Europejska, 
Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2017 
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• Wniosku: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności, COM(2018) 372 [Rozporządzenie EFRR], 

• Wniosku: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu 

Społecznego Plus (EFS+), COM(2018) 382 [Rozporządzenie EFS+]. 

pozostają w gruncie rzeczy zbliżone do schematów znanych z perspektywy 2014-2020. Na lata 2021-

2027 proponuje się nowy układ celów polityki oraz przypisanych do nich celów szczegółowych (tabela 

1.) Wiele z nich stanowi odpowiednik celów tematycznych i priorytetów inwestycyjnych określonych 

na lata 2014-2020. Szczegóły zaproponowanych sformułowań będzie można zapewne rozpoznać 

dopiero w procesie negocjacyjnym, a także podczas ustalania demarkacji na poziomie krajowym. 

Doszukując się różnic, przewidywać można, że tradycyjne podejście do inwestycji związanych z 

infrastrukturą wodno-ściekową oraz gospodarowaniem odpadami zostaje zastąpione pełnym 

skupieniem na gospodarce o obiegu zamkniętym i zrównoważonym zarządzaniu zasobami wody. 

Niekwestionowane jest wsparcie dla zrównoważonej mobilności miejskiej oraz rozwoju sieci TEN-T. 

Pytaniem otwartym pozostaje chyba możliwość dokonywania interwencji w infrastrukturę pomiędzy 

tymi dwiema skalami. Silniej akcentowana jest potrzeba wspierania integracji migrantów. Natomiast 

ogranicza się finansowanie podstawowego instrumentarium wsparcia przedsiębiorczości lokalnej. 

Zakładać można, że wybrane cele szczegółowe w pierwszej kolejności będą w programowaniu 

dedykowane realizacji polityki miejskiej na różnych poziomach współrządzenia w Unii Europejskiej. W 

poniższej tabeli oznaczono je kolorem. 

Tabela 1. Cele i cele szczegółowe europejskiej polityki spójności 2021-2027 

Cele polityki Cele szczegółowe polityki 

1. Bardziej inteligentna Europa 

dzięki wspieraniu innowacyjnej i 

inteligentnej transformacji 

gospodarczej 

(i) zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji oraz 

wykorzystywanie zaawansowanych technologii; 

(ii) czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw i 

rządów; 

(iii) sprzyjanie wzrostowi i konkurencyjności MŚP; 

(iv) rozwijanie umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji, 

transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości. 

2. Bardziej przyjazna dla 

środowiska niskoemisyjna Europa 

dzięki promowaniu czystej i 

sprawiedliwej transformacji 

energetyki, zielonych i niebieskich 

inwestycji, gospodarki o obiegu 

zamkniętym, przystosowania się 

do zmiany klimatu oraz 

zapobiegania ryzyku i zarządzania 

ryzykiem 

(i) promowanie środków na rzecz efektywności energetycznej; 

(ii) promowanie odnawialnych źródeł energii; 

(iii) rozwój inteligentnych systemów i sieci energetycznych oraz 

systemów magazynowania na szczeblu lokalnym; 

(iv) wspieranie działań w zakresie dostosowania do zmiany klimatu, 

zapobiegania ryzyku i odporności na klęski żywiołowe; 

(v) wspieranie zrównoważonej gospodarki wodnej; 

(vi) wspieranie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym; 

(vii) sprzyjanie bioróżnorodności i rozwojowi zielonej infrastruktury w 

środowisku miejskim oraz zmniejszanie zanieczyszczenia. 

3. Lepiej połączona Europa dzięki 

zwiększeniu mobilności i 

udoskonaleniu regionalnych 

połączeń teleinformatycznych 

 

(i) udoskonalanie sieci połączeń cyfrowych; 

(ii) rozwój zrównoważonej, inteligentnej, bezpiecznej i intermodalnej 

sieci TEN-T odpornej na zmianę klimatu; 

(iii) rozwój zrównoważonej, inteligentnej i intermodalnej mobilności 

odpornej na zmianę klimatu na szczeblu krajowym, regionalnym i 

lokalnym, w tym poprawę dostępu do sieci TEN-T i mobilności 

transgranicznej; 

(iv) wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej. 

4. Europa o silniejszym wymiarze 

społecznym dzięki wdrażaniu 

Europejskiego filaru praw 

socjalnych 

EFRR 

(i) poprawa skuteczności rynków pracy oraz dostępu do wysokiej 

jakości zatrudnienia poprzez rozwój innowacji społecznych i 

infrastruktury; 
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Cele polityki Cele szczegółowe polityki 

(ii) poprawa dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu 

społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe 

życie poprzez rozwój infrastruktury; 

(iii) zwiększenie integracji społeczno-ekonomicznej marginalizowanych 

społeczności, migrantów i grup w niekorzystnej sytuacji poprzez 

zintegrowane działania obejmujące mieszkalnictwo i usługi społeczne; 

(iv) zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej poprzez 

rozwój infrastruktury, w tym podstawowej opieki zdrowotnej. 

EFS+ 

(i) poprawa dostępu do zatrudnienia dla wszystkich osób 

poszukujących pracy, zwłaszcza osób młodych i długotrwale 

bezrobotnych, oraz dla osób biernych zawodowo, a jednocześnie 

promowanie samozatrudnienia i gospodarki społecznej; 

(ii) modernizacja instytucji i służb rynków pracy celem oceny i 

przewidywania zapotrzebowania na umiejętności oraz zapewnienia 

terminowej i odpowiednio dopasowanej pomocy i wsparcia na rzecz 

dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku 

pracy, zmian w karierze zawodowej i mobilności; 

(iii) wspieranie uczestnictwa kobiet w rynku pracy; lepszej równowagi 

między życiem zawodowym a prywatnym, w tym dostępu do opieki nad 

dziećmi; zdrowego i dobrze przystosowanego środowiska pracy, w 

którym przeciwdziała się czynnikom ryzyka dla zdrowia; dostosowania 

pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian oraz 

aktywnego i zdrowego starzenia się; 

(iv) poprawa jakości, efektywności i przydatności na rynku pracy 

systemów kształcenia i szkolenia w celu wspierania nabywania 

kompetencji kluczowych, w tym umiejętności cyfrowych; 

(v) wspieranie dostępności i możliwości ukończenia dobrej jakości 

kształcenia i szkolenia, sprzyjających włączeniu społecznemu, na 

równych zasadach dla wszystkich, zwłaszcza grup defaworyzowanych, 

od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe 

kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i 

uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla 

wszystkich; 

(vi) wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności 

elastycznych możliwości poprawy umiejętności i zmiany kwalifikacji dla 

wszystkich, z uwzględnieniem umiejętności cyfrowych, lepsze 

przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na 

podstawie potrzeb rynku pracy, ułatwianie zmian kariery i promowanie 

mobilności zawodowej; 

(vii) wspieranie aktywnego włączenia społecznego, w tym w celu 

promowania równości szans i aktywnego uczestnictwa, oraz 

zwiększanie szans na zatrudnienie; 

(viii) wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw 

trzecich i społeczności marginalizowanych, takich jak Romowie;  

(ix) zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, 

trwałych i przystępnych cenowo usług; modernizacja systemów 

zabezpieczenia społecznego, w tym wspieranie dostępu do ochrony 

socjalnej; poprawa dostępności, efektywności i odporności systemów 

ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej; 

(x) wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i 

dzieci; 

(xi) przeciwdziałanie deprywacji materialnej przez udzielanie pomocy 

żywnościowej lub podstawowej pomocy materialnej osobom 

najbardziej potrzebującym, w tym przy użyciu środków towarzyszących. 
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Cele polityki Cele szczegółowe polityki 

5. Europa bliżej obywateli dzięki 

wspieraniu zrównoważonego i 

zintegrowanego rozwoju obszarów 

miejskich, wiejskich i 

przybrzeżnych w ramach inicjatyw 

lokalnych 

(i) wspieranie zintegrowanego rozwoju społecznego, gospodarczego i 

środowiskowego, dziedzictwa kulturowego i bezpieczeństwa na 

obszarach miejskich; 

(ii) wspieranie zintegrowanego lokalnego rozwoju społecznego, 

gospodarczego i środowiskowego, dziedzictwa kulturowego oraz 

bezpieczeństwa, w tym na obszarach wiejskich i przybrzeżnych, m.in. w 

ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. 
Opracowanie własne, kompilacja tekstów Rozporządzenia Ogólnego, Rozporządzenia EFRR i Rozporządzenia EFS+. 

Kolorem oznaczono cele szczegółowe w szczególny sposób odpowiadające prowadzeniu polityki miejskiej. 

Wyniki powyższego przeglądu mogą sugerować hipotezę, iż przyszła zintegrowana i sterytorializowana 

interwencja europejskiej polityki spójności, względem obszarów miejskich będzie obejmować cele 2. i 

5. oraz cel szczegółowy IV (zrównoważona mobilność miejska) w ramach celu 3. Interwencja ta będzie 

mogła być projektowana z wykorzystaniem znanych już instrumentów, wskazanych w poniżej 

przytoczonych wybranych zapisach projektów rozporządzeń: 

Rozporządzenie Ogólne: Artykuł 22 Zintegrowany rozwój terytorialny 

Państwo członkowskie wspiera zintegrowany rozwój terytorialny w oparciu o strategie rozwoju 

lokalnego lub terytorialnego poprzez: 

a) zintegrowane inwestycje terytorialne; 

b) rozwój lokalny kierowany przez społeczność; lub 

c) inne narzędzia terytorialne wspierające inicjatywy opracowane przez państwo członkowskie na rzecz 

inwestycji zaprogramowanych z myślą o EFRR w ramach celu polityki, o którym mowa w art. 4 ust. 1 

lit. e). 

Rozporządzenie Ogólne: Artykuł 23 Strategie terytorialne 

1. Strategie terytorialne realizowane zgodnie z art. 22 lit. a) lub c) zawierają następujące elementy: 

a) obszar geograficzny, którego dotyczy dana strategia; 

b) analizę potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru; 

c) opis zintegrowanego podejścia do stwierdzonych potrzeb rozwojowych i potencjału; 

d) opis włączenia partnerów zgodnie z art. 6 w przygotowanie strategii i jej wdrożenie. 

Strategie terytorialne mogą również zawierać wykaz operacji, które mają być wspierane. 

2. Za opracowanie strategii terytorialnych odpowiadają właściwe organy lub instytucje miejskie, 

lokalne lub inne organy lub instytucje terytorialne. 

3. W sytuacji gdy strategia terytorialna nie zawiera wykazu operacji, które mają uzyskać wsparcie, 

właściwe miejskie, lokalne lub inne terytorialne organy lub instytucje dokonują wyboru operacji lub 

biorą udział w takim wyborze. Wybrane operacje muszą być zgodne ze strategią terytorialną. 

4. W sytuacji gdy miejskie, lokalne lub inne terytorialne organy lub instytucje wykonują zadania 

wchodzące w zakres odpowiedzialności instytucji zarządzającej inne niż wybór operacji, taki organ lub 

instytucja jest określana przez instytucję zarządzającą jako instytucja pośrednicząca. 

5. Wsparcie może być udzielane na rzecz przygotowania i opracowania strategii terytorialnych. 
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Rozporządzenie Ogólne: Artykuł 24 Zintegrowana inwestycja terytorialna 

1. Jeśli strategia realizowana zgodnie z art. 23 wiąże się z inwestycjami, które otrzymują wsparcie z co 

najmniej jednego z funduszy, z więcej niż jednego programu lub z więcej niż jednego priorytetu tego 

samego programu, działania można realizować jako zintegrowaną inwestycję terytorialną („ZIT”). 

2. Instytucja zarządzająca zapewnia, aby system elektroniczny programu lub programów przewidywał 

identyfikację operacji oraz produktów i rezultatów przyczyniających się do ZIT. 

Rozporządzenie EFRR: Artykuł 9 Zrównoważony rozwój obszarów miejskich 

1. W ramach EFRR wspiera się zintegrowany rozwój terytorialny w oparciu o strategie terytorialne, 

zgodnie z art. [23] rozporządzenia (UE) 2018/xxxx [nowe RWP], koncentrujące się na obszarach 

miejskich („zrównoważony rozwój obszarów miejskich”) w ramach programów objętych oboma celami, 

o których mowa w art. 4 ust. 2 tego rozporządzenia. 

2. Co najmniej 6 % środków z EFRR na poziomie krajowym w ramach celu „Inwestycje na rzecz 

zatrudnienia i wzrostu”, z wyjątkiem środków na pomoc techniczną, przydziela się na zrównoważony 

rozwój obszarów miejskich w postaci rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, 

zintegrowanych inwestycji terytorialnych lub innych narzędzi terytorialnych w ramach CP 5. W ramach 

odnośnego programu lub odnośnych programów określa się planowane kwoty na ten cel zgodnie z art. 

[17 ust. 3] lit. d) ppkt (vii) rozporządzenia (UE) 2018/xxxx [nowe RWP]. 

3. Określony w ust. 2 odsetek środków przydzielany na zrównoważony rozwój obszarów miejskich 

obowiązuje w ciągu całego okresu programowania w przypadku przenoszenia kwot z EFRR między 

priorytetami programu lub między programami oraz podczas przeglądu śródokresowego zgodnie z art. 

[14] rozporządzenia (UE) 2018/xxxx [nowe RWP]. 

4. W przypadku obniżenia przydziału środków z EFRR w wyniku umorzenia zgodnie z art. [99] 

rozporządzenia (UE) nr [nowe RWP] lub w wyniku korekt finansowych dokonywanych przez Komisję 

zgodnie z art. [98] tego rozporządzenia, zgodności z ust. 2 nie poddaje się ponownej ocenie. 

Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego będzie także finansowana Europejska 

Inicjatywa Miejska, wdrażana przez Komisję Europejską. Jej działania zorientowane będą na: 

wspieranie budowania potencjału; wspieranie innowacyjnych działań i wspieranie wiedzy, 

opracowywania polityki i działań komunikacyjnych. 

W perspektywie krajowej w zasadzie powinno się uznawać, że punktem wyjścia dla dyskusji o polityce 

miejskiej kraju i regionów jest Krajowa Polityka Miejska 2023 [KPM] przyjęta uchwałą Rady Ministrów 

z 20 października 2015 r. Zgodnie z Ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju KPM jest dokumentem określającym planowane działania administracji rządowej dotyczące 

polityki miejskiej, uwzględniającym cele i kierunki określone w średniookresowej strategii rozwoju 

kraju oraz krajowej strategii rozwoju regionalnego. Służy ona celowemu, ukierunkowanemu 

terytorialnie działaniu państwa na rzecz zrównoważonego rozwoju miast i ich obszarów funkcjonalnych 

oraz wykorzystaniu ich potencjałów w procesach rozwoju kraju. W dokumencie KPM przyjęto logikę 

pięciu celów (Miasto sprawne, miasto zwarte i zrównoważone, Miasto spójne, Miasto konkurencyjne, 

Miasto silne), które w układzie macierzowym realizowane są w obszarach 10 wątków tematycznych. 

Zależność tę przedstawiono na rysunku 1.  
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Rysunek 1. Logika KPM 

Źródło: Krajowa Polityka Miejska 2023, przyjęta uchwałą Rady Ministrów z 20 października 2015 r. 

Intensywność powiązań obrazowana jest przez liczbę i wielkość punktów w macierzy. 

Jednak wątpliwość budzi to, na ile KPM wciąż powinno się uznawać za dokument istotny z perspektywy 

programowania i wdrażania polityki w Polsce. Obecnie zarówno na poziomie krajowym jak i w 

regionach prowadzone są zaawansowane procesy zmierzające do aktualizacji kluczowych 

dokumentów programujących rozwój. Jest to przedsięwzięcie niezbędne, gdyż horyzont wielu strategii 

i programów wkrótce dobiegał będzie końca, a nowe/zaktualizowane posłużą m.in. do przygotowania 

się do absorpcji środków unijnych w perspektywie 2021-2027. Podstawę dla koordynacji działań 

stanowią zapisy dokumentu pt. „System zarządzania rozwojem Polski” [SZRP] przyjętego uchwałą nr 

162/2018 Rady Ministrów z dnia 29 października 2018 r. W dokumencie tym, którego wdrożenie 

wymusi m.in. nowelizację Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju KPM nie przypisuje się 

żadnej wiodącej roli. Można nawet postawić hipotezę, iż nie jest zakładana jej kontynuacja. Jedyny 

zapis wprost odnoszący się do KPM ma charakter diagnostyczny-oceniający i brzmi: Polityki publiczne 

nie mają jednoznacznie określonego statusu w systemie dokumentów strategicznych, brakuje też 

określenia ich definicji oraz relacji z innymi dokumentami strategicznymi. W ustawie o zppr zawarto 

jedynie definicję polityki miejskiej, jednak bez określenia jej roli i miejsca oraz relacji ze strategiami 

rozwoju, innymi politykami publicznymi, czy programami. 

Kluczowym przekazem stojącym za opracowaniem i wdrożeniem SZRP jest jeden z wniosków z 

diagnozy, stanowiący że w kraju: słabe powiązanie systemu programowania strategicznego z 

poziomem operacyjnym skutkuje bardzo często nieadekwatnym doborem instrumentów realizacji 

określonych celów i zadań. Niedokończony jest proces budowy systemu zarządzania na poziomie 

regionalnym i lokalnym – tworzona jest zbyt duża liczba dokumentów (strategii, programów, planów), 

które rzadko wskazują konkretne projekty do realizacji. Brakuje racjonalnego systemu planowania 

społeczno-gospodarczego powiązanego ściśle z planowaniem przestrzennym. Odpowiedzią na to ma 

być systemowe podejście do planowania, a przede wszystkim zintegrowane podejście rozumiane jako 

takie zarządzanie procesami rozwojowymi w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym, 

uwzględniające zasadę zrównoważonego rozwoju, które zmierza do osiągania celów rozwojowych 

danego terytorium, wynikających z jego endogenicznych potencjałów oraz zapewnia partycypację, 

współpracę i skoordynowane wykorzystywanie instrumentów będących w dyspozycji różnych instytucji 

działających w strukturach administracji publicznej, jej agend i interesariuszy. Podejście zintegrowane 

wg SZRP oznacza więc koncentrację i integrację działań dla realizacji celów strategicznych 

wyznaczonych dla poszczególnych terytoriów (kraju, regionów, gmin oraz samoistnie kształtujących się 
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obszarów funkcjonalnych), które są podejmowane przez poszczególne podmioty: rząd, samorządy, 

podmioty gospodarcze i partnerów społeczno-gospodarczych. 

Aby to osiągnąć w SZRP proponuje się nowe podejście do systemu dokumentów programowych, w 

którym zakłada się funkcjonowanie ograniczonej liczby wzajemnie powiązanych kluczowych 

dokumentów, którymi są: 

• Koncepcja Rozwoju Kraju [KRK], która zastąpi obowiązujące dokumenty: Koncepcję 

Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 oraz Długookresową Strategię Rozwoju Kraju; 

• Zintegrowana Strategia Rozwoju Kraju [ZSRK], za którą obecnie uważana jest Strategia na Rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju [SOR], a która zapewne podlegać będzie z czasem aktualizacji, 

celem przedłużenia jej horyzontu czasowego; 

• Horyzontalne Zintegrowane Strategie Rozwoju [HZSR]; 

• Zintegrowane Strategie Rozwoju Województw [ZSRW]; 

• Zintegrowane Strategie Rozwoju Lokalnego (studium rozwoju gminy) [ZSRL]. 

W SZRP za przewidziane do opracowania (aktualizacji) HZSR uważa się: Strategię innowacyjności i 

efektywności gospodarki (Strategia Produktywności), Strategię rozwoju kapitału ludzkiego, Strategię 

rozwoju kapitału społecznego (współdziałanie, kultura, kreatywność), Strategię Sprawne Państwo, 

Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego, Strategię zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i 

rybactwa, Strategię rozwoju transportu, Politykę energetyczną Polski, Strategię zarządzania 

środowiskiem (Polityka ekologiczna państwa 2030). Jak zostało to już zauważone, oznacza to, że na 

znaczeniu traci KPM. Ewentualnie może zyskać status Polityki Publicznej, czyli dokumentu 

nieobligatoryjnego o charakterze pomocniczym w stosunku do ZSRK oraz HZSR, wskazującego kierunki 

działań skupione wokół danej dziedziny, sektora lub adresowanego do określonego terytorium. 

Istotną zmianą wprowadzaną przez SZRP jest postanowienie o tym, że ZSRW zastąpi opracowywane 

aktualnie: strategię rozwoju województwa i plan zagospodarowania przestrzennego województwa, a 

ZSRL zastąpi opracowywane dotychczas studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy oraz strategię rozwoju gminy. Z perspektywy prowadzenia Regionalnej Polityki 

Miejskiej [RPM] województwa śląskiego oznacza to bowiem, że RPM powinna zostać współtworzona 

równolegle z ZSRW lub po niej. Również wart odnotowania jest fakt, że w SZRP definiowane są także 

następujące dwa typy strategii: 

• zintegrowane strategie ponadregionalne [ZSP] dokumenty nieobligatoryjne, sporządzane w 

celu wzmocnienia współpracy terytorialnej, będące wynikiem oddolnej inicjatywy regionów, 

opracowywane przez właściwe zarządy województw; 

• zintegrowane strategie rozwoju obszaru funkcjonalnego [ZSROF] dokumenty nieobligatoryjne 

przygotowywany przez związek gmin będących w relacjach funkcjonalnych. Strategia może 

wynikać ze zintegrowanej strategii rozwoju województwa lub też stanowić oddolną inicjatywę 

gmin na danym obszarze. 

Pierwszy typ jest ważny z perspektywy kontynuacji współpracy strategicznej województwa śląskiego z 

województwem małopolskim, w tym myślenia o metropolitalnym rozwoju „Krakowic”. Drugi stanie się 

zapewne obowiązującym standardem dla tworzenia strategii ZIT. 

W SZRP zdefiniowano także kategorię obszarów strategicznej interwencji [OSI]. Warto przytoczyć 

poniżej ich pełen opis, ponieważ bez wątpienia sposób myślenia o OSI i wyznaczania OSI będzie jedną 
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z najistotniejszych kwestii w programowaniu RPM (wskazują na to m.in. wariantowe ścieżki interwencji 

zaproponowane w rozdziale 4.). Wg SZRP za OSI uznaje się: terytoria, wobec których planuje się 

określone interwencje na różnych szczeblach zarządzania rozwojem, mające na celu ich trwały rozwój 

gospodarczy, społeczny lub przestrzenny. OSI są wyborem strategicznym, odzwierciedlającym zasadę 

selektywnego podejścia, koncentrującym wsparcie na określonym terytorium z uwzględnieniem 

występujących na nim potencjałów. Przy wskazywaniu OSI konieczna jest analiza czynników oraz cech 

charakterystycznych dla różnego typu terytoriów, m.in.: parametry społeczne, gospodarcze, 

uwarunkowania przyrodnicze i przestrzenne, występujący potencjał wewnętrzny (cenne zasoby 

lokalne/regionalne), czy też rodzaj powiązań funkcjonalnych. Na podstawie analizy określa się, które 

obszary wymagają szczególnego rodzaju ukierunkowanego terytorialnie wsparcia o charakterze 

zintegrowanej interwencji łączącej inwestycje, projekty miękkie (inwestycje w zasoby ludzkie) oraz/lub 

rozwiązania regulacyjne. Uwzględniając dostępne zasoby finansowe, wsparcie kierowane jest na 

uzgodniony w strategii na poziomie krajowym, regionalnym czy lokalnym obszar, którego zasięg nie 

może wykraczać poza obszar funkcjonalny, wynikający z analiz diagnostycznych w zintegrowanych 

strategiach. Obszarami strategicznej interwencji mogą więc być obszary cechujące się dobrymi 

wskaźnikami społeczno-gospodarczymi, dla których wskazana jest interwencja wzmacniająca 

określony czynnik rozwoju bądź eliminująca określony deficyt. OSI będą również te obszary 

problemowe, gdzie planowana interwencja będzie miała największy efekt rozwojowy, biorąc pod 

uwagę potencjały terytorialne i otoczenie funkcjonalne. Z perspektywy regionów samorządowych oraz 

władz lokalnych istotną kwestią na przyszłość pozostanie faktyczna swoboda wyznaczania OSI z 

poziomu regionalnego lub oddolnie. Można bowiem założyć zarówno przyzwolenie na dużą 

inicjatywność władz samorządowych, które będą zobowiązane do wykazania charakterystyki OSI, w 

materii ich wyznaczania; jak też liczne odgórne ograniczenia w wyznaczaniu OSI uzasadniane wynikami 

diagnoz prowadzonych w dokumentach rangi krajowej.  

Wdrożenie SZRP w całości stworzy nowy kontekst programowy dla przyszłej RPM. Oznacza to, że w 

praktyce nie ma uzasadnienia analizowanie na chwilę obecną zapisów dokumentów programowych 

sprzed lat, które w najbliższych miesiącach zostaną zaktualizowane lub wycofane. Odnieść należy się 

jednak do SOR, przyjętej przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 r. SOR określa podstawowe 

uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym, regionalnym i 

przestrzennym w perspektywie roku 2020 i 2030. W SOR wskazano, iż obowiązującym modelem 

rozwoju będzie rozwój odpowiedzialny oraz społecznie i terytorialnie zrównoważony. Istotną 

implikacją tego postanowienia dla RPM jest czytelne wskazanie, że na poziomie rządowym nie będzie 

wspierane podejście polaryzacyjno-dyfuzyjne.  

Z perspektywy opracowania RPM istotne wskazania wynikające z SOR mieszczą się w obszarze 

tematycznym: Rozwój zrównoważony terytorialnie. W jego opisie (str. 172-216) zwraca się m.in. uwagę 

na następujące kwestie: 

• Jednym z najszybciej rozwijających się regionów w Europie jest województwo mazowieckie, 

które w 2014 r. osiągnęło poziom PKB per capita o 8 pp. wyższy od średniej UE. Na poziomie 

podregionów najwyższą dynamikę zmian notowała Warszawa (z PKB per capita w 2014 r. 

prawie trzykrotnie przewyższającym średnią krajową) oraz duże ośrodki miejskie. Najniższe 

tempo rozwoju charakteryzuje podregiony województwa śląskiego, kujawsko–pomorskiego, 

łódzkiego, opolskiego oraz województw wschodnich. 
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• Dysproporcje dodatkowo, nasilają procesy migracyjne, w układzie wewnętrznym nakierowane 

głównie na Warszawę i inne duże ośrodki miejskie. Przyczynia się to do niekorzystnych zmian 

struktury wieku ludności w regionach peryferyjnych oraz stopniowego „wypłukiwania” z 

lokalnych rynków pracy osób lepiej wykształconych i bardziej przedsiębiorczych. 

• W strukturze przestrzennej kraju można wyróżnić kilka obszarów, które ze względu na 

koncentrację czynników społeczno-gospodarczych negatywnie wpływających na ich dynamikę 

rozwoju, nie w pełni wykorzystują swoje możliwości rozwojowe. Zalicza się do nich m.in Polska 

Wschodnia, obszary przemysłowe o trudnościach adaptacyjnych (Konurbacja Górnośląska), 

wiejskie obszary zagrożone trwałą marginalizacją, średnie miasta tracące funkcje społeczno-

gospodarcze, czy też niektóre aglomeracje miejskie. 

• Konurbacja Górnośląska jest największym w Polsce obszarem przemysłowym, który 

doświadcza trudności adaptacyjnych. Potencjałem tego najbardziej zurbanizowanego i  

uprzemysłowionego regionu Polski jest stopniowe różnicowanie się bazy przemysłowej, dobre 

skomunikowanie drogowe z ośrodkami gospodarczymi w kraju i Europie oraz rozwinięte 

zaplecze naukowo-badawcze. Występujące tutaj bogactwa naturalne, w tym złoża węgla 

kamiennego wystarczające do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju przez co 

najmniej 20-40 lat, były podstawą do koncentracji na tym obszarze sektora energetycznego i 

innych przemysłów, tj. chemicznego, stalowego i zbrojeniowego. W ostatnich latach, tempo 

wzrostu gospodarczego regionu słabnie, procesy restrukturyzacyjne nie zostały zakończone, a  

obszar ten stopniowo traci swoją dotychczasową pozycję konkurencyjną, o czym świadczy m.in. 

pogarszająca się sytuacja na lokalnych rynkach pracy (w 2014 r. wśród 20 miast na prawach 

powiatu o najwyższej stopie bezrobocia, aż pięć było w regionie śląskim, a Bytom ulokował się 

na 2. pozycji z wartością 19,8%). Bardzo duże zanieczyszczenie środowiska (40% udziału emisji 

w skali kraju), wysokie stężenie substancji szkodliwych dla zdrowia, duża liczba zakładów 

szczególnie uciążliwych i terenów zdegradowanych, a także najwyższe w kraju zagrożenie 

przestępczością sprawiają, iż region ten staje się coraz mniej atrakcyjnym miejscem do 

zamieszkania (w latach 2000 – 2014 liczba ludności województwa śląskiego spadła o 3,64%, co 

w dużej mierze jest wynikiem największego w kraju odpływu migracyjnego). 

• Obszary kumulacji problemów rozwojowych zaznaczają się na terenie wielu polskich miast i są 

m.in. skutkiem przemian technologicznych i organizacyjnych w przemyśle, wieloletnich 

zaniedbań w zakresie utrzymania infrastruktury technicznej i mieszkaniowej, a także 

problemów społecznych, tj. bezrobocie, ubóstwo, patologie społeczne, rozpad więzi 

społecznych i rodzinnych, migracje za pracą. Ponad 1/5 powierzchni miast zamieszkiwanych 

przez 2,4 mln osób podlega procesom degradacji i wymaga rewitalizacji, przy czym połowa z 

nich obejmuje stare dzielnice śródmiejskie. Problemem jest także zanieczyszczenie powietrza 

będące wynikiem użytkowania przestarzałych źródeł ciepła (wykorzystujących paliwa niskiej 

jakości do ogrzewania mieszkań i domów), jak też suburbanizacja i związane z nią 

niekontrolowane rozprzestrzenianie zabudowy. 

• Regres w  rozwoju społeczno-gospodarczym notuje część miast średnich (często mono-

funkcyjnych), w tym byłych miast wojewódzkich. Obserwuje się osłabienie ich znaczenia 

społeczno-gospodarczego, a problemy rozwojowe związane są ze spadkiem liczby ludności 

(zwłaszcza wykształconej, w wieku produkcyjnym), starzeniem się populacji, niedopasowaniem 

podaży do popytu na rynku pracy, osłabieniem bazy ekonomiczno-budżetowej samorządów 
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oraz z niewystarczającą dostępnością transportową (w tym powiązaniami transportem 

zbiorowym z innymi miastami i regionami). 

Bezpośrednią odpowiedź na kwestie dotyczące Śląska stanowi projekt strategiczny Program dla Śląska. 

Wybrane miasta z województwa śląskiego znajdą także swoje miejsce w innym projekcie strategicznym 

SOR, tj. w Pakiecie działań dla średnich miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Kontekst 

realizacyjny przyszłej RPM będą także bez wątpienia stanowiły takie projekty strategiczne jak – w 

pierwszej kolejności – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Plus (czyli wdrażanie opisanego wcześniej 

instrumentu ZIT – zarówno w końcówce perspektywy 2014-2020 jak i w perspektywie 2021-2027) oraz 

Pakiet działań na rzecz wsparcia samorządów w  programowaniu i  realizacji rewitalizacji i Partnerska 

Inicjatywa Miast (szczególnie w aspekcie tego, że Katowice są liderem sieci tematycznej Rewitalizacja 

w ramach Partnerskiej Inicjatywy Miast). 

W Programie dla Śląska wyodrębniono cel dedykowany warunkom rozwojowym miast. Przyszła RPM 

będzie musiała zostać skoordynowana z jego ukierunkowaniem na: 

• wzmocnienie funkcji metropolitalnych Konurbacji Górnośląskiej w celu budowania przewag 

konkurencyjnych regionu przy jednoczesnym wsparciu mniejszych ośrodków, w tym miast 

średnich, 

• niwelowanie zróżnicowań rozwojowych oraz powstrzymanie rozlewania się metropolii (urban 

sprawl), integrację działań na rzecz rozwoju infrastruktury komunalnej i wspieranie 

powstawania atrakcyjnych terenów mieszkaniowych w miastach celem przeciwdziałania 

procesom suburbanizacji, 

• prowadzenie skutecznej rewitalizacji obszarów zdegradowanych, w tym wypracowywania 

modelowych działań zapobiegania i niwelowania negatywnych zjawisk społeczno-

gospodarczych, przestrzennych, środowiskowych i infrastrukturalnych, 

• przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społeczno-gospodarczym i traceniu funkcji 

społeczno-gospodarczych,  

• pobudzenie rozwoju w miastach średnich oraz wykorzystanie ich potencjału rozwojowego dla 

zrównoważonego rozwoju regionu, 

• współpracę w układach funkcjonalnych oraz zwiększenie jakości i efektywności zarządzania w 

funkcjonalnych obszarach miejskich, w szczególności Konurbacji Górnośląskiej, 

• podniesienie jakości zagospodarowania przestrzeni miejskich m.in. jakości i atrakcyjności 

przestrzeni publicznych, szczególnie centrów miast i centrów dzielnic, 

• poprawę dostępności ośrodków rozwoju gospodarczego w regionie, jak i lokalnych centrów 

aktywności gospodarczej, zapewnienie sprawnego i zintegrowanego systemu połączeń 

wewnątrz regionu jak i z otoczeniem, które przyczynią się do zmniejszenia natężenia ruchu i 

uciążliwości transportowych w przestrzeniach wielkomiejskich, 

• poprawę sytuacji sektora mieszkalnictwa, który jest ważnym aspektem w rozwoju rynków 

pracy oraz poprawy jakości życia w miastach, 

• poprawę warunków życia poprzez wzrost dostępności opieki zdrowotnej, szczególnie poprzez 

wypracowywanie efektywnych rozwiązań systemowych i organizacyjnych w zakresie leczenia. 

Ponadto będzie musiała uznać zadekretowane w Programie dla Śląska przedsięwzięcia kluczowe takie 

jak: Związek metropolitalny województwa śląskiego, Beskidzkie Centrum Narciarstwa, Modelowa 

rewitalizacja miast (Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Rybnik), Pilotaż rewitalizacji miasta Bytom, Wsparcie 
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rozwoju transportu miejskiego w województwie śląskim, Kompleksowa opieka nad pacjentem z 

udarem mózgu, Utworzenie Śląskiego Centrum Chorób Zakaźnych, Aktywizacja osób starszych poprzez 

rozwój nowoczesnych metod telekomunikacyjnych w opiece i profilaktyce, Powstanie Śląskiego 

Ośrodka Kliniczno-Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i 

Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi. Przy czym trzeba mieć na uwadze, że do momentu 

przyjęcia RPM część tych przedsięwzięć powinna już być zrealizowana.  

Programując PRM należy także przeprowadzić koordynację i zapewnić swoistą demarkację z Pakietem 

dla średnich miast, którego kryteria dostępowe spełnia obecnie 37 miast z obszaru województwa 

śląskiego, w tym 6 jest objętych szczególnymi preferencjami jako miasta tracące funkcje społeczno-

gospodarcze. Są nimi: Rydułtowy, Zabrze, Jastrzębie-Zdrój, Sosnowiec, Bytom i Świętochłowice. 

Powyższe kwestie stanowią najważniejsze zewnętrzne uwarunkowania przygotowania RPM. Mając na 

uwadze, że uchwałą nr 1880/278/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. 

przyjęty został Szczegółowy Opis Procesu Aktualizacji Strategii (regionu) [SOPAS], w którym – podobnie 

jak w SZRP – dokonano redefinicji całego układu programowego polityki regionu, nie wydaje się być 

uzasadnionym poszukiwanie wpływu na przyszłą RPM obecnie funkcjonujących polityk czy programów. 

Natomiast bez wątpienia uwzględnić należy procesy realne zachodzące w przestrzeni województwa, 

wśród których kluczowe znaczenie ma zinstytucjonalizowanie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 

[G-ZM] oraz realizacja przez cztery subregiony Programów Rozwoju Subregionów w perspektywie 

unijnej 2007-2013 oraz ZIT i Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie 2014-2020. Śledzić 

także z uwagą należy zdolność do realizacji OSI na relatywnie niedużym obszarze Bytomia i 

Radzionkowa. Mając na uwadze zawarte w SOPAS wskazanie, że RPM ma być narzędziem wzmacniania 

współpracy, a jednocześnie uwzględniając rosnące znaczenie interwencji publicznej na obszarach 

funkcjonalnych / OSI, to właśnie gotowość do budowania aliansów strategicznych i zdolność do ich 

operacjonalizacji będzie prawdopodobnie najważniejszym wyznacznikiem skutecznego wdrażania 

RPM w nadchodzących latach. 

W tym względzie w ostatnich miesiącach najsilniej zmieniły się uwarunkowania realizacji działań 

partnerskich w subregionie centralnym województwa śląskiego. W poprzedzających latach na jego 

terenie mieliśmy do czynienia z działaniem skupiającego 14 miast na prawach powiatu Górnośląskiego 

Związku Metropolitalnego, który nigdy nie stał się platformą dla realizacji dużej skali wspólnych 

projektów metropolitalnych ani nie posiadał znaczącego budżetu na własne aktywności. Z kolei na 

potrzeby realizacji ZIT 2014-2020 wszystkie gminy i powiaty należące do subregionu utworzyły 

stowarzyszenie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. 

Wspomniana powyżej instytucjonalizacja G-ZM została dokonana na mocy Ustawy z dnia 9 marca 2017 

r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz.U. 2017 poz. 730) oraz Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia w województwie śląskim związku 

metropolitalnego pod nazwą „Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia” (Dz.U. 2017 poz. 1290). G-ZM 

powstała w 2017 roku na obszarze i w granicach 41 gmin województwa śląskiego z siedzibą władz w 

Katowicach, a jej budżet poza składkami uczestniczących samorządów lokalnych (oraz innymi mniejszej 

rangi źródłami) został zasilony udziałem we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 

zamieszkałych na obszarze związku metropolitalnego9. Wkrótce akces do G-ZM zgłosiły kolejne gminy. 

                                                           
9 Zob. art. 51. Ustawy z dnia 9 marca 2017 r.  o związku metropolitalnym w województwie śląskim. 
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Tym samym w subregionie pojawił się nowy istotny podmiot polityki miejskiej, mający swoje 

umocowanie ustawowe – w tym wskazane poniżej zadania własne – grupujący o wiele więcej 

samorządów lokalnych niż zlikwidowany Górnośląski Związek Metropolitalny, a jednocześnie o wiele 

mniej niż Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. W artykule 12. 

Ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim wskazano, że: 

1. Związek metropolitalny wykonuje zadania publiczne w zakresie: 

1) kształtowania ładu przestrzennego; 

2) rozwoju społecznego i gospodarczego obszaru związku metropolitalnego; 

3) planowania, koordynacji, integracji oraz rozwoju publicznego transportu zbiorowego, w tym 

transportu drogowego, kolejowego oraz innego transportu szynowego, a także zrównoważonej 

mobilności miejskiej; 

4) metropolitalnych przewozów pasażerskich; 

5) współdziałania w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze związku 

metropolitalnego; 

6) promocji związku metropolitalnego i jego obszaru.  

2. Związek metropolitalny może realizować zadania publiczne należące do zakresu działania gminy, 

powiatu lub samorządu województwa lub koordynować realizację tych zadań na podstawie 

porozumienia zawartego z jednostką samorządu terytorialnego lub ze związkiem jednostek samorządu 

terytorialnego. 

3. Związek metropolitalny może realizować zadania publiczne należące do zakresu działania 

administracji rządowej na podstawie porozumienia zawartego z organem administracji rządowej.  

Najbardziej widocznym przejawem uruchomienia działalności operacyjnej G-ZM jest podjęcie decyzji 

o likwidacji dotychczasowych trzech organizatorów publicznego transportu zbiorowego i utworzeniu 

od początku 2019 r. Zarządu Transportu Metropolitalnego w miejsce Komunikacyjnego Związku 

Komunalnego GOP, Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach oraz Międzygminnego Związku 

Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach. Urząd Metropolitalny włącza się także w liczne 

działania ukierunkowane na promocję, głównie gospodarczą, obszaru związku metropolitalnego. W 

warstwie strategicznej należy natomiast odnotować przyjęcie przez Zgromadzenie G-ZM „Programu 

działań strategicznych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do roku 2022” (Uchwała Nr XII/73/2018 

z dnia 30 listopada 2018 r.), rozpoczęcie prac nad stworzeniem ramowego studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego, a także deklaracje w zakresie 

podjęcia prac nad strategią G-ZM. Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że w SZRP nie ma żadnych 

odniesień do programowania rozwoju G-ZM. Jedynie przez analogię do postanowień w zakresie 

dokumentów regionalnych i lokalnych należy domniemywać, że jej przyszły plan strategiczny powinien 

mieć również charakter zintegrowany (strategia + studium przestrzenne). Dopiero zmiany ustawowe 

wdrażające SZRP staną się jednoznacznym wyznacznikiem w tej materii.  

Ponadto, programując RPM, warto mieć na uwadze jej kontekst wynikający z działań ukierunkowanych 

na rewitalizację. W rozdziałach 3. i 4. wskazano w szczegółach na to, że do tej pory w regionie RPM 

uważano za nierozerwalnie związaną z rewitalizacją; natomiast obecnie w SOPAS zakłada się 

współistnienie dwóch polityk: miejskiej i rewitalizacji. Możliwe konsekwencje tej decyzji są wskazane 

w rozdziale 4. W tej części natomiast trzeba podkreślić, iż myślenie kategorią rewitalizacji – w 
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przypadku miast zlokalizowanych na obszarze województwa śląskiego – stało się wiodącym sposobem 

postrzegania odnowy tkanki miejskiej i nadawania nowych funkcji obszarom zdegradowanym. O ile w 

latach dziewięćdziesiątych XX wieku skupiano się na tworzeniu zrębów samorządności lokalnej, 

restrukturyzacji gospodarczej i tworzeniu miejsc pracy; o tyle pierwsze dwie dekady XXI wieku 

postrzegać można jako te, w których na nowo odkryto sens miejskości i tego, co ją stanowi. W pierwszej 

kolejności w wielu miastach oznaczało to sukcesywne działania ukierunkowane na poprawę estetyki 

obszarów centralnych, głównych szlaków komunikacyjnych oraz wybranych obiektów stanowiących 

lokalne dziedzictwo. Z czasem do rewitalizacji zaczęto podchodzić w sposób bardziej kompleksowy, 

dostrzegając i doceniając jej zintegrowany charakter. Możliwości współfinansowania projektów 

rewitalizacyjnych ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (2004-

2006), a następnie regionalnych programów operacyjnych [RPO] w perspektywach 2007-2013 i 2014-

2020 sprawiły, że samorządy lokalne sprawnie wpisały w programowanie na poziomie miast 

zastosowanie instrumentu lokalnych programów rewitalizacji [LPR]. Tworzenie tych dokumentów 

niejednokrotnie uznawano za prawdziwie pożądane, niezależnie od formalnego wymogu posiadania 

ich celem uzyskania dofinansowania unijnego. Ze względu na charakter operacyjny, w tym listowanie 

projektów wymagających wsparcia, LPR były i są czytelne i konkretne dla licznych interesariuszy 

rozwoju miast. Przygotowanie wdrażania unijnej perspektywy 2014-2020 stanowiło swego rodzaju 

przełom w myśleniu o rewitalizacji. Ugruntowało ją jako proces kompleksowy: społeczny, gospodarczy 

i przestrzenny oraz spozycjonowało jako aktywność ukierunkowaną na precyzyjnie delimitowane 

obszary zdegradowane. Na ten czas przypadło także opracowanie Narodowego Planu Rewitalizacji, do 

którego finalnego przyjęcia i ugruntowanego wdrożenia nigdy nie doszło, a same założenia 

koncepcyjne podzieliły losy KPM. Nie wydaje się jednak, by w znaczący sposób wpłynęło to na postęp 

działań rewitalizacyjnych w skali lokalnej. O wiele większe znaczenie miało przyjęcie Ustawy z dnia 9 

października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1777 z późn. zm.). Zastosowanie ustawowych 

instrumentów – gminnego programu rewitalizacji [GPR] oraz miejscowego planu rewitalizacji – daje 

władzom lokalnym większe możliwości interwencji w obszarach zdegradowanych. Jednocześnie 

pozytywnie należy ocenić to, że wejście w życie ustawy stworzyło ramy prawne i dopuściło stosowanie 

nowych rozwiązań, jednocześnie nie kwestionując możliwości wykorzystania dotychczasowego 

„pozaustawowego” podejścia do programowania rewitalizacji. W warstwie operacyjnej oznacza to, że 

Zarząd Województwa Śląskiego jako instytucja zarządzająca RPO na lata 2014-2020, udzielając 

wsparcia, honoruje zarówno ścieżkę programowania z wykorzystaniem LPR jak i GPR uchwalonych w 

oparciu o Ustawę o rewitalizacji. Niemniej trzeba również zauważyć, że programy tworzone w 

ostatnich kilkunastu miesiącach są już przygotowywane w ścieżce „ustawowej”.  

Wykonując pakiet legislacyjny dotyczący wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce, Minister 

Infrastruktury i Rozwoju wydał „Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 

2014-2020”, w których precyzyjnie opisano m.in. sposób opracowania programów rewitalizacji. 

Zgodnie z zapisami wytycznych, instytucja zarządzająca RPO prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz 

programów rewitalizacji, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia 

wymogów dotyczących cech i elementów programów. W województwie śląskim na koniec listopada 

2018 r. do rejestru wpisano programy przygotowane przez 119 samorządów lokalnych. W gronie tym 

są zarówno gminy miejskie jak i miejsko-wiejskie oraz wiejskie. Są nimi (w kolejności rejestracji w 

wykazie) gminy: Ruda Śląska, Dąbrowa Górnicza, Bielsko-Biała, Katowice, Rydułtowy, Mysłowice, 

Czeladź, Lipowa, Wodzisław Śląski, Orzesze, Zabrze, Siemianowice Śląskie, Łodygowice, Sosnowiec, 
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Żarki, Radlin, Jastrzębie-Zdrój, Koziegłowy, Goczałkowice-Zdrój, Gliwice, Mikołów, Zawiercie, Bytom, 

Lędziny, Koniecpol, Poraj, Bieruń, Racibórz, Kłobuck, Żory, Radzionków, Częstochowa, Blachownia, 

Pyskowice, Chorzów, Ciasna, Buczkowice, Miasteczko Śląskie, Tarnowskie Góry, Krupski Młyn, 

Siewierz, Toszek, Czechowice-Dziedzice, Ożarowice, Wisła, Czerwionka-Leszczyny, Dąbrowa Zielona, 

Nędza, Zbrosławice, Pszczyna, Knurów, Psary, Jeleśnia, Zebrzydowice, Olsztyn, Żywiec, Mierzęcice, 

Sośnicowice, Woźniki, Kornowac, Chybie, Bojszowy, Ogrodzieniec, Kłomnice, Gierałtowice, Ślemień, 

Gaszowice, Będzin, Pilchowice, Krzanowice, Szczyrk, Czernichów, Lelów, Krzepice, Wojkowice, 

Bobrowniki, Tychy, Jejkowice, Sławków, Skoczów, Rudnik, Rybnik, Świętochłowice, Istebna, 

Kochanowice, Węgierska Górka, Cieszyn, Lubomia, Ustroń, Miedźna, Pszów, Przystajń, Łazy, Jaworze, 

Myszków, Mszana, Janów, Kuźnia Raciborska, Jaworzno, Kalety, Przyrów, Starcza, Mstów, Pietrowice 

Wielkie, Rudziniec, Lipie, Lyski, Rędziny, Świnna, Krzyżanowice, Konopiska, Pawłowice, Hażlach, 

Świerklaniec, Wyry, Ujsoły, Imielin, Milówka, Poręba.10 

Przygotowywanie programów rewitalizacji, w szczególności w związku z finansowaniem unijnym 2014-

2020 i z wejściem w życie Ustawy o rewitalizacji sprawiło, że w dokumentach gminnych znalazło się 

wyartykułowanie potrzeb, które mogą uzyskać wsparcie zewnętrzne. Jest to zjawisko normalne. I choć 

można zarzucać, że po części ogranicza ono kreatywność w identyfikowaniu projektów rozwojowych, 

to jednak pewna doza standaryzacji oraz zorientowania na wybrane cele i sposoby postępowania daje 

korzystne rezultaty w postaci większej efektywności wdrażanych rozwiązań lub mniejszego ryzyka 

realizacji ewentualnych projektów bardzo eksperymentalnych lub nieznacznie powiązanych z 

faktycznymi potrzebami rewitalizacyjnymi. Jednak na szczególne podkreślenie zasługuje to, że w 

okresie tym w dużej mierze wymuszono nową jakość w programowaniu na poziomie lokalnym. Z jednej 

strony zawężony, dookreślony został katalog działań rozumianych jako rewitalizacyjne; z drugiej duży 

nacisk położono na jednoznaczne uzasadnienie potrzeby wsparcia dla danego obszaru – uznawanego 

za obszar zdegradowany – czyli obszar, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy. Przyjęcie zasady 

stanowiącej, że obszar rewitalizacji nie może obejmować terenów większych niż 20% powierzchni 

gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30% mieszkańców gminy zmusiło zespoły pracujące nad 

programami do metodycznego ugruntowania prac diagnostycznych i wdrożenia w działaniu koncepcji 

polityki bazującej na dowodach (evidence-based policy). W ten sposób w wielu gminach, w 

szczególności w miastach, rozpoczęto systemowe działania pozwalające na gromadzenie i agregowanie 

danych w układzie poszczególnych dzielnic / osiedli / ulic lub nawet w pełnej geolokalizacji. Nigdy 

wcześniej nie pojawiła się konieczność wnioskowania z danych pochodzących z różnych, często 

niekompatybilnych źródeł. Nowe ramy metodyczne programowania rewitalizacji wymusiły na 

administracji samorządowej skorzystanie z możliwości jakie niesie ze sobą postępująca cyfryzacja do 

przetwarzania danych, w tym danych masowych, na potrzeby podejmowania decyzji politycznych. 

Ujawniły jednocześnie istniejące deficyty informacyjne oraz pobudziły do znalezienia rozwiązań z 

jednej strony zapewniających dobrą bazę analityczną, a z drugiej chroniących dane wrażliwe dotyczące 

mieszkańców miast. Jest to być może najważniejsza, długookresowa wartość dodana dla całego 

wielopoziomowego systemu współzarządzania rozwojem.  

Kwestią zasługującą na otwartą dyskusję w najbliższych miesiącach może być z kolei to, na ile w ramach 

RPM powinno się kreować instrumenty wspierające pewne typy rozwoju miejskiego. Do tej pory 

                                                           
10 Strona internetowa: https://rpo.slaskie.pl/czytaj/wykaz_programow_rewitalizacji_wojewodztwa_slaskiego 
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podejście tego rodzaju nie było przedmiotem polityki. Nie nazywając tego wprost skupiano się na 

tradycyjnym układzie czynników rozwoju endo- i egzogenicznego. W ramach tych pierwszych 

podejmowano działania rewitalizacyjne, wzmacniano potencjał społeczności lokalnej, inkubowano 

inicjatywy bazujące na lokalnych zasobach i tożsamości. Wzmacniając czynniki rozwoju 

egzogenicznego tworzono z kolei strefy aktywności gospodarczej, prowadzono politykę przyciągania 

inwestorów, realizowano działania ukierunkowane na kreowanie ponadlokalnej oferty biznesowej, 

usługowej, czy też kulturowej11. Obecnie coraz częściej pojawiają się sygnały wskazujące na to, że 

miasta chciałyby obrać jakąś specyficzną ścieżkę, osadzoną we współczesnych koncepcjach rozwoju 

miast. A. Polko12 identyfikuje kluczowe współczesne procesy, które skutkują pojawianiem się takich 

właśnie koncepcji. Są nimi: suburbanizacja, rozwój przemysłów kreatywnych i gospodarki opartej na 

kulturze, rozwój gospodarki nocnej i nowych form spędzania czasu wolnego, regeneracja dzielnic 

śródmiejskich w oparciu o rozwój funkcji handlowych oraz wdrażanie koncepcji zrównoważonego 

rozwoju. Z kolei M. Baron i F. Kuźnik13 zwracają uwagę na przeplatanie się myślenia ponowoczesnego 

oraz postępującą technologizację, które przekładają się na nowe modele zarządzania podażą i popytem 

miejskich usług publicznych. W ich wyniku pojawiają się wspomniane wcześniej nowe koncepcje, 

wśród których szczególnie nośnymi wydają się być: rezyliencja miejska (miasto prężne, resilient city), 

miasto inteligentne (intelligent city, smart city), miasto 24-godzinne (24-hour city), miasto kreatywne 

(creative city), technopolia, ekomiasto (eco-city), miasto witalne (vital city), miasto powolnego stylu 

życia (slow city). Odnoszą się one do specyfiki usług miejskich i życia w mieście. Z kolei inne koncepcje 

zorientowane są bardziej na kwestie urbanistyczne – kompozycji przestrzennej, struktury użytkowania 

terenów oraz funkcji w systemie urbanistycznym. Wśród nich wskazać można miasta kompaktowe 

(compact cities), miasta na obrzeżach (edge cities, beltway cities), miasta przepływowe (transit 

oriented cities), miasta pośredniczące (intermediary cities). W ślad za tymi koncepcjami lansowane są 

konkretne rozwiązania urbanistyczne związane z: projektowaniem według zasad nowego urbanizmu, 

tworzeniem dzielnic przemysłów kreatywnych, czasowym wykorzystaniem przestrzeni miejskich, 

kopenhagizacją oraz rozwiązania organizacyjne w postaci: zarządów ulic lub kwartałów miejskich bądź 

też dzielnicowych organizacji biznesowych (business improvement districts) czy działań 

pełnomocników lub zespołów ds. np. rowerowych, gospodarki nocnej, spędzania czasu wolnego w 

mieście lub uruchamiania usług miejskich w ramach ekonomii współdzielenia.  

Bez wątpienia nie można oczekiwać, że w wyniku jakiejkolwiek polityki (zarówno własnej polityki władz 

miejskich, jak i RPM lub KPM) można „zadekretować” wybraną ścieżkę rozwoju danego miasta. Nie jest 

realnym przekształcenie jakiegokolwiek miasta w regionie w modelowe (skądinąd nigdzie nie 

istniejące) miasto pasujące do wybranego wzorca koncepcyjnego. Trzeba też mieć na uwadze, że 

koncepcje te nie wykluczają się wzajemnie. Przykładowo, implementowanie schematów 

charakterystycznych dla smart city nie stoi na przeszkodzie realizacji idei miasta kreatywnego. A ono z 

kolei może być zarówno 24-godzinne jak i ukierunkowane na nurt slow city. Jednak miasta w 

województwie śląskim świadomie wpisują w swoje strategie te podejścia. Na przykład Ruda Śląska 

wypracowała miejską koncepcję smart city, a Zabrze od lat z powodzeniem wdraża strategię e-Zabrze. 

                                                           
11 Por. np. Pyka R.: Kultura jako czynnik miejskiej rezyliencji na przykładzie dawnych miast przemysłowych należących do sieci miast 
kreatywnych Unesco. Przypadek dwóch miast: Katowice i Saint-Etienne, Kultura i społeczeństwo, Instytut Studiów Politycznych PAN, nr 3, 
2018. 
12 Polko A.: Wybrane trendy zagospodarowywania przestrzeni europejskich miast [rozdział 4 w:] Gospodarowanie przestrzennymi zasobami 
miasta w świecie ponowoczesnym (red. M. Czornik), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012, str. 32-40. 
13 Baron M., Kuźnik F.: Economic Basis for Functioning of a Smart City, Studia Regionalia, Volume 51, 2017, str. 83-103, doi: 10.12657/studreg-
51-06  
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Katowicka strefa kultury stała się już polską ikoną rozwiązań architektonicznych i oferty spędzania 

czasu wolnego. Gliwice są członkiem World Technopolis Association, natomiast Kalety należą do ruchu 

Cittaslow. Praktycy samorządowi oraz naukowcy toczą regularnie odbywające się debaty w tym 

zakresie. Co roku w Katowicach organizowana jest ogólnopolska konferencja „Miasto”, a w wymiarze 

regionalnym odbywają się interdyscyplinarne i międzyśrodowiskowe kolokwia „Przyszłość śląskich 

miast”. Cykl tych spotkań rozpoczął się właśnie od serii dyskusji na tematy: miasto zwarte, miasto 

witalne, miasto inteligentne, miasto kreatywne. Wyniki badań i wnioski w tym zakresie 

zaprezentowano między innymi w 51. numerze czasopisma Studia Regionalia wydanym w 2017 roku. 

Można więc założyć, iż w regionie pojawia się wystarczająco dużo przesłanek do przynajmniej 

zastanowienia się nad dedykowaną interwencją RPM, wspierającą w wybranych miastach rozwój w 

duchu pewnych koncepcji wskazanych powyżej, a syntetycznie scharakteryzowanych w tabeli 2. 

Tabela 2. Synteza cech charakterystycznych wybranych koncepcji rozwoju miast 

Koncepcja Cechy charakterystyczne 

Miasto rezylientne • Struktura społeczno-gospodarcza zdolna do szybkiego odzyskiwania 

pierwotnych parametrów po zakłóceniach płynących z zewnątrz. 

• Zdolność do antycypowania zakłóceń i istotnych zagrożeń. 

• Różnorodność sektorowa. 

• Zdolność adaptacyjna lokalnych firm, instytucji i społeczności. 

Miasto inteligentne • Rozwój współkształtowany przez zachowania mieszkańców i innych 

użytkowników, dzięki technologiom informacyjnym i komunikacyjnym 

wdrażanym w sposób systemowy. 

• Dynamiczne zarządzanie podażą i popytem usług miejskich. 

• Nowe modele biznesu / gospodarowania. 

• Nowe: specjalizacje – sektory – rynki.  

Miasto 24-godzinne • Wysoka koncentracja usług rynkowych, w tym usług czasu wolnego. 

• Wysokie ceny użytkowania nieruchomości. 

• Marka miejsca, w którym można zaspokoić większość bieżących potrzeb 

życiowych. 

• Dobra połączalność wewnętrzna i zewnętrzna. 

Miasto kreatywne • Kapitał kreatywny – kreatywni profesjonaliści. 

• Aktywności i przedsięwzięcia gospodarcze wyrosłe na kreatywności, sztuce 

i technologii. 

• Infrastruktura i usługi wspierające rozwój wszelkich form kreatywności. 

• Dzielnice, miejsca, areny spotkań i wydarzeń rozpoznawalne w skali 

międzynarodowej. 

Technopolia • Wysoka koncentracja działalności naukowej i badawczo-rozwojowej. 

• Wysoka koncentracja firm produkcyjnych w zakresie nowoczesnych 

technologii. 

• Ekosystemy innowacji, klastry i sieci współpracy.  

• Nieruchomości o odpowiednim standardzie dla prowadzenia działalności 

badawczo-rozwojowej i zaawansowanej technologicznie produkcji (parki 

technologiczne, parki przemysłowe, inkubatory). 

• Obecność funduszy zalążkowych i wysokiego ryzyka. 

Ekomiasto • Zróżnicowanie funkcjonalne. 

• Bazowanie na odnawialnych źródłach energii i ograniczanie zużycia 

surowców nieodnawialnych. 

• Dążenie do minimalnego śladu węglowego i bilansu energetycznego. 

• Zrównoważona mobilność miejska. 

• Zaawansowana gospodarka o obiegu zamkniętym. 
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Koncepcja Cechy charakterystyczne 

Miasto witalne • Rozwój sustensywny jako idea napędzająca wszystkie formy działania. 

• Kreatywność będąca podstawą procesów rozwojowych. 

• Sieciowanie i partnerstwa rozstrzygające o wzajemnej odpowiedzialności za 

potencjał rozwojowy miasta. 

Miasto powolnego stylu 

życia 
• Partnerstwo, równość i spójność społeczna. 

• Gościnność, świadomość społeczna w zakresie stylu życia. 

• Komfort i bezpieczeństwo zamieszkiwania i przebywania w mieście. 

• Poszanowanie energii i dbałość o środowisko.  

• Duże znaczenie agrokultury, turystyki i produkcji lokalnej. 

Miasto kompaktowe • Dzielnice i zespoły podmiejskie zastępujące tradycyjne przedmieścia. 

• Ścisłe powiązanie ze sobą społeczności danego miejsca.  

• Struktura przestrzenna i wachlarz usług służące obsłudze ludności 

zamieszkującej dane miejsce.  

• Sprawny transport publiczny. 

• Wewnątrzmiejskie, publiczne tereny zielone. 

Miasto przepływowe • Wysoka zewnętrzna i wewnętrzna dostępność komunikacyjna. 

• Alternatywność środków transportu, punkty przesiadkowe. 

• Planowanie miejscowe kategoriami stref pieszego dojścia lub dojazdu 

rowerem. 

• Lokalizacja infrastruktury społecznej w miejscach koncentracji środków 

transportu. 

Miasto pośredniczące • Uprzywilejowana pozycja piwotalna w systemie osadniczym – między 

przestrzenią podlegająca metropolizacji a przestrzenią wiejską. 

• Oddziaływanie społeczno-gospodarcze na poziomie regionalnym. 

• Pełnienie funkcji łącznikowej w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym. 

• Skupienie infrastruktury i usług niezbędnych do bieżącego funkcjonowania 

społeczności.  
Opracowanie własne na podstawie cytowanych w opracowaniu tekstów oraz: [1] projektu badawczego Czornik M., Baron M., 

Gibas P.: Audyt miejski, Centrum Badań i Transferu Wiedzy, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2017; [2] 

Drobniak A.: Urban resilience - nowa perspektywa badawcza rozwoju miast. Studia KPZK PAN, tom 153, 2013; [3] Wybrane 

teorie współczesnej urbanistyki (red. Lorens P., Mironowicz I.), Akapit-DTP, Gdańsk 2013; [4] Bellet, C., Llop, J.M.: Villes 

intermédiaires, profiles et lignes. Deuxième phase du programme CIMES: villes intermédiaires et urbanisation mondiale, 

Milenio éditions. 2003. 

Nie można jednocześnie zaniedbywać wartości jaką jest rozbudowany system miejski regionu. 

O przewagach województwa śląskiego stanowią policentryczność i różnorodność. Wyjątkowość 

regionu polega na jego policentryźmie, a zatem na tym, że jednocześnie jest w stanie zaproponować 

wszelkie zdobycze życia wielkomiejskiego, z jakością życia właściwą miastom średniej wielkości czy 

terenom wiejskim. Rolą regionu jest zatem zarówno wsparcie rdzeniowego obszaru metropolitalnego, 

jak i budowanie konkurencyjności i spójności całego regionu metropolitalnego (śląskiego 

skonsolidowanego obszaru metropolitalnego) funkcjonującego jako złożony system miejski o 

policentrycznej strukturze, w której podział na centra i peryferie musi być zrelatywizowany w 

zależności od rozpatrywanej czasoprzestrzeni (aktywność vs. wypoczynek), w którym rdzeń metropolii 

będzie właściwie osadzony w regionie, rozwijając relacje z aglomeracjami i swoim zapleczem. Rolą 

regionu jest zatem opisanie jego systemu miejskiego, zrozumienie jego funkcjonowania i 

uświadomienie poszczególnym aktorom rozwoju, że są częścią tego skomplikowanego układu oraz że 

każdy z nich pełni w nim określoną rolę, a zatem wymaga odrębnego i sprofilowanego wsparcia (a nie 

równego i analogicznego traktowania w imię abstrakcyjnie pojmowanej równości). 
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W warunkach postępującej globalizacji pośród różnych szczebli organizacji terytorialnej, najbardziej 

adekwatnymi poziomami działania publicznego stają się region i obszary metropolizujące się. Poziom 

lokalny jest i pozostanie bardzo ważny na poziomie życia codziennego i zaspakajania potrzeb z nim 

związanych, ale to region a nade wszystko metropolie, aglomeracje są łącznikami ze światem i globalną 

gospodarką. Oczywiście zasadniczym założeniem dla programowania RPM powinna być 

konkurencyjność i spójność całego województwa. Stąd też region jest swoistym moderatorem relacji 

między G-ZM, aglomeracjami a ośrodkami lokalnymi i terenami wiejskimi, które stanowią istotne 

zaplecze obszarów metropolizujących się, bez których nie mogłyby one właściwie funkcjonować. 

Region powinien być zatem inspiratorem współpracy metropolitalnej i budowy systemu 

wielopoziomowego współrządzenia, sprzyjając upodmiotowieniu poszczególnych układów 

funkcjonalnych, ich instytucjonalizacji, artykulacji i ich interesów i właściwej ich koordynacji w skali 

województwa.  
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2. Najważniejsze prace badawcze dotyczące powiązań między miastami 

województwa śląskiego  

 

Od wielu lat w regionie podnoszona jest kwestia ograniczonej liczby dużych projektów badawczych 

ukierunkowanych na rozpoznawanie powiązań między ośrodkami miejskimi województwa śląskiego. 

Większość prac naukowych skupiona jest na rozpoznaniu prowadzonym w pojedynczych lub kilku 

wybranych miastach, lub też obejmuje swoim zasięgiem cały region. W formule prospektywnej relacje 

w regionie były badane w ramach projektu foresightowego: 

• Wyzwania zrównoważonego użytkowania terenu na przykładzie województwa śląskiego - 

scenariusze 2050, realizujący: Główny Instytut Górnictwa, Politechnika Śląska, Uniwersytet 

Ekonomiczny w Katowicach; 

natomiast relacje na obszarze metropolitalnym w foresightcie:  

• Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze 

Metropolitalnym, realizujący: Główny Instytut Górnictwa, Politechnika Śląska, Uniwersytet 

Ekonomiczny w Katowicach. 

Niemniej należy zwrócić uwagę, że badania te zostały zakończone odpowiednio w latach 2011 i 2012.  

W środowiskach naukowych pojawiały się w ostatnich latach mniejsze projekty badawcze lub 

pojedyncze publikacje dotykające analizowanej tematyki. Są nimi m.in. przeprowadzone w ramach 

prac Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych przez pracowników Uniwersytetu 

Śląskiego badania: 

• Współpraca miast górnośląskiego obszaru metropolitalnego w opiniach prezydentów i radnych 

miast należących do Górnośląskiego Związku Metropolitalnego; 

• Perspektywy współpracy gmin należących do związku metropolitalnego w województwie 

śląskim w kontekście powstania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii; 

W końcówce roku 2018 wydany został numer Górnośląskich Studiów Socjologicznych poświęcony 

zagadnieniem miejskim i metropolitalnym, ze szczególnym uwzględnieniem GZM: 

• Metropolie jako przedmiot badań — zagraniczne doświadczenia, polskie oczekiwania, 

Górnośląskie Studia Socjologiczne, red. Robert Pyka, Seria Nowa, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Śląskiego, Katowice 2018, Tom 9, zeszyt 2. 

Ponadto można wskazać na wyniki badań opublikowanych jako prace naukowe: 

• Petryszyn J., 2008, Przemiany funkcjonalno-przestrzenne w miastach Śląsko-Dąbrowskiego 

Obszaru Metropolitalnego, [w:] Współczesne kierunki i wymiary procesów urbanizacji, 

J.Słodczyk, M. Śmigielska (red.), Wyd. Uniw. Opolskiego, Opole, s. 249-260. 

• Petryszyn J., 2011, Główne centra Metropolii „Silesia”, Acta Geographica Silesiana, 10, WNoZ 

Uniwersytet Śląski, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, Sosnowiec-

Będzin, s. 36-44. 

• Pyka R.: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia jako innowacja w samorządzie terytorialnym. 

Szanse i wyzwania pierwszego w Polsce związku metropolitalnego, Studia Regionalne i Lokalne, 

1(71)/2018, ISSN: 1509-4995, DOI: 10.7366/1509499517101. 
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• Pyka R.: Minimizing the Side Effects of the Metropolization as a condition for maintenance of 

transition and resilience in Post-industrial Agglomerations, Journal of Economics and 

Management, 2012, n.10, s. 121-136. 

• Pytel S., Sitek S., 2011, Analiza podobieństw gmin turystycznych południowej części woj. 

śląskiego. [w:] Gospodarka turystyczna w regionie, Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, 

red. A. Rapacz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

• Rechłowicz M., Soczówka A., 2012: Publiczny transport zbiorowy w przestrzeni konurbacji 

rybnickiej. Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec, s. 230. 

• Robert R.: Metropolizacja bez metropolii. Perspektywy polskich obszarów metropolitalnych w 

kontekście aktualnych regulacji i planowanych reform samorządowych na przykładzie 

konurbacji górnośląskiej, Górnośląskie Studia Socjologiczne, 2016, tom 6. 

• Sitek S., 2011, Rola związków komunalnych i innych organizacji terytorialnych w kreowaniu 

powiązań regionalnych na przykładzie południowej części województwa śląskiego, [w:] „Stare 

i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, Sitek S., red., 2011, z. 2, 

Polskie Towarzystwo Geograficzne, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, s. 89-99. 

• Sitek S., Runge J., Kłosowski F., Runge A., Petryszyn J., Pytel S., Spórna T., Kurpanik M., 

Zuzańska-Żyśko E., 2013, Społeczno-gospodarcze i przestrzenne kierunki zmian regionalnego 

oraz lokalnych rynków pracy województwa śląskiego, Sosnowiec, ss. 386. 

• Sitek S., Zuzańska-Żyśko E., 2013, Lokalne rynki pracy w Górnośląskim Obszarze 

Metropolitalnym. Na przykładzie małych miast, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe 

Wydziałowe (red. K. Heffner, M. Twardzik), Nowoczesne instrumenty polityki rozwoju 

lokalnego - zastosowanie i efekty w małych miastach, Katowice, 144, s. 189-202. 

• Sitek S., Zuzańska-Żyśko E., 2014, Small Towns in Metropolitan Silesia Region in the Context of 

Commuting to Work, [in:] A.Kwiatek-Soltys, H. Mainet, K.Widermann, J-C. Edouard (eds.), 

Small and Medium Towns’ Attractiveness at the beginning of the 21st Century, CERAMAC 

(Centre for Research on Massif Central, Mountains and Fragiles Territories), France, nr. 33, 

s.269-286. 

• Soczówka A., 2012: Zróżnicowanie struktury przestrzennej komunikacji miejskiej w konurbacji 

katowickiej. Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec, s. 243. 

• Sposób na Metropolię. Idee a społeczne oczekiwania wobec projektu utworzenia śląsko-

zagłębiowskiej metropolii, Pyka R. (red.), RSS MSNP, Uniwersytet Śląski, Katowice 2010. 

• Suchacka M., Pyka R., Trembaczowski Ł.:  Selected driving forces and mechanisms for the urban 

economic resilience in the Silesian post-industrial cities, Regions, 2012, No. 286, Issue 2. 

• Zuzańska-Żyśko E., Petryszyn J., 2005, Rozmieszczenie nowych inwestycji mieszkaniowych w 

aglomeracji katowickiej, [w:] I.Jażdżewska (red.), Współczesne procesy urbanizacji i ich skutki. 

XVIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wyd. UŁ, Łódź, s. 361-371. 

• Zuzańska-Żyśko E., Pytel S., Koman W., 2016: Suburbanization in Postindustrial Area. Case 

Study of The Silesia Metropolitan Region [in:] Book of Proceedings. 4th International 

Geography Symposium - GEOMED 2016, (eds.) R.Efe, İ.Cürebal, L. Lévai, Kemer-Antalya, 

Turkey, s.785-799. 

W ramach własnej działalności Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego prowadzi Regionalne 

Centrum Analiz i Planowania Strategicznego. Centrum prezentuje wyniki swoich najważniejszych prac 
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badawczych oraz opracowań studialnych w serii Zeszytów Analizy RCAS. W aspekcie badania powiązań 

między miastami na szczególną uwagę zasługują:  

• Zeszyt Analizy RCAS 1/2012 Analiza powiązań funkcjonalnych na obszarze województwa 

śląskiego, 

• Zeszyt Analizy RCAS 2/2012 Terytorializacja w kontekście krajowej strategii rozwoju 

regionalnego. Ujęcie regionalne województwa śląskiego, 

• Zeszyt Analizy RCAS 3/2012 Delimitacja metropolii i aglomeracji oraz ich obszarów 

funkcjonalnych w województwie śląskim, 

• Zeszyt Analizy RCAS 4/2012 Diagnoza strategiczna rozwoju województwa śląskiego na 

potrzeby aktualizacji Strategii, 

• Zeszyt Analizy RCAS 5/2014 Diagnoza Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego, 

• Zeszyt Analizy RCAS 9/2017 Siła i zasięg oddziaływania ośrodków akademickich województwa 

śląskiego, 

• Zeszyt Analizy RCAS 10/2017 Analiza powiązań funkcjonalnych na obszarze województwa 

śląskiego, 

W strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego prowadzono również projekt 

„Strategiczne Zarządzanie Zmianami”, w ramach którego w 2012 r. opublikowano wyniki badań: 

• Analizy potencjału rozwojowego funkcji metropolitalnych obszarów aglomeracji miejskich w 

woj. śląskim w wybranych obszarach: 

o Specjalizacja medyczna regionu, w tym wysokospecjalistyczne usługi zdrowotne, 

o Sektor usług nowoczesnych, 

o Kultura i przemysły kreatywne; 

• Diagnozy poziomu usług regionalnych: 

o Badanie poziomu świadczenia usług zdrowotnych, 

o Kształtowanie usług publicznych z zakresu bezpieczeństwa ekologicznego, 

o Nowa gospodarka i społeczeństwo informacyjne, 

o Analiza funkcjonalnego i przestrzennego rozmieszczenia infrastruktury nowej 

gospodarki i społeczeństwa informacyjnego. 

Specyfikę powiązań między miastami pokazują wyniki badań transportowych (ruchu), wśród których 

szczególnie wskazać należy: 

• Studium Transportowe Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego; organizator: Związek 

Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego; wykonawcy: PBS Sp z o.o., 

Biuro Inżynierii Transportu Pracownie Projektowe Cejrowski & Krych Sp. j., International 

Management Services Sp. z o.o.; 

• Studium Transportowe Aglomeracji Rybnickiej; organizator: Miasto Rybnik; wykonawcy: 

International Management Services Sp. z o. o., VIA VISTULA Franek i Sapoń Sp. J.; 

• Generalny Pomiar Ruchu w roku 2015; organizator: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 

Autostrad; 

• Zorganizowanie i przeprowadzenie w 2015 roku pomiarów ruchu na sieci dróg wojewódzkich, 

dla których zarządcą jest Zarząd Województwa Śląskiego w ramach Generalnego Pomiaru 

Ruchu 2015 wraz z dokonaniem obliczeń i analiz; wykonawcy Politechnika Śląska w Gliwicach 

oraz TLD Project Tomasz Bzdyra.  
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3. Ocena aktualności Koncepcji Regionalnej Polityki Miejskiej 

 

Dokument programowy pt. Koncepcja Regionalnej Polityki Miejskiej Województwa Śląskiego 

[KRPMWSL] powstał na zlecenie Zarządu Województwa Śląskiego w 2014 roku, w czasie gdy trwały 

prace nad dokumentem rządowym KPM. Część województw, między innymi małopolskie, pomorskie, 

wielkopolskie, dolnośląskie, było już mocno zaawansowanych w tym czasie w przygotowaniu swoich 

opracowań na temat regionalnej polityki miejskiej. Europejskiej polityka spójności na okres 2014-2020 

wyraźnie definiowała tzw. wymiar miejski, który uzyskał silne wsparcie w postaci ZIT. 

Specyfiką województwa śląskiego jako regionu miejskiego jest posiadanie na swoim obszarze czterech 

aglomeracji miejskich, w tym aglomeracji górnośląskiej mającej realne możliwości przekształcania się 

w obszar metropolitalny o znaczeniu europejskim. Polityka miejska była szczególnie trudna do 

zdefiniowania i uplasowania jej w zbiorze wielu dokumentów programowych, które posiadało wtedy 

województwo. Ówczesny Zarząd Województwa Śląskiego widział potrzebę sformułowania własnej 

koncepcji regionalnej polityki miejskiej i sformułował względem takiego dokumentu dwa oczekiwania: 

• przygotować dokument o charakterze strategiczno-koncepcyjnym określający przesłanie i 

charakter polityki miejskiej województwa śląskiego, 

• sformułować w oparciu o ten dokument i inne przesłanki programowo-polityczne, w tym z 

KPM, kryteria selekcji projektów odpowiadające ambicjom regionu. 

W tym drugim przypadku chodziło głównie o preferowanie dużych, regionalnych nie tylko z nazwy, 

projektów rozwojowych, które miałyby większe możliwości powodowania zmiany strukturalnej w 

regionie niż projekty małe, lokalne, ograniczające się do pojedynczych gmin. 

KRPMWSL ma charakter strategiczny. Była zorientowana na wypracowanie podstaw koncepcyjnych 

prowadzenia takiej polityki w specyfice województwa śląskiego. Z tego powodu bardzo ważnym 

składnikiem dokumentu jest misja polityki miejskiej w regionie. Misją polityki miejskiej jest 

metropolizacja regionu rozumiana jako rozwój metropolitalny aglomeracji górnośląskiej połączony z 

metropolizacją pozostałych trzech aglomeracji miejskich. Metropolizacji podporządkowane są inne 

działania, związane z reurbanizacją i przywracaniem żywotności sektorom starej gospodarki w regionie, 

co określano mianem redevelopmentu. Szczegółowa analiza treści zapisanych w 2014 r. w KRPMWSL, 

w odniesieniu do uwarunkowań z jakimi mamy do czynienia  jesienią 2018 r. pozwala na sformułowanie 

następujących wniosków dotyczących oceny aktualności tego dokumentu.  

Wniosek 1. Misja metropolizacji regionu jest nadal aktualnym założeniem strategicznym regionalnej 

polityki miejskiej. Zmienione warunki prawno-organizacyjne funkcjonowania aglomeracji górnośląskiej 

– w strukturach G-ZM wymagają przeformułowania misji metropolizacyjnej w regionie tego związku 

metropolitalnego. W przypadku pomyślnego rozwoju G-ZM jeszcze większego znaczenia nabiera jego 

metropolizacyjne oddziaływanie na pozostałe aglomeracje miejskie województwa. 

Założenia strategiczne KRPMWSL uwzględniały również model polityki w trzech ujęciach: procesowym, 

potencjałowym i przepływowym. Te trzy ujęcia wyznaczały pola/dziedziny regionalnej polityki 

miejskiej. Każdorazowo kojarzyły ze sobą rozwój inteligentny i odtwarzanie istniejącej tkanki 

gospodarczej regionu z metropolizacją i towarzyszącą jej reurbanizacją podupadłych czy zniszczonych 

struktur funkcjonalno-przestrzennych śląskich miast. Trzy ujęcia modelu polityki miejskiej w regionie, 
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to jest procesowe, potencjałowe i przepływowe mają charakter wysoce prawdopodobnych hipotez, 

jednakże nie podpartych w tym czasie badaniami empirycznymi na temat tego jak faktycznie: 

• przebiegają w regionie procesy rozwoju inteligentnego i w jakim kształcie i zakresie odtwarza 

się tradycyjna tkanka gospodarcza regionu, 

• jakimi potencjałami rozwoju inteligentnego i metropolizacji dysponują obszary miejskie 

regionu, 

• jak zmieniły się w ostatnich dwudziestu latach miejsca koncentracji osadnictwa i potencjału 

nowej gospodarki regionu i jak kształtują się zmienione przepływy ludzi, strumieni towarów, 

przepływy informacyjne i powiązania sieciowe w przestrzeni regionu. 

Wniosek 2. Niezależnie od kształtu i przyjętych rozwiązań polityki miejskiej regionu na okres po roku 

2020 warto przeprowadzić dla woj. śląskiego badania empiryczne dotyczące procesów rozwoju 

gospodarki technologicznej i kreatywnej, zaawansowania/zapóźnienia procesów metropolizacji i 

reurbanizacji od strony procesowej, potencjałowej i przepływowej. Wstępem do badań empirycznych 

powinno być przygotowanie baz danych aby można było stopniowo gromadzić dane dotyczące 

procesów rozwojowych, potencjałów i przepływów w przestrzeni regionu. 

W dokumencie strategicznym KRPMWSL przyjęty został układ celów i priorytetów strategicznych. Cele 

strategiczne odnoszą się w pierwszej kolejności do nowej gospodarki w metropolizujących się 

obszarach miejskich województwa. Redevelopment i reurbanizacja w regionie podporządkowane są 

metropolizacji i nowej, technologicznej i kreatywnej, gospodarce. Priorytety strategiczne 

odpowiadające poszczególnym celom mają wyraźną orientację przestrzenną. Odnoszą się do stref 

urbanizacji, stref usług wyższego rzędu, parków, inteligentnych dzielnic miejskich itp.  

Wniosek 3. Z układu celów i priorytetów KRPMWSL warto by zachować jego nastawienie przestrzenne. 

Cele i priorytety nowej polityki miejskiej regionu powinny być zintegrowane z rozwiązaniami 

zintegrowanych dokumentów planistycznych regionu oraz G-ZM.  

KRPMWSL nie była dokumentem o charakterze operacyjnym. Została jednak zarysowana jej część 

wdrożeniowa. Rekomendacje dotyczące wdrażania polityki miejskiej regionu zostały ujęte w postaci 

dwóch programów wdrażających, to jest regionalnego programu reurbanizacji oraz regionalnego 

programu metropolizacji. Obydwa programy wdrażające są podpięte pod cele i priorytety strategiczne 

i zakreślają „przestrzenne obszary wsparcia” w postaci albo grupy znaczących obiektów 

architektonicznych lub układów urbanistycznych albo w postaci stref, dzielnic, klastrów nowej 

gospodarki itp.  

Wniosek 4. Warta kontynuacji jest myśl przewodnia towarzysząca programom wdrożeniowym. Są one 

pewną metodą i zarysem proceduralnym wyznaczania przestrzeni interwencji z poziomu regionalnego. 

W naszym, miejskim i aglomeracyjnym regionie wielu kwestii, na przykład rewitalizacyjnych nie można 

traktować wyłącznie jako kwestii lokalnych. W części, co leży w istocie takiego instrumentu polityki jak 

ZIT, trzeba wspierać oddolne, partnerskie inicjatywy współdziałania. W części jednak trzeba będzie w 

przyszłości wyznaczać przestrzenie interwencji z poziomu regionalnego, co jest zadaniem trudnym i 

bardzo złożonym. Wsparciem może być tu wojewódzkie planowanie przestrzenne oraz „regionalne” 

współdziałanie władz województwa oraz władz G-ZM w subregionie centralnym 
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W trakcie prac nad  KRPMWSL (styczeń 2014) dokonano oceny projektów mandatu terytorialnego dla 

województwa śląskiego oraz projektów ZIT dla subregionu centralnego. Wyprowadzone z trzech ujęć 

modelu polityki miejskiej regionu (procesowego, potencjałowego i przepływowego) kryteria oceny 

projektów pozwoliły określić, na ile zgłaszane projekty realizować mogą metropolizację i rozwój 

inteligentny a na ile mieszczą się w obszarze reurbanizacyjnym. Tamta ocena projektów wskazywała 

wyraźnie na deficyt projektów metropolizacyjnych i tych, które mogłyby skutecznie wspierać nową 

gospodarkę regionu. Przestrzegała także przed natłokiem rozdrobnionych projektów o znaczeniu 

lokalnym 

Wniosek 5. Warto kontynuować rozpoczęty już w naszym regionie proces strategicznej sublimacji 

kryteriów oceny projektów w przyszłym regionalnym programie operacyjnym. Uzyskane już 

doświadczenia z prac nad KRPMWSL warte są wykorzystania zanim ruszy mechanizm składania aplikacji 

projektowych i selekcji różnych projektów. 

Od czasu przygotowania KRPMWSL zmieniły się znacząco  uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne 

zarówno rozwoju województwa jak i prowadzenia różnych polityk sektorowych czy dziedzinowych w 

regionie. Powstał i zaczyna funkcjonować związek metropolitalny G-ZM, co wywołuje zmiany 

organizacyjno-przestrzenne w subregionie centralnym oraz zmiany relacji decyzyjnych w układzie 

samorząd regionu – struktura metropolitalna.  

Wniosek 6. Przyszła regionalna polityka miejska powinna uznać G-ZM za strategicznego, regionalnego 

partnera samorządu województwa śląskiego. Oznacza to w praktyce bipolarny układ prac 

koncepcyjnych nad regionalną polityką miejską województwa śląskiego. 

Istnieje rządowy Program dla Śląska, który ma pomóc regionowi w przebudowie jego struktury 

gospodarczej. W nieodległej przeszłości dyskutowano nad Narodowym Planem Rewitalizacji 

pozwalającym skoncentrować środki na projektach rewitalizacyjnych. W regionie opracowano  

dokument „Kierunek Śląskie 3.0” Program Rozwoju. Wewnętrznego Województwa Śląskiego do 2030 

r. Wszystkie tego rodzaju działania mogą wesprzeć reurbanizację i odnowę tradycyjnej tkanki 

gospodarczej regionu, a także wykorzystanie wewnętrznych potencjałów rozwojowych regionu we 

wspieraniu jego metropolizacji. 

Wniosek 7. Aktywność wdrożeniowa tego typu „programów uzupełniających” wymaga interpretacji w 

kategoriach wspierania rozwoju miejskiego z akcentem na metropolizację regionu. RPM może być 

dobrym miejscem weryfikacji tempa i jakości wdrażania takich programów. 

Z deklaracji politycznych władz Unii Europejskiej oraz z projektów rozporządzeń regulujących 

europejską politykę spójności w perspektywie finansowej 2021- 2027 wynika, że utrzymany zostanie 

układ instrumentów typu ZIT wspierających wymiar i rozwój miejski. To oznacza, że polityka miejska 

krajów członkowskich UE, także w wymiarze regionalnych polityk miejskich powinna zakładać 

partnerskie układy i oddolny charakter przygotowania ram koncepcyjnych i schematów 

wdrożeniowych w pracach w poszczególnych województwach. 
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Wniosek 8. W województwie śląskim potrzebny jest stabilny układ subregionalny powiązany z  

występującymi tu funkcjonalnymi obszarami miejskimi. Powiązania i ramy współpracy w subregionie 

centralnym powinna definiować G-ZM. Pozostałe trzy obszary funkcjonalne nadal powinny 

organizować gremia samorządowe poszczególnych aglomeracji. Odrębnego potraktowania i 

indywidualnego potraktowania wymagać będą miasta o statusie lokalnych ośrodków rozwoju. Te 

ośrodki, ważne dla rozwoju miejskiego w regionie nie mogą być traktowane jako peryferie 

subregionów zorganizowanych wokół aglomeracji miejskich. 
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4. Rekomendacje szczegółowe o charakterze wdrożeniowym  

  

Podstawowym założeniem dla niniejszej części opracowania, poza uwzględnieniem uwarunkowań 

opisanych we wcześniejszych rozdziałach, jest dopasowanie metodyki opracowania RPM do SOPAS. 

Podkreślenia wymaga także, że prezentowane rekomendacje są dopasowane do obowiązującego 

stanu prawnego w Polsce, jednak z perspektywą wdrożenia przyjętego już przez Radę Ministrów SZRP. 

Przyjmuje się również założenie, że samorząd regionalny pozostanie gestorem (instytucją zarządzającą) 

RPO. Nie jest celem niniejszej części opracowania proponowanie rozwiązań inspirujących, lecz 

nierealnych do wdrożenia. 

Oznacza to, że w pierwszej kolejności należy mieć na uwadze, że oczekiwaniem władz regionu jest, by 

RPM dotyczyła zagadnień współpracy (zob. rys. 3. SOPAS). Domniemywać należy, że chodzi tu o 

współpracę wszelkich interesariuszy rozwoju miejskiego w województwie śląskim, a w szczególności 

gmin miejskich oraz miejsko-wiejskich, regionu i G-ZM. Nie można także pomijać współpracy i 

koordynacji z rządem, w szczególności wobec wdrażania Programu dla Śląska oraz Pakietu działań dla 

średnich miast (w tym tracących funkcje społeczno-gospodarcze) oraz innych projektów strategicznych 

zapisanych w SOR, które skierowane są do miast lub oddziałują na miasta i obszary suburbanizacji. 

Koordynacji z RPM wymaga także  ewentualna kontynuacja realizacji Strategii Rozwoju Polski 

Południowej (obecnie wyznaczonej w horyzoncie 2020 r.). Jednocześnie trzeba zauważyć, że w SOPAS 

wskazano, by RPM określała między innymi politykę województwa wobec miast i G-ZM, kształtowanie 

układu osadniczego oraz kierunki wspierania „specjalizacji” w zakresie usług metropolitalnych w G-ZM.  

Proponowany układ (struktura) dokumentów branżowych przedstawiony w SOPAS (zob. rys. 5.) nie 

przewiduje kreowania wizji ani misji na ich poziomie. Część aksjologiczna wg rekomendacji zawartej w 

SOPAS rozpoczyna się od określenia celu generalnego polityki. Jednak finalne określenie tegoż celu nie 

będzie możliwe bez uprzedniej dyskusji o wizji regionu formułowanej w perspektywie przestrzennej 

(pożądanego układu cech i funkcji w przestrzeni) oraz zdefiniowania misji RPM rozumianej jako 

poszerzony opis roli RPM w systemie programowania polityki województwa śląskiego. Z drugiej jednak 

strony trzeba mieć na uwadze, że w cytowanych powyżej zapisach SOPAS już pojawia się zarys celu: 

polityka województwa wobec miast i G-ZM. Oczywiście, potencjalnie zawęża to pole RPM do obszarów 

w granicach administracyjnych gmin miejskich, miejsko-wiejskich oraz G-ZM. Jednak rozciągnięcie 

problematyki na inne obszary procesów urbanizacyjnych, jakże słuszne, być może spowoduje, że 

obiektem RPM stanie się obszar całego województwa śląskiego. W konsekwencji, zagubić się może 

specyfika uzasadniająca opracowanie takiego dokumentu.  

Rekomendacja 1. W ramach prac badawczych poprzedzających opracowanie ZSRW oraz 

przygotowanie RPM należy zidentyfikować oczekiwania i przewidywania co do przyszłego układu 

obszarów funkcjonalnych / OSI w regionie. 

Rekomendacja 2. W ramach prac Komitetu Koordynacyjnego (zob. str. 7. SOPAS) należy uzgodnić 

misję RPM.  

Obie wskazane powyżej rekomendacje dotyczą okresu przygotowawczego, poprzedzającego faktyczne 

opracowanie propozycji dokumentu RPM.  
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Wartością przyszłej RPM powinno stać się to, że powiązane z nią instrumentarium będzie z jednej 

strony koncentrowało się na specyfice różnych obszarów funkcjonalnych województwa (unikanie 

standaryzacji interwencji), a z drugiej strony będzie uwzględniało nie formalny status administracyjny 

gmin objętych RPM, ale faktycznie zachodzące w nich i między nimi procesy, w tym procesy 

(sub)urbanizacji. Na tyle, na ile będzie to możliwe w świetle ewentualnych przyszłych decyzji o 

zdelimitowaniu obszarów funkcjonalnych / OSI na poziomie krajowym.  

Rekomendacja 3. RPM powinno się programować uwzględniając wcześniejsze doświadczenia 

regionu związane z wdrażaniem Programów Rozwoju Subregionów oraz Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych, by unikać standaryzacji interwencji dzięki kreacji instrumentów coraz lepiej 

dopasowanych do potrzeb obszarów funkcjonalnych województwa śląskiego. 

Rekomendacja 4. RPM regionu silnie zurbanizowanego, jakim jest województwo śląskie, powinna 

mieć w możliwie najmniejszym stopniu charakter wykluczający. A co za tym idzie powinna 

obejmować nie tylko obszary stricte miejskie lecz także obszary dynamicznej urbanizacji i 

suburbanizacji. Programując RPM można w tym zakresie skorzystać z rozwiązań już wprowadzonych 

w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+ [PZPWSL] np. z kategorii 

obszarów uczestniczących w procesach rozwojowych oraz ich otoczenia. 

W przygotowanej w 2014 r. KRPMWSL postulowano postrzeganie urbanizacji regionu przez pryzmat 

procesów reurbanizacji i metropolizacji. To myślenie należy zachować, mając pełną świadomość, co do 

przenikania się tych procesów. W ramach polityki powinny one zostać ukierunkowane na dwie główne 

kategorie obszarów funkcjonalnych: stref rdzeniowych metropolii i obszarów metropolizujących się 

oraz obszarów funkcjonalnych  o znaczeniu subregionalnym. W pierwszej kategorii dominować 

powinny procesy metropolizacji uzupełnione o niezbędną reurbanizację; w drugiej wzmocnienia lub 

odbudowy tkanki miejskiej – reurbanizacji otwierającej na metropolizację.  

Rekomendacja 5. W przyszłej RPM warto posługiwać się dwiema głównymi kategoriami obszarów 

miejskich, którymi są:  

• strefy rdzeniowe metropolii i obszarów metropolizujących się, 

• obszary funkcjonalne o znaczeniu subregionalnym. 

Podejście to będzie kontynuacją rozwiązań przyjętych w obowiązującym PZPWSL. Określenie ich 

zasięgu powinno stać się istotnym elementem partycypacyjnego kreowania wizji regionu w ramach 

prac nad aktualizacją strategii województwa śląskiego. 

Szeroko zakrojonej debaty w regionie wymagać będzie wobec tego określenie zasięgu tych terytoriów. 

Zarówno w postaci wizji przestrzennej województwa śląskiego jak i w przełożeniu na konkretne obszary 

strategicznej interwencji RPM. Kolejne delimitacje bez wątpienia muszą być, ale także i faktycznie będą 

przedmiotem kolejnych badań społecznych i geograficznych a także debat politycznych. 

Dotychczasowe doświadczenie z całego kraju uczy, że z góry należy przyjąć do wiadomości, że 

delimitacje prowadzone metodami naukowymi będą odbiegać od wyników dyskursu politycznego lub 

pragmatyki wdrożeniowej. Jest to zjawisko normalne, którego nie należy uznawać za błąd jednej czy 

drugiej strony. Trzeba jednak dołożyć wszelkich starań by minimalizować te rozbieżności. 

Najczytelniejszym przykładem ilustrującym te wątpliwości jest kwestia wyznaczania strefy rdzeniowej 
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metropolii. Dotychczasowe delimitacje prowadzone z wykorzystaniem metod geografii społeczno-

ekonomicznej wskazywały na konieczność zakreślenia obszaru innego (większego) niż niegdysiejszy 

Górnośląski Związek Metropolitalny (którego zasięg był ograniczony m.in. ze względu na 

uwarunkowania prawne w zakresie ustanawiania związków komunalnych). Dodatkowo żaden z tych 

zasięgów nie pokrywał się z obszarem subregionu centralnego województwa śląskiego rozumianym w 

dokumentach planistycznych jako obszar prowadzenia polityki regionu, w tym w perspektywie unijnej 

2014-2020 jako obszar ZIT. Obecnie – po utworzeniu G-ZM – dylematy delimitacyjne pozostaną w 

dalszym ciągu takie same. Wyniki kolejnych odsłon badań wskażą zapewne, że faktyczny rdzeń 

metropolii stanowi kilka(naście) miast wchodzących w jej skład, natomiast logika polityczno-

wdrożeniowa podpowiadać będzie, by za strefę rdzeniową metropolii uznać G-ZM w jego granicach 

(np. na dzień 1 stycznia 2019 r. ewentualnie w przyszłości poszerzonych o gminy, wobec których Zarząd 

Województwa Śląskiego wydał do końca października 2018 r. pozytywne opinie w zakresie ich 

wniosków o przyłączenie do G-ZM).  Strefę zewnętrzną (otoczenie funkcjonalne G-ZM) będą wtedy 

prawdopodobnie tworzyły pozostałe jednostki leżące na obszarze subregionu centralnego. Pamiętać 

jednak trzeba o tym, że we wszystkich tych kwestiach kluczowe jest także stanowisko samego G-ZM. 

Jest on bowiem obecnie pełnoprawnym podmiotem polityki rozwoju, a prowadzenie z nim dialogu jest 

w interesie samorządu województwa. 

Punktem wyjścia do tych badań i debat powinny być postanowienia PZPWSL, będące pochodną 

obowiązującej strategii województwa śląskiego. PZPWSL (zob. mapa 3.) posługuje się kategoriami 

takimi jak: Skonsolidowany Śląski Obszar Metropolitalny, Metropolia Górnośląska (tę już należy 

traktować jako historyczną w związku z utworzeniem G-ZM), trzy aglomeracje (1. Częstochowa; 2. 

Rybnik, Żory, Pawłowice, Jastrzębie-Zdrój, Rydułtowy, Radlin, Wodzisław Śląski; 3. Bielsko-Biała, 

Czechowice-Dziedzice), obszary funkcjonalne trzech aglomeracji, obszar funkcjonalny Metropolii 

Górnośląskiej (który również musi zostać zredefiniowany ze względu na instytucjonalizację G-ZM), 

obszary ciążące do Metropolii Górnośląskiej, lokalne ośrodki rozwoju (Kłobuck, Koniecpol, Myszków, 

Lubliniec, Zawiercie, Pszczyna, Racibórz, Cieszyn, Żywiec) oraz pozostałe gminy. Coraz bardziej aktualne 

staje się pytanie o to, czy podział ten należy zachować. Nie należy mieć chyba wątpliwości, że za obszary 

metropolizujące się należy traktować strefy zorganizowane wokół: 1. Częstochowy; 2. Bielska-Białej; 3. 

Rybnika i Żor. Jednak to, które jeszcze gminy powinny tworzyć strefy rdzeniowe obszarów 

metropolizujących się wymaga zarówno delimitacji wykonanej z wykorzystaniem metodyk 

geograficznych jak i z wykorzystaniem wyników badań społecznych. Jako największe wyzwanie 

postrzegać jednak można chyba kwestie delimitacji obszarów funkcjonalnych o znaczeniu 

subregionalnym. 

W tej materii w województwie śląskim doświadczaliśmy w ostatnich latach – być może w nieunikniony 

sposób – przeplatania się różnych typów myślenia strategicznego i różnych orientacji prowadzonej 

polityki. Dokumenty strategiczne wyznaczały co prawda strefy ciążenia, obszary funkcjonalne czy 

wreszcie lokalne ośrodki rozwoju, jednak polityka prowadzona była de facto w układzie 

ogólnoregionalnym i subregionalnym. Szczególną tego emanacją było w pierwszej kolejności 

uruchomienie Programów Rozwoju Subregionów (w perspektywie programowania unijnego 2007-

2013), a następnie przeniesienie tego schematu na ZIT (w perspektywie 2014-2020). W praktyce 

oznaczało to, że inicjatywy oddolne o mniejszej skali – w tym takie, które kiedyś widziały siebie jako 

„małe ZITy” – zostały wygaszone i podporządkowane logice subregionalnej. Do tego z poziomu 
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krajowego stworzono jeszcze mniejszy instrument szczegółowy w postaci bytomskiego obszaru 

strategicznej interwencji, co jednak nie miało aż tak dużego wpływu na logikę działania jak wcześniej 

wymienione instrumenty. Podejście subregionalne samo w sobie wydaje się być bardzo logicznym. 

Wynika z historii prac planistycznych prowadzonych w regionie, a dodatkowo bazuje na podziale 

statystycznym NUTS3. Ponadto w kolejnych latach w układzie subregionalnym wytworzyły się 

faktyczne mechanizmy partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego, które skutkują np. 

uzgodnieniami w zakresie podejmowanych inwestycji. Wciąż jednak odczuwa się powszechny niedosyt 

działań wspólnych; dużych projektów lub mini-programów ukierunkowanych na projekty 

infrastrukturalne lub społeczne faktycznie angażujących wybrane gminy w realizację wspólnych 

rozwiązań, a nie indywidualnych projektów przyczyniających się do osiągnięcia wspólnego, dość 

ogólnie zdefiniowanego celu. Mimo wszystko, nie powinno to chyba stać na przeszkodzie w 

podtrzymaniu układu subregionalnego jako jednego z wymiarów prowadzenia polityki (czy koniecznie 

miejskiej?) województwa śląskiego.  

Rekomendacja 6. Za strefę rdzeniową metropolii na potrzeby kreowania instrumentów polityki 

powinno uznać się G-ZM w granicach na dzień 1 stycznia 2019 r. ewentualnie w przyszłości 

poszerzonych o gminy, wobec których Zarząd Województwa Śląskiego wydał do końca października 

2018 r. pozytywne opinie w zakresie ich wniosków o przyłączenie do G-ZM. Podjęcie ostatecznej 

decyzji w tej sprawie wymaga dialogu z G-ZM. 

Rekomendacja 7. Należy przeprowadzić szereg badań stref rdzeniowych obszarów 

metropolizujących się z wykorzystaniem metodyk geografii ekonomicznej i badań społecznych, 

ukierunkowanych na odzwierciedlenie obecnych i potencjalnych powiązań, m.in. celem rzetelnej 

delimitacji tych stref. 

Rekomendacja 8. Należy przeprowadzić badania społeczne w zakresie postrzegania współpracy w 

wymiarze czterech zinstytucjonalizowanych subregionów – w ramach Skonsolidowanego Śląskiego 

Obszaru Metropolitalnego, a także potencjału tworzenia mniejszych oddolnych partnerstw na rzecz 

obszarów funkcjonalnych o znaczeniu subregionalnym oraz ich ewentualnej specjalizacji 

tematycznej. 

Wydaje się, że dyskusja nad ostatecznym ukształtowaniem instrumentu ZIT na lata 2021-2027 silnie 

zdeterminuje w województwie śląskim sposób postępowania względem obszarów funkcjonalnych. W 

tym aspekcie rysują się następujące scenariusze: 

• Względnego status quo: ZIT centralny realizowany przez gminy G-ZM oraz stowarzyszające się 

z nimi gminy subregionu centralnego, 3 ZIT (RIT) subregionalne; 

• Redefiniowanych ZIT: G-ZM oraz 3 ZIT (RIT) subregionalne ograniczone przestrzennie do 

wybranych obszarów miejskich; 

• Tylko G-ZM: ZIT zaprogramowany wyłącznie dla G-ZM; 

• Inicjatyw oddolnych: kilka oddolnie wykreowanych stowarzyszeń ZIT oraz ZIT wypracowany 

przez G-ZM. 

Przy czym zakładać należy, że z perspektywy programowania na poziomie regionalnym, także 

uwzględniając przesłanki polityczne, rozwiązaniem pożądanym i najwygodniejszym będzie przyjęcie 

scenariusza status quo.  
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Czy jednak powinno się na tym poprzestać? Być może warto jest zachować w polityce rozwoju regionu 

perspektywę subregionalną i dla niej programować instrumentarium wsparcia i/lub w jej ramach 

równoważyć alokację środków (w tym głównie pochodzących z przyszłego RPO) publicznych 

redystrybuowanych przez samorząd regionalny. Jednocześnie w ramach prowadzenia RPM 

zdecydować się na wsparcie mniejszych oddolnych partnerstw samorządowych w obszarach 

funkcjonalnych? Wypadkowa wyników studiów delimitacyjnych oraz badań społecznych powinna 

wskazać na to, które z następujących podejść powinno być priorytetowe: 

• kierowania określonego typu wsparcia do a priori wyznaczonych typów ośrodków miejskich 

(priorytety inwestycyjne uzależnione od rangi ośrodka); 

• kierowania dedykowanego typu wsparcia do obszarów funkcjonalnych / OSI, które wykazują 

gotowość do współpracy wokół określonych specjalizacji tematycznych / programów 

rozwojowych (priorytety inwestycyjne uzależnione od wypracowanej strategii współdziałania). 

Podejście pierwsze jest łatwiejsze do zaprogramowania, jest bardziej obiektywne dzięki zastosowaniu 

danych ilościowych. Odpowiada wymaganiom tak modnej obecnie evidence-based policy. Podejście 

drugie z kolei premiuje współdziałanie i buduje w regionie atmosferę współrządzenia, która 

powszechnie uważana jest za pożądaną dla współcześnie rozumianych procesów rozwojowych. Jak 

zostało to już wskazane w części 1., ostatecznego wyboru podejścia nie będzie można odpowiedzialnie 

dokonać dopóki ramowe kwestie nie zostaną zdefiniowane w procesie legislacyjnym i programowaniu 

krajowym związanym z wdrażaniem SZRP. Być może wynikowe będzie podejście mieszane polegające 

na tym, że OSI zostaną ustalone a priori na poziomie krajowym lub w ZSRW, a na ich obszarach 

wspierane będą różne partnerstwa, w zależności od ich poziomu gotowości do bycia beneficjentem 

polityki i skutecznego wdrażania zaplanowanych przedsięwzięć.  

Za potrzebą przynajmniej zbadania potencjału tworzenia mniejszych oddolnych partnerstw 

przemawiają  formułowane często hipotezy o braku regionalnej odpowiedzi na inicjatywy takie jak: 

Biały Śląsk, strategia gmin subregionu zachodniego dotycząca rozwoju terenów wzdłuż autostrady A1, 

partnerstwo jurajskie, beskidzka piątka czy też inne wspólne przedsięwzięcia zrealizowane w ubiegłych 

kilku latach; a także o  zaniedbaniu z poziomu tworzenia dedykowanych instrumentów polityki 

wskazanych w strategii regionalnej i PZPWSL lokalnych ośrodków rozwoju. Często formułowane są 

także pytania, czy miejscowości turystyczne, stanowiące zaplecze dla weekendowego odpoczynku 

mieszkańców obszarów najsilniej zurbanizowanych, powinny także znaleźć swoje szczególne miejsce 

w RPM, czy raczej powinny być wspierane w inny sposób (np. w ramach strategii gospodarczej lub 

turystycznej regionu).  

W ślad za podjęciem ewentualnej decyzji o wprowadzeniu do RPM myślenia przez pryzmat oddolnych 

partnerstw, należałoby z góry założyć konsekwencję tej decyzji w postaci przenikania się 

poszczególnych porozumień; w tym nawet ponad granicami subregionów. Logicznym byłoby, aby 

jedna gmina mogła uczestniczyć w różnych partnerstwach – współtworzyć różne obszary funkcjonalne; 

przyczyniać się do różnych specjalizacji tematycznych – a w konsekwencji korzystać z różnych 

instrumentów wsparcia. Oznacza to, że w budżecie, czy to regionu czy też przyszłego RPO – musiałyby 

pojawiać się odrębne „koperty” dedykowane takiemu wsparciu lub też projekty oceniane w 

konkursach musiałyby podlegać ocenie strategicznej z preferencją punktową za określone cechy 

współpracy partnerskiej. Rozwiązanie to może być po stronie władz regionalnych przyjmowane z 

rezerwą, ponieważ pozornie komplikuje operacjonalizację RPO oraz powoduje defragmentację 
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wsparcia. Z drugiej jednak strony na szali kładziona jest efektywność i faktyczne zintegrowanie 

procesów decyzyjnych w wyobrażalnej przestrzennie skali. (Które argumenty przeważają, to warto 

zweryfikować w badaniu przeprowadzonym w grupie przedstawicieli samorządów lokalnych lub drogą 

konsultacji społecznych). Natomiast swoista defragmentacja – jak zawsze – następować będzie tak czy 

owak w wyniku indywidualnych aspiracji poszczególnych samorządów, a także w wyniku działania 

instrumentów rządowych, jak na przykład pakietu dla miast średnich lub nowego modelu zarządzania 

instrumentem specjalnej strefy ekonomicznej. 

Rozwinięcie dotyczące potencjalnych konsekwencji wyboru zaprezentowanych możliwych rozwiązań 

powiązanych z wizją przestrzenną rozwoju regionu przedstawione zostanie w kolejnych paragrafach, 

dotyczących istoty (misji)  RPM oraz jej przełożenia na sposób formułowania rozstrzygnięć 

strategicznych w ramach dokumentu RPM. 

Jak zostało to nadmienione wcześniej, zapis misji RPM postrzegać należy jako poszerzony opis roli RPM 

w systemie programowania polityki województwa śląskiego. Co prawda w SOPAS zasygnalizowane 

zostało (zob. rys. 4), iż polityka ta ma określać „politykę województwa wobec miast i G-ZM, 

kształtowanie układu osadniczego, kierunki wspierania „specjalizacji” w zakresie usług 

metropolitalnych w G-ZM” – jednak jest to sformułowanie bardzo syntetyczne, wymagające w naszym 

przekonaniu rozbudowania. Dlatego też poniżej – kursywą – podejmujemy próbę dookreślenia misji 

tej polityki, wykorzystując zapisy KRPMWSL sformułowanej w 2014 roku; jednocześnie jednoznacznie 

podkreślając, że propozycja ta wymaga potwierdzenia w badaniu przeprowadzonym w grupie 

przedstawicieli samorządów lokalnych lub w konsultacjach społecznych. 

Rekomendacja 9. Uzgadniając misję RPM warto zachować wybrane elementy rekomendowanego w 

2014 roku opisu istoty oraz wizji RPM, doceniając ówczesny wkład przedstawicieli ośrodków 

miejskich różnej rangi w sformułowanie tego dokumentu (Koncepcji Regionalnej Polityki Miejskiej 

Województwa Śląskiego). 

Rekomendacja 10. Aktualność wybranych elementów sformułowanej w 2014 r. misji RPM powinno 

się zweryfikować w badaniu przeprowadzonym w grupie przedstawicieli samorządów lokalnych lub 

w konsultacjach społecznych.  

RPM jest formą interwencji publicznej w rozwój miejski. Jest polityką regionu wobec obszarów 

miejskich. Jest to polityka rozwoju obszarów miejskich w regionie, zarówno obszarów metropolitalnych 

jak i niemetropolitalnych, prowadzona z poziomu wojewódzkiego i w skali województwa, by 

przekształcać potencjały obszarów w motory rozwoju społecznego, gospodarczego, politycznego i 

kulturalnego województwa śląskiego. 

Misją RPM jako polityki strategicznej samorządu regionalnego w długim i średnim horyzoncie czasu 

jest wspieranie rozwoju metropolitalnego województwa śląskiego jako regionu miejskiego. W układzie 

przestrzennym województwa jest to rozwój powiązanych ze sobą aglomeracji miejskich, tj. G-ZM, 

aglomeracji: częstochowskiej, bielsko-bialskiej i rybnickiej, które dzięki wspieranym w ramach RPM 

procesom metropolizacyjnym, tworzyć będą Skonsolidowany Śląski Obszar Metropolitalny. 

Jednocześnie, aby zapewnić ciągłość funkcji miejskich w przestrzeni regionu, wspiera się: rozwój małych 
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i średnich miast stanowiących ważne ośrodki lokalne lub zaplecze turystyki krótkookresowej dla 

mieszkańców regionu oraz procesy integracji międzyaglomeracyjnej.  

Rekomendacja 11. Należy przeprowadzić aktualne studia dotyczące procesów integracji 

międzyaglomeracyjnej na obszarze województwa śląskiego z wykorzystaniem metodyk geografii 

ekonomicznej i badań społecznych. 

Rekomendacja 12. Potrzebę włączenia do RPM celów i instrumentów polityki ukierunkowanych na 

integrację międzyaglomeracyjną na obszarze województwa śląskiego należy zweryfikować w 

badaniu przeprowadzonym w grupie przedstawicieli samorządów lokalnych lub w konsultacjach 

społecznych.  

RPM nie eliminuje polityki rozwoju miejskiego prowadzonej przez same miasta. Wręcz przeciwnie, jest 

polityką prowadzoną w warunkach współdziałania różnych struktur samorządowych – jednostek 

samorządu terytorialnego oraz ich reprezentacji. Do współpracy zachęcane są także inne jednostki 

publiczne, prywatne i obywatelskie zainteresowane rozwojem miejskim. 

Wdrażanie RPM ma charakter partycypacyjny i projektowy. Co za tym idzie jest realizowane przez 

projekty o charakterze ponadlokalnym, wymagające wspólnego, zintegrowanego planowania 

strategicznego i przestrzennego oraz wielopodmiotowego zarządzania operacyjnego i montażu 

finansowego. 

RPM ma swoje umocowanie w Systemie Zarządzania Rozwojem Polski. Jej wdrażanie jest bezpośrednio 

powiązane z realizacją założeń polityki miejskiej Unii Europejskiej, a dedykowane fundusze unijnej 

polityki spójności na lata 2021-2027 są kluczowym źródłem współfinansowania instrumentarium RPM.  

RPM jest spójna z pakietem rozstrzygnięć stanowiących regionalny system dokumentów strategicznych 

(zob. rys. 3. SOPAS). Jej podstawowe funkcje to: 

• funkcja otwarcia koncepcyjnego na rzecz myślenia o zmianie strategicznej i nowej ścieżce 

rozwoju miejskiego uwolnionej od myślenia o łagodzeniu skutków negatywnych dostosowań 

strukturalnych i podtrzymywaniu dotychczasowych struktur gospodarczych, 

• funkcja integracji działań składających się na rozwój miejski w wyróżnionych miejskich 

obszarach funkcjonalnych województwa na rzecz nowej ścieżki rozwojowej województwa, 

• funkcja ukazywania „białych plam” w myśleniu o przyszłości obszarów miejskich regionu i 

alokacji środków rozwojowych. 

W szczególności rozwiązania proponowane w ramach RPM pozostają w bezpośrednim związku z 

Regionalną Polityką Rewitalizacji [RPR]. 

W fazie koordynacji tworzenia polityk wyraźnej demarkacji będzie wymagała sfera interwencji RPM 

oraz RPR. W przedstawianej w 2014 roku KRPMWSL, regionalne programowanie rewitalizacji widziane 

było jako jeden z filarów prowadzenia polityki miejskiej. Obecnie kluczowym rozstrzygnięciem w tym 

zakresie powinien stać się wybór między dwoma skrajnymi modelami: 

• RPM skupia się na współpracy jednostek samorządu terytorialnego i jako taka swoją 

interwencją obejmuje także ponadlokalne działania rewitalizacyjne związane z reurbanizacją i 

rekompozycją na obszarach funkcjonalnych lub obszarach stykowych kilku gmin; podczas gdy 
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RPR stanowi zbiór celów i instrumentów ukierunkowanych na lokalne, punktowe projekty 

rewitalizacyjne; 

• RPR swoim zakresem obejmuje wszelkie działania wpisujące się we współcześnie dominującą 

definicję rewitalizacji, w tym wyznacza ponadlokalne obszary problemowe oraz 

podporządkowuje wyłącznie sobie priorytety inwestycyjne przypisane projektom 

rewitalizacyjnym; podczas gdy RPM koncentruje się na współpracy samorządów terytorialnych 

innej niż w zakresie rewitalizacji. 

Przy czym model pierwszy bez wątpienia czyni RPM bardziej kompleksową i logicznie spójną. 

Rekomendacja 13. Kluczowe dla prawidłowej łącznej operacjonalizacji RPM i RPR w regionalnym 

systemie dokumentów strategicznych będzie czytelne określenie demarkacji między zakresem 

interwencji tych polityk. 

Niewątpliwie trudne będzie także zdefiniowanie relacji między RPM a ZSRW. Jedynie zaproponowane 

obecnie rozwiązanie – polegające na jednoczesnym opracowaniu ZSRW oraz RPM, przy uwzględnieniu 

na nowo definiowanej wizji rozwoju regionu – wydaje się być rozstrzygającym możliwy dylemat nad 

tym, czy postanowienia ZSRW powinny determinować kształt RPM, czy raczej to RPM powinna 

stanowić implikacje do ZSRW. Równoległa praca nad tymi dokumentami powinna między innymi 

dotyczyć uzgodnienia używanych pojęć, po to by uzyskać jednoznaczność powiązań między 

dokumentami. Wciąż jednak w ramach ustalania wzajemnych relacji spodziewać się należy wystąpienia 

zasygnalizowanego już poniekąd wcześniej konfliktu. Możliwe nadmiernie technokratyczne podejście 

do planowania przestrzennego sprzyjać bowiem może koncepcji takiej, by rangi ośrodków miejskich 

lub obszary funkcjonalne / OSI zostały ustalone a priori w ZSRW. Natomiast logika prowadzenia RPM 

bazującej na współpracy różnych jednostek samorządu terytorialnego podpowiada raczej potrzebę 

stworzenia instrumentów ramowych, bazujących na strategicznych kryteriach dostępu, w ramach 

których wsparcie uruchamiane jest dla partnerstw wykazujących dużą gotowość do współpracy w 

osiąganiu wspólnego celu. Prymat podejścia technokratycznego w oczywisty sposób ułatwia 

programowanie np. RPO, jednak usztywnia możliwość dynamicznego reagowania na procesy 

partycypacyjne toczące się w regionie. Poszukiwanie „złotego środka” jest możliwe i warte jest debaty 

w skali regionalnej.  

Rekomendacja 14. Mając na uwadze operacjonalizację zarówno ZSRW jak i RPM należy uzgodnić 

podejście w zakresie definiowania / delimitowania obszarów funkcjonalnych / OSI przez pryzmat 

obiektywnych wskaźników społecznych, ekonomicznych i przestrzennych bądź przez pryzmat jakości 

partnerstw sąsiadujących ze sobą jednostek samorządu terytorialnego. 

Rekomendowane powyżej prace studialne będą w naturalny sposób wzbogacały bazę diagnostyczną 

dla opracowania RPM. Uzupełnione o dane gromadzone w procesie aktualizacji strategii regionu przez 

Regionalne Centrum Analiz Strategicznych, będą służyły do przeprowadzenia analizy SWOT, tak jak to 

założono w proponowanej strukturze dokumentów strategicznych (zob. rys. 5. SOPAS). Wyniki badań 

prowadzonych w gronie przedstawicieli samorządów lokalnych powinny także ukierunkować prace 

nad doprecyzowywaniem postanowień strategicznych zapisanych w RPM oraz sformułowaniem zasad 
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jej wdrażania. W całości stanowi to klasyczną ścieżkę strategicznego programowania rozwoju regionu 

i nie powinno budzić zastrzeżeń. 

W SOPAS przyjęto założenie o tym, że część aksjologiczną dokumentu RPM powinno rozpoczynać 

sformułowanie celu generalnego a następnie celów operacyjnych polityki. Z kolei w KRPMWSL 

apelowano o wyodrębnienie dwóch typów polityki: na rzecz rozwoju inteligentnego i na rzecz 

redevelopmentu. Założenie to warto wykorzystać na potrzeby opracowania RPM. Jednocześnie 

konieczne wydaje się wyjaśnienie, że: 

• Przez rozwój inteligentny rozumie się intensywne procesy tworzenia gospodarki wiedzy i 

gospodarki kreatywnej, integracji i uczenia się w ramach konkretnych obszarów, dynamizujące 

rozwój firm technologicznych i prowadzące do specjalizacji w wybranych typach aktywności 

społecznej i gospodarczej, przekładającej się na unikatową pozycję konkurencyjną danego 

terenu w skali co najmniej Polski, przy zachowaniu wysokich standardów życia mieszkańców.  

• Przez redevelopment rozumie się wzmocnienie tradycyjnej tkanki społecznej i gospodarczej – 

prowadzenie działań zmierzających do wysokiej jakości życia mieszkańców, głównie dzięki 

dobrym środowiskowym warunkom zamieszkania, wysokiemu poziomowi włączenia 

społecznego oraz trwałości miejsc pracy. 

Podstawą ostatecznego formułowania celów RPM powinny stać się postanowienia  przyjęte w procesie 

tworzenia strategii regionalnej. Natomiast pole ich poszukiwania mogą stanowić obszary tematyczne 

zakreślane w różnych dokumentach tematycznych dotyczących polityki miejskiej. Przykładowo mogą 

nimi być: 

• tematy priorytetowe agendy miejskiej Unii Europejskiej: 

o praca i umiejętności w gospodarce lokalnej, 

o ubóstwo na obszarach miejskich, 

o mieszkalnictwo, 

o integracja migrantów i uchodźców, 

o zrównoważone planowanie przestrzenne i rozwiązania wzorowane na naturze, 

o gospodarka o obiegu zamkniętym, 

o adaptacja do zmian klimatu, 

o transformacja energetyki, 

o mobilność w miastach, 

o jakość powietrza, 

o przejście na gospodarkę cyfrową, 

o innowacyjne i odpowiedzialne udzielanie zamówień publicznych; 

• lub wątki tematycznej Krajowej Polityki Miejskiej: 

o kształtowanie przestrzeni, 

o partycypacja publiczna, 

o transport i mobilność miejska, 

o niskoemisyjność i efektywność energetyczna, 

o rewitalizacja, 

o polityka inwestycyjna, 

o rozwój gospodarczy, 

o ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, 
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o demografia, 

o zarządzanie obszarami miejskimi. 

Mając to na uwadze można rekomendować kanwę zaprezentowaną na rysunku 2. jako wsparcie w 

procesie formułowania celów operacyjnych i działań (część aksjologiczna RPM). Praca z jej 

wykorzystaniem powinna wiązać się z wyprowadzeniem z misji RPM szczegółowej odpowiedzi na to, 

czym naprawdę powinna zająć się regionalna polityka miejska, jeśli:  

• G-ZM, obejmujący znaczącą część terytorium i populacji regionu, buduje swoją tożsamość i 

swoje struktury planowania strategicznego i przestrzennego (W tym miejscu przy okazji 

pojawia się duży obszar niepewności co do prowadzenia tych procesów w G-ZM, ponieważ nie 

ma jednoznacznego odniesienia do G-ZM w SZRP. W obecnym porządku prawnym G-ZM 

posiada kompetencje zarówno w zakresie planowania strategicznego jak i przestrzennego. 

Jedyną z opcji dostępnych dla G-ZM w katalogu wskazanym w SZRP wydaje się być ZSROF, która 

z kolei nie ma obligatoryjnie wkomponowanego elementu planowania przestrzennego. W 

konsekwencji oznacza to chyba konieczność oczekiwania na cały szereg zmian ustawowych 

wynikających z przyjęcia SZRP); 

• rząd kieruje swoje działania z jednej strony w wymiarze regionalnym jako Program dla Śląska 

na znaczącą, zurbanizowaną część województwa, a z drugiej strony zamierza wspierać 

oddzielnie wspierać w całym kraju mniejsze, zagrożone ośrodki miejskie (w tym wchodzące w 

skład G-ZM); 

• region zamierza prowadzić odrębną politykę rewitalizacji. 

Prowadzi to do apelu o – niby oczywiste, jednak warte przypomnienia – partnerskie podejście do 

programowania, będące czymś więcej niż wykazaniem zgodności polityk publicznych i ewentualnym 

ustaleniem demarkacji interwencji. Jednocześnie, przed przystąpieniem do opracowania RPM, warto 

sondażowo, w badaniu jakościowym, rozpoznać opinie przedstawicieli samorządów lokalnych w 

zakresie ich oczekiwań co do przyszłych celów RPM i jej instrumentarium.  

Rekomendacja 15. Programując RPM warto wykorzystać uzgodnione wcześniej dwa typy polityki 

miejskiej (rozwoju inteligentnego oraz wzmocnienia tradycyjnej tkanki społecznej i gospodarczej 

miast). Narzędziem wspierającym w procesie kreacji szczegółowych zapisów RPM może być kanwa 

przedstawiona na rysunku 2. 

Rekomendacja 16. Przed przystąpieniem do opracowania RPM powinno się w badaniu jakościowym 

rozpoznać opinie przedstawicieli samorządów lokalnych w zakresie ich oczekiwań co do przyszłych 

celów RPM i jej instrumentarium. 
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Rozwój inteligentny 

Rekomendowane pola identyfikacji 

celów operacyjnych i działań RPM: 

− specjalizacje gospodarki lokalnej, 

− gospodarka o obiegu zamkniętym. 

 

 

 

Rekomendowane pola identyfikacji 

celów operacyjnych i działań RPM: 

− specjalizacje gospodarcze i 

międzynarodowa przewaga 

gospodarcza, 

− usługi ekosystemowe o znaczeniu 

ponadlokalnym, 

− gospodarka o obiegu zamkniętym, 

− zaawansowana transformacja 

energetyki, w tym zaawansowane 

ponadlokalne rozwiązania z zakresu 

niskoemisyjności i zrównoważonej 

mobilności w miastach, 

− cyfryzacja usług publicznych w skali 

ponadlokalnej. 

Wzmocnienie 

tradycyjnej tkanki 

społecznej i 

gospodarczej 

Rekomendowane pola identyfikacji 

celów operacyjnych i działań RPM: 

− praca i umiejętności w gospodarce 

lokalnej, 

− przeciwdziałanie ubóstwu i 

wykluczeniom, 

− przestrzenie publiczne o znaczeniu 

lokalnym, 

− usługi ekosystemowe o znaczeniu 

lokalnym, 

− niskoemisyjność i efektywność 

energetyczna. 

Rekomendowane pola identyfikacji 

celów operacyjnych i działań RPM: 

− praca i umiejętności w gospodarce 

lokalnej, 

− przeciwdziałanie ubóstwu i 

wykluczeniom, 

− przestrzenie publiczne o znaczeniu 

lokalnym, 

− usługi ekosystemowe o znaczeniu 

lokalnym, 

− niskoemisyjność i efektywność 

energetyczna. 

 Obszary funkcjonalne o znaczeniu 

subregionalnym 

Strefy rdzeniowe metropolii i obszarów  

metropolizujących się 

Rysunek 2. Kanwa identyfikacji kluczowych postanowień strategicznych RPM 

opracowanie własne 

Identyfikacja celów operacyjnych, zgodnie z SOPAS, pociąga za sobą definiowanie 5-10 działań i do 15 

projektów; nie tylko konstytuujących RPM ale też pozostających w bezpośredniej spójności ze ZSRW. 

Mając na uwadze zaprezentowane powyżej dylematy, które warto rozstrzygnąć w szeroko rozumianym 

procesie opracowywania RPM, identyfikowanie działań i projektów może przebiegać według jednej z 

ośmiu modelowych ścieżek postępowania. Charakterystykę tych ścieżek zaprezentowano na 

rysunkach 3-10. Wyboru ścieżki powinien dokonać Zarząd Województwa Śląskiego, jednak ponownie 

rekomenduje się wcześniejsze sondażowe rozpoznanie opinii przedstawicieli samorządów lokalnych co 

do ich preferencji w tym zakresie oraz motywacji stojących za tymi preferencjami. 

Rekomendacja 17. Przed przystąpieniem do opracowania RPM powinno się w badaniu jakościowym 

rozpoznać preferencje i motywacje przedstawicieli samorządów lokalnych wobec ścieżek 

postępowania wskazanych na rysunkach 3-10. 

Rekomendacja 18. Ostatecznego wyboru ścieżki postępowania powinien dokonać Zarząd 

Województwa Śląskiego.  
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Pierwsze z dwóch proponowanych ścieżek (ścieżki parametryczne) bazują na założeniu, że obszary 

funkcjonalne, do których skierowana jest interwencja RPM  są wyznaczone a priori w ZSRW. Oznacza 

to w konsekwencji, że ośrodkom miejskim danej rangi przypisuje się określony typ instrumentów 

wsparcia (w niniejszym opracowaniu opisany ramowo w polach macierzy). Różnica pomiędzy ścieżkami 

1. i 2. polega na selektywności wsparcia. W ścieżce powszechnej (2.) uznaje się, że wszystkie typy 

obszarów powinny móc korzystać z instrumentów skierowanych zarówno na wspieranie rozwoju 

inteligentnego, jak i na wzmacnianie tradycyjnej tkanki społecznej i gospodarczej. W ścieżce 

selektywnej (1.) strefom rdzeniowym metropolii i obszarów metropolizujących się dedykuje się 

wsparcie na rzecz rozwoju inteligentnego, a pozostałym obszarom wsparcie na rzecz wzmacniania 

tradycyjnej tkanki społecznej i gospodarczej. 

Kolejne dwie ścieżki (ścieżki partnerskie) zbudowano na założeniu, że obszary funkcjonalne / OSI 

wyłaniane są oddolnie przez wskazanie stabilnych partnerstw samorządów lokalnych, posiadających 

wspólną strategię (w tym strategię dziedzinową) rozwoju obszaru. W tym rozumieniu o wsparcie mogą 

występować lub preferencje w otrzymaniu wsparcia przyznaje się gminom wchodzącym w skład 

porozumienia jednostek samorządu terytorialnego, a także G-ZM (ewentualnie wraz z gminami w 

otoczeniu funkcjonalnym, z którymi zawarł szczegółowe porozumienia operacyjne). Rozróżnienie 

między ścieżką partnerską selektywną (3.) a partnerską powszechną (4.) jest takie samo jak w 

przypadku ścieżek 1-2. 

Ścieżki integracyjne (5-6) stanowią ambitniejszą wersję ścieżek partnerskich. Zakłada się w nich 

bowiem realizację wyłącznie projektów zintegrowanych. Podjęcie tych ścieżek stanowiłoby w praktyce 

w województwie śląskim redefinicję instrumentu ZIT. Ścieżki integracyjna selektywna (5.) i powszechna 

(6.) różnicowane są na wcześniej opisanych zasadach.  

Ścieżka 7. – status quo – oznacza ugruntowanie dotychczasowego podejścia do terytorializacji polityki 

regionu przez powielenie rozwiązań znanych z ZIT 2014-2020. Jest to podejście bezpieczne, 

zachowawcze, ukierunkowane wyłącznie na procesy wzmacniania tradycyjnej tkanki społecznej i 

gospodarczej. Jego przyjęcie jest równoznaczne z przeniesieniem wsparcia dla procesów 

inteligentnego rozwoju poza zakres interwencji RPM. W ścieżce status quo plus (8.) postanowienia 

ścieżki 7. poszerza się o objęcie RPM wsparcia procesów rozwoju inteligentnego w strefach 

rdzeniowych czterech subregionów województwa śląskiego.  
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Założenie, że procesy 

charakterystyczne dla 

rozwoju 

inteligentnego warto 

wspierać wyłącznie w 

strefach silnie 

metropolizujących się. 

Brak dedykowanych działań i projektów. 

Działania i projekty skierowane do 

pojedynczych gmin lub ich porozumień 

lub Urzędu Metropolitalnego (kryterium 

zerojedynkowe lub kryterium 

strategicznej preferencji ze względu na 

lokalizację gminy w wyznaczonej strefie 

rdzeniowej. 

Priorytety inwestycyjne związane 

głównie z: innowacyjnością gospodarki,  

zaawansowaną gospodarką 

niskoemisyjną (w tym zrównoważoną 

mobilnością miejską), gospodarką o 

obiegu zamkniętym, usługami i 

przestrzeniami metropolitalnymi, 

usługami ekosystemowymi, cyfryzacją 

usług publicznych, wzmacnianiem 

szczególnych potencjałów danego 

obszaru metropolizującego się. 

Założenie, że procesy 

charakterystyczne dla 

wzmacniania 

tradycyjnej tkanki 

społecznej i 

gospodarczej powinny 

być wspierane 

wyłącznie w strefach 

narażonych na 

mniejszą dynamikę 

rozwoju miejskiego.  

Działania i projekty skierowane do 

pojedynczych gmin lub ich porozumień 

(kryterium zerojedynkowe lub 

kryterium strategicznej preferencji ze 

względu na lokalizację gminy na 

wyznaczonym obszarze funkcjonalnym / 

strategicznej interwencji). 

Priorytety inwestycyjne związane 

głównie z: przeciwdziałaniem 

wykluczeniu, edukacją i  trwałymi 

miejscami pracy, gospodarką 

niskoemisyjną, usługami 

ekosystemowymi o znaczeniu lokalnym, 

tworzeniem przestrzeni publicznych o 

znaczeniu lokalnym, redukowaniem 

szczególnych deficytów lub 

wzmacnianiem szczególnych 

potencjałów danego obszaru 

funkcjonalnego. 

Brak dedykowanych działań i projektów. 

 

Obszary funkcjonalne / OSI o znaczeniu 

subregionalnym wyznaczane a priori 

parametrycznie, w konsekwencji 

rangowanie ośrodków miejskich i ich 

obszarów funkcjonalnych wg znanych 

obecnie typów lub z wykorzystaniem 

nowych kategorii (np. miast 

pośredniczących, miast o określonym 

profilu społecznym i gospodarczym, 

miast o wybranej filozofii rozwoju itd.). 

Strefy rdzeniowe metropolii i obszarów  

metropolizujących się 

wyznaczane a priori parametrycznie:  

• G-ZM w aktualnych granicach, 

poszerzonych o gminy, wobec 

których Zarząd Województwa 

Śląskiego wydał do końca 

października 2018 r. pozytywne 

opinie w zakresie ich wniosków o 

przyłączenie do G-ZM; 

• strefy rdzeniowe trzech pozostałych 

aglomeracji miejskich wg obecnego 

PZPWSL lub wg nowej delimitacji. 

Rysunek 3. Interwencja RPM, ścieżka 1. parametryczna selektywna 

opracowanie własne 
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Założenie, że procesy 

charakterystyczne dla 

rozwoju 

inteligentnego warto 

wspierać na całym 

terytorium 

województwa 

śląskiego. 

Działania i projekty skierowane do 

pojedynczych gmin lub ich porozumień 

(kryterium zerojedynkowe lub 

kryterium strategicznej preferencji ze 

względu na lokalizację gminy na 

wyznaczonym obszarze funkcjonalnym / 

strategicznej interwencji). 

Priorytety inwestycyjne związane z 

wybranymi dziedzinami wsparcia 

innowacyjności gospodarki oraz 

lokalnymi specjalizacjami 

gospodarczymi i gospodarką o obiegu 

zamkniętym. 

Działania i projekty skierowane do 

pojedynczych gmin lub ich porozumień 

lub Urzędu Metropolitalnego (kryterium 

zerojedynkowe lub kryterium 

strategicznej preferencji ze względu na 

lokalizację gminy w wyznaczonej strefie 

rdzeniowej. 

Priorytety inwestycyjne związane 

głównie z: innowacyjnością gospodarki,  

zaawansowaną gospodarką 

niskoemisyjną (w tym zrównoważoną 

mobilnością miejską), gospodarką o 

obiegu zamkniętym, usługami i 

przestrzeniami metropolitalnymi, 

usługami ekosystemowymi, cyfryzacją 

usług publicznych, wzmacnianiem 

szczególnych potencjałów danego 

obszaru metropolizującego się. 

Założenie, że procesy 

charakterystyczne dla 

wzmacniania 

tradycyjnej tkanki 

społecznej i 

gospodarczej warto 

wspierać na całym 

terytorium 

województwa 

śląskiego.  

Działania i projekty skierowane do 

pojedynczych gmin lub ich porozumień 

(kryterium zerojedynkowe lub 

kryterium strategicznej preferencji ze 

względu na lokalizację gminy na 

wyznaczonym obszarze funkcjonalnym / 

strategicznej interwencji). 

Priorytety inwestycyjne związane 

głównie z: przeciwdziałaniem 

wykluczeniu, edukacją i  trwałymi 

miejscami pracy, gospodarką 

niskoemisyjną, usługami 

ekosystemowymi o znaczeniu lokalnym, 

tworzeniem przestrzeni publicznych o 

znaczeniu lokalnym, redukowaniem 

szczególnych deficytów lub 

wzmacnianiem szczególnych 

potencjałów danego obszaru 

funkcjonalnego. 

Działania i projekty skierowane do 

pojedynczych gmin lub ich porozumień 

lub Urzędu Metropolitalnego (kryterium 

zerojedynkowe lub kryterium 

strategicznej preferencji ze względu na 

lokalizację gminy w wyznaczonej strefie 

rdzeniowej. 

Priorytety inwestycyjne związane 

głównie z: przeciwdziałaniem 

wykluczeniu, edukacją i  trwałymi 

miejscami pracy, tworzeniem 

przestrzeni publicznych o znaczeniu 

lokalnym, redukowaniem szczególnych 

deficytów lub wzmacnianiem 

szczególnych potencjałów pojedynczych 

gmin lub gmin sąsiadujących. 

 

 

Obszary funkcjonalne / OSI o znaczeniu 

subregionalnym wyznaczane a priori 

parametrycznie, w konsekwencji 

rangowanie ośrodków miejskich i ich 

obszarów funkcjonalnych wg znanych 

obecnie typów lub z wykorzystaniem 

nowych kategorii (np. miast 

pośredniczących, miast o określonym 

profilu społecznym i gospodarczym, 

miast o wybranej filozofii rozwoju itd.). 

Strefy rdzeniowe metropolii i obszarów  

metropolizujących się 

wyznaczane a priori parametrycznie:  

• G-ZM w aktualnych granicach, 

poszerzonych o gminy, wobec 

których Zarząd Województwa 

Śląskiego wydał do końca 

października 2018 r. pozytywne 

opinie w zakresie ich wniosków o 

przyłączenie do G-ZM; 

• strefy rdzeniowe trzech pozostałych 

aglomeracji miejskich wg obecnego 

PZPWSL lub wg nowej delimitacji. 

Rysunek 4. Interwencja RPM, ścieżka 2. parametryczna powszechna 

opracowanie własne 
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Założenie, że procesy 

charakterystyczne dla 

rozwoju 

inteligentnego warto 

wspierać wyłącznie w 

strefach silnie 

metropolizujących się. 

Brak dedykowanych działań i projektów. 

Działania i projekty skierowane do gmin 

(oraz Urzędu Metropolitalnego) 

uczestniczących w porozumieniu, 

zgodne ze strategią porozumienia 

(kryterium zerojedynkowe lub 

kryterium strategicznej preferencji lub 

instrument ZIT). 

Priorytety inwestycyjne związane 

głównie z: innowacyjnością gospodarki,  

zaawansowaną gospodarką 

niskoemisyjną (w tym zrównoważoną 

mobilnością miejską), gospodarką o 

obiegu zamkniętym, usługami i 

przestrzeniami metropolitalnymi, 

usługami ekosystemowymi, cyfryzacją 

usług publicznych, wzmacnianiem 

szczególnych potencjałów danego 

obszaru metropolizującego się. 

Założenie, że procesy 

charakterystyczne dla 

wzmacniania 

tradycyjnej tkanki 

społecznej i 

gospodarczej powinny 

być wspierane 

wyłącznie w strefach 

narażonych na 

mniejszą dynamikę 

rozwoju miejskiego.  

Działania i projekty skierowane do gmin 

i powiatów uczestniczących w 

porozumieniu, zgodne ze strategią 

porozumienia (kryterium 

zerojedynkowe lub kryterium 

strategicznej preferencji lub instrument 

ZIT). 

Priorytety inwestycyjne związane 

głównie z: przeciwdziałaniem 

wykluczeniu, edukacją i  trwałymi 

miejscami pracy, gospodarką 

niskoemisyjną, usługami 

ekosystemowymi o znaczeniu lokalnym, 

tworzeniem przestrzeni publicznych o 

znaczeniu lokalnym, redukowaniem 

szczególnych deficytów lub 

wzmacnianiem szczególnych 

potencjałów danego obszaru 

funkcjonalnego. 

Brak dedykowanych działań i projektów. 

 

Obszary funkcjonalne / OSI ustanawiane 

oddolnie porozumieniami jednostek 

samorządu terytorialnego 

posiadających wspólną strategię 

rozwoju obszaru funkcjonalnego i 

założenia organizacyjne jej 

operacjonalizacji. 

 

Strefy rdzeniowe metropolii i obszarów  

metropolizujących się: 

• G-ZM (ewentualnie wraz z gminami 

w otoczeniu funkcjonalnym, z 

którymi zawarł szczegółowe 

porozumienia operacyjne); 

• strefy rdzeniowe trzech pozostałych 

aglomeracji ustanawiane oddolnie 

porozumieniami jednostek 

samorządu terytorialnego 

posiadających wspólną strategię 

rozwoju aglomeracji i założenia 

organizacyjne jej operacjonalizacji. 

Rysunek 5. Interwencja RPM, ścieżka 3. partnerska selektywna 

opracowanie własne 
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Założenie, że procesy 

charakterystyczne dla 

rozwoju 

inteligentnego warto 

wspierać na całym 

terytorium 

województwa 

śląskiego. 

Działania i projekty skierowane do gmin 

uczestniczących w porozumieniu, 

zgodne ze strategią porozumienia 

(kryterium zerojedynkowe lub 

kryterium strategicznej preferencji lub 

instrument ZIT). 

Priorytety inwestycyjne związane z 

wybranymi dziedzinami wsparcia 

innowacyjności gospodarki oraz 

lokalnymi specjalizacjami 

gospodarczymi i gospodarką o obiegu 

zamkniętym. 

Działania i projekty skierowane do gmin 

(oraz Urzędu Metropolitalnego) 

uczestniczących w porozumieniu, 

zgodne ze strategią porozumienia 

(kryterium zerojedynkowe lub 

kryterium strategicznej preferencji lub 

instrument ZIT). 

Priorytety inwestycyjne związane 

głównie z: innowacyjnością gospodarki,  

zaawansowaną gospodarką 

niskoemisyjną (w tym zrównoważoną 

mobilnością miejską), gospodarką o 

obiegu zamkniętym, usługami i 

przestrzeniami metropolitalnymi, 

usługami ekosystemowymi, cyfryzacją 

usług publicznych, wzmacnianiem 

szczególnych potencjałów danego 

obszaru metropolizującego się. 

Założenie, że procesy 

charakterystyczne dla 

wzmacniania 

tradycyjnej tkanki 

społecznej i 

gospodarczej warto 

wspierać na całym 

terytorium 

województwa 

śląskiego.  

Działania i projekty skierowane do gmin 

i powiatów uczestniczących w 

porozumieniu, zgodne ze strategią 

porozumienia (kryterium 

zerojedynkowe lub kryterium 

strategicznej preferencji lub instrument 

ZIT). 

Priorytety inwestycyjne związane 

głównie z: przeciwdziałaniem 

wykluczeniu, edukacją i  trwałymi 

miejscami pracy, gospodarką 

niskoemisyjną, usługami 

ekosystemowymi o znaczeniu lokalnym, 

tworzeniem przestrzeni publicznych o 

znaczeniu lokalnym, redukowaniem 

szczególnych deficytów lub 

wzmacnianiem szczególnych 

potencjałów danego obszaru 

funkcjonalnego. 

Działania i projekty skierowane do gmin 

(oraz Urzędu Metropolitalnego) 

uczestniczących w porozumieniu, 

zgodne ze strategią porozumienia 

(kryterium zerojedynkowe lub 

kryterium strategicznej preferencji lub 

instrument ZIT). 

Priorytety inwestycyjne związane 

głównie z: przeciwdziałaniem 

wykluczeniu, edukacją i  trwałymi 

miejscami pracy, tworzeniem 

przestrzeni publicznych o znaczeniu 

lokalnym, redukowaniem szczególnych 

deficytów lub wzmacnianiem 

szczególnych potencjałów pojedynczych 

gmin lub gmin sąsiadujących. 

 

 

Obszary funkcjonalne / OSI ustanawiane 

oddolnie porozumieniami jednostek 

samorządu terytorialnego 

posiadających wspólną strategię 

rozwoju obszaru funkcjonalnego i 

założenia organizacyjne jej 

operacjonalizacji. 

 

Strefy rdzeniowe metropolii i obszarów  

metropolizujących się: 

• G-ZM (ewentualnie wraz z gminami 

w otoczeniu funkcjonalnym, z 

którymi zawarł szczegółowe 

porozumienia operacyjne); 

• strefy rdzeniowe trzech pozostałych 

aglomeracji ustanawiane oddolnie 

porozumieniami jednostek 

samorządu terytorialnego 

posiadających wspólną strategię 

rozwoju aglomeracji i założenia 

organizacyjne jej operacjonalizacji. 

Rysunek 6. Interwencja RPM, ścieżka 4. partnerska powszechna 

opracowanie własne 
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Założenie, że procesy 

charakterystyczne dla 

rozwoju 

inteligentnego warto 

wspierać wyłącznie w 

strefach silnie 

metropolizujących się. 

Brak dedykowanych działań i projektów. 

Działania i projekty skierowane do gmin 

(oraz Urzędu Metropolitalnego) 

realizujących projekty zintegrowane na 

terenie metropolii lub obszarów 

metropolizujących się, zgodnie ze 

strategią danego terytorium 

(instrument ZIT). 

Priorytety inwestycyjne związane 

głównie z: innowacyjnością gospodarki,  

zaawansowaną gospodarką 

niskoemisyjną (w tym zrównoważoną 

mobilnością miejską), gospodarką o 

obiegu zamkniętym, usługami i 

przestrzeniami metropolitalnymi, 

usługami ekosystemowymi, cyfryzacją 

usług publicznych, wzmacnianiem 

szczególnych potencjałów danego 

obszaru metropolizującego się. 

Założenie, że procesy 

charakterystyczne dla 

wzmacniania 

tradycyjnej tkanki 

społecznej i 

gospodarczej powinny 

być wspierane 

wyłącznie w strefach 

narażonych na 

mniejszą dynamikę 

rozwoju miejskiego.  

Działania i projekty skierowane do gmin 

i powiatów realizujących projekty 

zintegrowane na terenie obszaru 

funkcjonalnego, zgodnie z jego strategią 

(instrument ZIT). 

Priorytety inwestycyjne związane 

głównie z: przeciwdziałaniem 

wykluczeniu, edukacją i  trwałymi 

miejscami pracy, gospodarką 

niskoemisyjną, usługami 

ekosystemowymi o znaczeniu lokalnym, 

tworzeniem przestrzeni publicznych o 

znaczeniu lokalnym, redukowaniem 

szczególnych deficytów lub 

wzmacnianiem szczególnych 

potencjałów danego obszaru 

funkcjonalnego. 

Brak dedykowanych działań i projektów. 

 

Obszary funkcjonalne / OSI ustanawiane 

oddolnie porozumieniami jednostek 

samorządu terytorialnego 

posiadających wspólną strategię 

rozwoju obszaru funkcjonalnego i 

założenia organizacyjne jej 

operacjonalizacji. 

 

Strefy rdzeniowe metropolii i obszarów  

metropolizujących się: 

• G-ZM (ewentualnie wraz z gminami 

w otoczeniu funkcjonalnym, z 

którymi zawarł szczegółowe 

porozumienia operacyjne); 

• strefy rdzeniowe trzech pozostałych 

aglomeracji ustanawiane oddolnie 

porozumieniami jednostek 

samorządu terytorialnego 

posiadających wspólną strategię 

rozwoju aglomeracji i założenia 

organizacyjne jej operacjonalizacji. 

Rysunek 7. Interwencja RPM, ścieżka 5. integracyjna selektywna 

opracowanie własne 
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Założenie, że procesy 

charakterystyczne dla 

rozwoju 

inteligentnego warto 

wspierać na całym 

terytorium 

województwa 

śląskiego. 

Działania i projekty skierowane do gmin 

i powiatów realizujących projekty 

zintegrowane na terenie obszaru 

funkcjonalnego, zgodnie z jego strategią 

(instrument ZIT). 

Priorytety inwestycyjne związane z 

wybranymi dziedzinami wsparcia 

innowacyjności gospodarki oraz 

lokalnymi specjalizacjami 

gospodarczymi i gospodarką o obiegu 

zamkniętym. 

Działania i projekty skierowane do gmin 

(oraz Urzędu Metropolitalnego) 

realizujących projekty zintegrowane na 

terenie metropolii lub obszarów 

metropolizujących się, zgodnie ze 

strategią danego terytorium 

(instrument ZIT). 

Priorytety inwestycyjne związane 

głównie z: innowacyjnością gospodarki,  

zaawansowaną gospodarką 

niskoemisyjną (w tym zrównoważoną 

mobilnością miejską), gospodarką o 

obiegu zamkniętym, usługami i 

przestrzeniami metropolitalnymi, 

usługami ekosystemowymi, cyfryzacją 

usług publicznych, wzmacnianiem 

szczególnych potencjałów danego 

obszaru metropolizującego się. 

Założenie, że procesy 

charakterystyczne dla 

wzmacniania 

tradycyjnej tkanki 

społecznej i 

gospodarczej warto 

wspierać na całym 

terytorium 

województwa 

śląskiego.  

Działania i projekty skierowane do gmin 

i powiatów realizujących projekty 

zintegrowane na terenie obszaru 

funkcjonalnego, zgodnie z jego strategią 

(instrument ZIT). 

Priorytety inwestycyjne związane 

głównie z: przeciwdziałaniem 

wykluczeniu, edukacją i  trwałymi 

miejscami pracy, gospodarką 

niskoemisyjną, usługami 

ekosystemowymi o znaczeniu lokalnym, 

tworzeniem przestrzeni publicznych o 

znaczeniu lokalnym, redukowaniem 

szczególnych deficytów lub 

wzmacnianiem szczególnych 

potencjałów danego obszaru 

funkcjonalnego. 

Działania i projekty skierowane do gmin 

(oraz Urzędu Metropolitalnego) 

realizujących projekty zintegrowane na 

terenie metropolii lub obszarów 

metropolizujących się, zgodnie ze 

strategią danego terytorium 

(instrument ZIT). 

Priorytety inwestycyjne związane 

głównie z: przeciwdziałaniem 

wykluczeniu, edukacją i  trwałymi 

miejscami pracy, tworzeniem 

przestrzeni publicznych o znaczeniu 

lokalnym, redukowaniem szczególnych 

deficytów lub wzmacnianiem 

szczególnych potencjałów pojedynczych 

gmin lub gmin sąsiadujących. 

 

 

Obszary funkcjonalne / OSI ustanawiane 

oddolnie porozumieniami jednostek 

samorządu terytorialnego 

posiadających wspólną strategię 

rozwoju obszaru funkcjonalnego i 

założenia organizacyjne jej 

operacjonalizacji. 

 

Strefy rdzeniowe metropolii i obszarów  

metropolizujących się: 

• G-ZM (ewentualnie wraz z gminami 

w otoczeniu funkcjonalnym, z 

którymi zawarł szczegółowe 

porozumienia operacyjne); 

• strefy rdzeniowe trzech pozostałych 

aglomeracji ustanawiane oddolnie 

porozumieniami jednostek 

samorządu terytorialnego 

posiadających wspólną strategię 

rozwoju aglomeracji i założenia 

organizacyjne jej operacjonalizacji. 

Rysunek 8. Interwencja RPM, ścieżka 6. integracyjna powszechna 

opracowanie własne 
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Założenie, że procesy 

charakterystyczne dla 

rozwoju 

inteligentnego 

pozostają poza 

interwencją RPM. 

Brak dedykowanych działań i projektów. 

Założenie, że procesy 

charakterystyczne dla 

wzmacniania 

tradycyjnej tkanki 

społecznej i 

gospodarczej są 

podstawą interwencji 

RPM.  

Działania i projekty skierowane do gmin i powiatów uczestniczących w 

porozumieniu, zgodne ze strategią porozumienia (kryterium strategicznej 

preferencji w ramach ZIT). 

Działania i projekty gmin (oraz Urzędu Metropolitalnego) zlokalizowanych w 

strefach rdzeniowych uzyskują ewentualne preferencje (kryterium strategicznej 

preferencji). 

Priorytety inwestycyjne związane głównie z: przeciwdziałaniem wykluczeniu, 

edukacją i  trwałymi miejscami pracy, gospodarką niskoemisyjną (w tym 

zrównoważoną mobilnością miejską), ochroną środowiska, redukowaniem 

szczególnych deficytów lub wzmacnianiem szczególnych potencjałów danego 

obszaru. 

 

Terytoria czterech subregionów 

województwa śląskiego (w tym ich 

strefy rdzeniowe) posiadające wspólną 

strategię rozwoju obszaru i założenia 

organizacyjne jej operacjonalizacji. 

Strefy rdzeniowe czterech subregionów 

województwa śląskiego: 

• G-ZM; 

• strefy rdzeniowe trzech pozostałych 

aglomeracji miejskich wg obecnego 

PZPWSL. 

Rysunek 9. Interwencja RPM, ścieżka 7. status quo 

opracowanie własne 
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Założenie, że procesy 

charakterystyczne dla 

rozwoju 

inteligentnego mogą 

częściowo być objęte 

interwencją RPM. 

Brak dedykowanych działań i projektów. 

Działania i projekty skierowane do gmin 

(oraz Urzędu Metropolitalnego) 

uczestniczących w porozumieniach 

zlokalizowanych w strefach 

rdzeniowych, zgodne ze strategią 

porozumienia (kryterium strategicznej 

preferencji w ramach ZIT). 

Priorytety inwestycyjne związane 

głównie z: innowacyjnością gospodarki, 

specjalizacjami gospodarczymi stref, 

zaawansowaną gospodarką 

niskoemisyjną (w tym zrównoważoną 

mobilnością miejską), usługami i 

przestrzeniami metropolitalnymi, 

usługami ekosystemowymi. 

Założenie, że procesy 

charakterystyczne dla 

wzmacniania 

tradycyjnej tkanki 

społecznej i 

gospodarczej są 

podstawą interwencji 

RPM.  

Działania i projekty skierowane do gmin  (oraz powiatów i Urzędu 

Metropolitalnego) uczestniczących w porozumieniu, zgodne ze strategią 

porozumienia (kryterium strategicznej preferencji w ramach ZIT). 

Priorytety inwestycyjne związane głównie z: przeciwdziałaniem wykluczeniu, 

edukacją i  trwałymi miejscami pracy, gospodarką niskoemisyjną, ochroną 

środowiska, redukowaniem szczególnych deficytów lub wzmacnianiem 

szczególnych potencjałów danego obszaru. 

 

Terytoria czterech subregionów 

województwa śląskiego (w tym ich 

strefy rdzeniowe) posiadające wspólną 

strategię rozwoju obszaru i założenia 

organizacyjne jej operacjonalizacji. 

Strefy rdzeniowe czterech subregionów 

województwa śląskiego: 

• G-ZM; 

• strefy rdzeniowe trzech pozostałych 

aglomeracji miejskich wg obecnego 

PZPWSL. 

Rysunek 10. Interwencja RPM, ścieżka 8. status quo plus 

opracowanie własne 
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Jeżeli, jak wskazano w SOPAS, kluczowe dla RPM jest wykreowanie w regionie relacji współpracy 

pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na rzecz rozwoju miast w województwie śląskim, 

powinno się raczej wybierać ścieżki 3-6. Jednak ich uruchomienie w praktyce oznacza więcej trudności 

operacyjnych (wyjście poza rozpoznane sposoby postępowania, wzięcie odpowiedzialności politycznej 

za zmianę systemu redystrybucji środków, konieczność większej mobilizacji – a w przypadku ścieżek 5. 

i 6. także integracji – partnerów lokalnych). Ścieżki 1. oraz 2. mają wymiar wręcz technokratyczny, 

stanowią nowy standard prowadzenia polityki województwa śląskiego względem miast, jednak 

zapewniają jednocześnie dużą przewidywalność i przejrzystość w fazie wdrożeniowej. Wybór ścieżki 7. 

lub 8. oznaczał będzie przywiązanie do historycznie wypracowanego schematu postępowania, ze 

wszystkimi jego zaletami, jednak prawdopodobnie nie nada nowej dynamiki współpracy pomiędzy 

samorządami. Każdą ze ścieżek można dodatkowo doprecyzować, modelować na przykład kryteriami 

strategicznej interwencji zorientowanymi na wsparcie wybranych koncepcji rozwoju miast wskazanych 

w rozdziale 1. Wydaje się jednak, że może to być przedsięwzięciem trudnym, ponieważ podejście 

tematyczne będzie raczej powiązane z intensywnym wykorzystywaniem przez dane miasto wsparcia 

dziedzinowego z różnych poziomów polityki (np. programy Horyzont lub Life – programy Europejskiej 

Współpracy Terytorialnej – programy krajowe – RPO) niż z podejściem funkcjonalnym bazującym na 

jakiejś formie współpracy samorządów lokalnych wspieranej głównie środkami RPO. Ponadto 

stworzenie katalogu kryteriów strategicznej interwencji w tym zakresie wymagałoby wcześniejszego 

ugruntowania stanowiska regionu w tej materii w ZSRW. Na chwilę obecną nie ma przesłanek, które 

pozwalałyby np. stawiać koncepcję smart city nad ekomiasto lub jakąkolwiek inną. Nie istnieją także 

żadne ustalenia wskazujące na to, że podążanie za którąkolwiek z tych koncepcji jest z perspektywy 

regionalnej uważane za korzystniejsze niż nieeksponowanie ich w strategiach lokalnych. 

Rekomendacja 19. Dla wybranej ścieżki należy opracować zasady prowadzenia RPM zgodne z 

aspiracjami wyrażonymi w ZSRW. 

Dla wybranej ścieżki należy opracować szczegółowe zasady prowadzenia RPM, współgrające z 

zasadami prowadzenia polityki przestrzennej opracowanymi w ZSRW. W szczególności dotyczyć one 

powinny opracowania listy wyłączeń zapobiegających możliwym negatywnym skutkom przestrzennym 

interwencji RPM, takim jak np.: zmiana funkcji terenów stanowiących rezerwuar usług 

ekosystemowych na obszarach zurbanizowanych i w ich bezpośrednim otoczeniu, zabudowa terenów 

cechujących się wysoką bonitacją gleb, nadmierne rozlewanie się miast, brak systemowego podejścia 

do planowania korytarzy infrastruktury liniowej. Przyjęcie jednej z zaproponowanych ścieżek nie 

wyłącza możliwości kreowania przez władze regionalne, przez własne podmioty i/lub w partnerstwie z 

władzami miejskimi, kilku dużych flagowych projektów o znaczącym oddziaływaniu na przynajmniej 

jeden z obszarów metropolizujących się lub G-ZM. W spektrum interwencji RPM należy także widzieć 

wybrane projekty ujęte w Programie dla Śląska.  

Rekomendacja 20. W ramach opracowania RPM, poza stworzeniem instrumentarium polityki, 

władze regionalne powinny wskazać krótką listę projektów flagowych o znaczącym oddziaływaniu 

na przynajmniej jeden z obszarów metropolizujących się lub G-ZM. 
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Następujące po identyfikacji działań i projektów, którą omówiono powyżej, części dokumentu RPM 

dotyczą wg SOPAS systemów operacjonalizacji i monitorowania polityki. Bazować będą one zapewne 

na znanych metodykach, ujednoliconych na poziomie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Śląskiego. Na tym etapie nie wydaje się uzasadnionym formułowanie rekomendacji w ich zakresie.  
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5. Koncepcja badania empirycznego 

 

5.1. Wprowadzenie 

Niniejsza część przedstawia założenia metodologiczne badań społecznych, które miałyby służyć 

wzbogaceniu prac nad RPM o opinie interesariuszy tej polityki, a więc jej potencjalnych adresatów i 

beneficjentów. Przygotowane założenia metodologiczne badania uwzględniają i bazują na przyjętych 

dokumentach jakimi są: SOPAS, Delimitacja metropolii i aglomeracji oraz ich obszarów funkcjonalnych 

w województwie śląskim14 oraz PZPWSL. Dokumenty te służyły za wsparcie w przygotowaniu 

problematyki (SOPAS) oraz doboru próby (Delimitacja i PZPWSL), jednakże zarówno problematyka 

badawcza jak i próba nie stanowią prostego odwzorowania ich zapisów. Wynika to z funkcji 

uzupełniającej i diagnostycznej badań społecznych w procesie przygotowywania RPM.  

Projektując prace nad RPM przyjęto bowiem, że powinna ona stanowić agregację trzech 

podstawowych elementów: 

1) określonej wizji eksperckiej tej polityki wynikającej z najnowszych trendów rozwoju 

miejskiego i metropolitalnego na poziomie krajowym i międzynarodowym; 

2) diagnozy funkcjonowania systemu miejskiego województwa śląskiego, którego poszczególne 

elementy w postaci metropolii centralnej, aglomeracji, ich obszarów funkcjonalnych oraz 

lokalnych ośrodków rozwoju i miast pośredniczących, stanowią sieć wielokierunkowych 

współzależności, których opisanie i zrozumienie pozwoli na ujęcie specyfiki każdego elementu 

systemu miejskiego i skierowanie do niego adekwatnych działań; 

3) badań społecznych, które pozwolą na odniesienie wizji eksperckiej (p. 1) oraz stanu 

faktycznego (p. 2) do opinii interesariuszy RPM na temat celów, działań i instrumentów, jakimi 

polityka ta powinna się posługiwać, uwzględniając specyfikę danej jednostki terytorialnej i roli 

do jakiej aspiruje w systemie miejskim województwa.  

Prezentowane w niniejszym opracowaniu założenia odnoszą się do badań społecznych (p. 3), które 

powinny dostarczyć danych na temat opinii i potrzeb interesariuszy w zakresie RPM. Tym samym mogą 

pełnić jedynie funkcję wspierającą twórców RPM, gdyż bazować będą na zagregowanych 

perspektywach uczestników badań ułatwiając projektującym RPM podjęcie trafnych decyzji względem 

określenia celów, działań i projektów owej polityki. Pytania badawcze przygotowane w niniejszym 

opracowaniu stanowią wypadkową zapisów SOPAS oraz części rekomendacji zawartych w wizji 

eksperckiej. Dlatego też proponowana problematyka badawcza, a w szczególności zawartość matryc 

narzędzi badawczych nie nawiązuje bezpośrednio do aparatu pojęciowego i aksjologii SOPAS. 

Projektując badania społeczne należy w pierwszej kolejności przyjąć perspektywę osób badanych, a w 

szczególności uwzględnić język, którym się posługują i który odzwierciedla sposób postrzegania przez 

nich rzeczywistości społecznej. Z tym powodów perspektywa interesariuszy nie może w prosty sposób 

zostać przełożona na zapisy RPM.  

                                                           
14 Analizy RCAS, 3/2012. 
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5.2. Cele badań, problematyka badawcza 

Cele badań: 

1. Identyfikacja kluczowych poglądów interesariuszy RPM w zakresie wizji rozwoju systemu 

miejskiego województwa śląskiego.  

2. Identyfikacja kluczowych poglądów interesariuszy RPM w kwestii współpracy obszarów 

miejskich w obrębie systemu miejskiego województwa śląskiego. 

3. Identyfikacja najważniejszych problemów obszarów miejskich z perspektywy interesariuszy 

RPM. 

4. Identyfikacja kluczowych oczekiwań interesariuszy RPM w zakresie misji regionalnej polityki 

miejskiej, w odniesieniu do jej celu generalnego i celów operacyjnych. 

5. Identyfikacja kluczowych oczekiwań interesariuszy RPM w zakresie obszarów interwencji 

regionalnej polityki miejskiej oraz jej narzędzi w postaci działań i projektów. 

Pytania Badawcze: 

1. Jakie są poglądy poszczególnych interesariuszy RPM w zakresie wizji rozwoju systemu 

miejskiego województwa śląskiego? 

1.1 Jakie wizje ogólne struktury miejskiej regionu mają interesariusze reprezentujący 

wyodrębnione obszary miejskie?  

1.1.1 Na ile w swoich wizjach rozwoju systemu miejskiego województwa śląskiego 

wskazują na dominującą rolę metropolii, obszarów metropolitalnych i miast? 

1.1.2 Jaka jest wizja funkcji obszarów niezurbanizowanych i turystycznych w systemie 

miejskim województwa śląskiego? 

1.2 W jaki sposób interesariusze RPM postrzegają funkcje reprezentowanego przez siebie 

obszaru miejskiego w systemie miejskim województwa śląskiego? 

1.2.1 Jakie funkcje obecnie pełni reprezentowany przez interesariuszy RPM obszar 

miejski w ramach systemu miejskiego województwa śląskiego? 

1.2.2 Jakie funkcje powinien pełnić reprezentowany przez interesariuszy RPM obszar 

miejski w ramach systemu miejskiego województwa śląskiego? 

1.3 Jakie bariery i szanse rozwoju docelowego systemu miejskiego regionu dostrzegają 

interesariusze?  

2. Jakie są opinie interesariuszy RPM na temat współpracy między poszczególnymi obszarami 

miejskimi w regionie? 

2.1 Jakie doświadczenia we współpracy z innymi obszarami miejskimi mają reprezentowane 

przez interesariuszy RPM podmioty? 

2.1.1 Na jakich poziomach realizowana jest współpraca?/Czy jest to współpraca 

realizowana z innymi JST, obszarami metropolitalnymi, subregionami? 

2.1.2 Jakie projekty społeczne i infrastrukturalne są realizowane we współpracy z innymi 

podmiotami? 

2.1.3 Jaki charakter ma współpraca: czy istnieją sieci współpracy zinstytucjonalizowanej 

i nieformalnej? 
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2.1.4 Jaki jest – zdaniem interesariuszy RPM – potencjał tworzenia oddolnych 

partnerstw na rzecz obszarów funkcjonalnych w reprezentowanych przez nich 

obszarach miejskich? 

2.2 Jakie są pożądane formy i obszary współpracy z innymi obszarami miejskimi w ocenie 

interesariuszy RPM? 

2.2.1 Z jakimi obszarami miejskimi interesariusze RPM chcieliby podjąć współpracę?  

2.2.2 Jakie projekty społeczne i infrastrukturalne interesariusze RPM chcieliby 

realizować w partnerstwie z innymi podmiotami? 

2.2.3 Jaki charakter – zdaniem interesariuszy RPM – powinna mieć współpraca z innymi 

obszarami miejskimi?  

2.3 Jakie aktualne i potencjalne bariery współpracy dostrzegają interesariusze RPM?  

3. Jakie są najistotniejsze wyzwania i problemy, z którymi musi poradzić sobie obszar miejski 

który reprezentują interesariusze RPM? 

3.1 Jakie problemy związane sytuacją w obszarze miejskim identyfikują interesariusze RPM?  

3.2 Które z istniejących problemów udało się już rozwiązać, a które nadal wymagają wsparcia? 

3.3 W jakim stopniu sprostanie zidentyfikowanym wyzwaniom i problemom wiąże się z 

rozwojem współpracy na poziomie lokalnym, międzyaglomeracyjnym, subregionalnym, 

regionalnym? 

4. Jakie są oczekiwania interesariuszy RPM w zakresie celów generalnych i operacyjnych RPM? 

4.1 W jakim stopniu i zakresie RPM powinna definiować kierunki polityki województwa wobec 

miast i GZM? 

4.2 W jakim stopniu i zakresie RPM powinna oddziaływać na kształtowanie układu osadniczego 

województwa śląskiego? 

4.2.1 W jakim stopniu RPM powinna przeciwdziałać niekontrowanej peryurbanizacji i 

suburbanizacji? 

4.3 Jakie są opinie interesariuszy RPM na temat kierunków wspierania „specjalizacji 

funkcjonalnej” wyodrębnionych obszarów miejskich w zakres usług odpowiadających ich 

randze, w tym usług metropolitalnych w GZM? 

4.4 Jakie są opinie interesariuszy RPM na temat pozostałych obszarów pożądanego 

zainteresowania RPM i wynikających z nich celów operacyjnych? 

4.4.1 Czy i w jakim stopniu RPM powinna inicjować i wspierania współpracę miast i 

obszarów z nimi związanych w układzie lokalnym, międzyaglomeracyjnym, 

subregionalnym i regionalnym? 

4.4.2 Czy i w jakim stopniu RPM powinna tworzyć forum wymiany wiedzy i informacji 

dla adresatów RPM (Konferencja Regionalna Miast i Metropolii)? 

4.4.3 Czy i w jakim stopniu RPM powinna zajmować się rozwijaniem przestrzeni 

publicznych? 

4.4.4  Czy i w jakim stopniu RPM powinna zajmować się mobilnością i dostępnością 

komunikacyjną?  

4.5 Czy i w jakim stopniu RPM powinna zajmować się jakością miejskiego środowiska życia?  

4.6 Które z wskazanych potencjalnych obszarów interwencji RPM gminy mogę realizować 

samodzielnie a które wymagają współpracy JST i koordynacji na poziomie regionalnym? 

4.7 Czy cele operacyjne RPM powinny być dostosowane do specyfiki obszarów miejskich 

województwa? 
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5. Jakie oczekiwane przez interesariuszy działania na rzecz obszarów miejskich powinny zostać 

uwzględnione w RPM? 

5.1 Jakie narzędzia interwencji w ramach rozwoju miejskiego regionu powinny zostać 

uwzględnione w założeniach regionalnej polityki miejskiej?  

5.2 Jakie są opinie interesariuszy RPM na temat różnicowania, względnie uniformizacji metod i 

narzędzi interwencji względem różnych obszarów miejskich województwa? 

5.3 Jakie są opinie interesariuszy RPM na temat źródeł finansowania interwencji w ramach 

RPM? Na czym powinien polegać montaż finansowy inicjatyw i przedsięwzięć 

podejmowanych w ramach RPM? 

5.4 Jakie są opinie interesariuszy RPM na temat potencjalnych projektów, które powinny być 

realizowane w ramach regionalnej polityki miejskiej w obszarach miejskich 

reprezentowanych przez interesariuszy? 

5.5 Jakie są opinie interesariuszy RPM na temat oczekiwanych działań prowadzonych w ramach 

RPM w obszarach miejskich reprezentowanych przez interesariuszy? 

5.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 

Wykorzystywane techniki badawcze 

Koncepcja badań zakłada użycie jakościowych technik badawczych, których adekwatność wynika z 

charakterystyki beneficjentów RPM i złożoności badanej materii. Wykorzystanie jakościowych technik 

badawczych podyktowane jest specyfiką problemów jakie mają być przedmiotem badania, których 

złożony, wieloaspektowy charakter jest trudny do uchwycenia prostymi metodami ilościowymi.  

Uzyskanie odpowiedzi na postawione pytania badawcze wymaga wniknięcia w sytuację problemową 

badanych obszarów miejskich i zrozumienia perspektywy oraz oczekiwań interesariuszy RPM. 

Zróżnicowanie grup interesariuszy wymaga użycia odmiennych technik badawczych. 

W ramach badań przewiduje się zastosowanie następujących technik badawczych: 

• Pogłębiony wywiad indywidualny (IDI) – jest to technika badań jakościowych, polegająca na 

prowadzeniu szczegółowej, wnikliwej rozmowy z respondentem na określony temat z 

wykorzystaniem narzędzia zawierającego schemat wątków tematycznych, które należy 

poruszyć w trakcie wywiadu (scenariusz wywiadu). 

• Zogniskowany wywiad grupowy (FGI) – jest to technika badań jakościowych, polegająca na 

prowadzeniu rozmowy z celowo wybranymi respondentami w formule swobodnej dyskusji 

grupowej z wykorzystaniem narzędzia badawczego, jakim jest scenariusz, odnoszący się do 

założonych celów badania. Nad przebiegiem wywiadu czuwa moderator, kierujący rozmową 

tak, by uzyskać od uczestników pełne i wiarygodne wypowiedzi na poruszane tematy. W 

wywiadzie zogniskowanym bierze zazwyczaj udział od 8 do 12 respondentów.  

Narzędzia badawcze 

• Dyspozycje do wywiadu – są narzędziem wykorzystywanym w pogłębionych wywiadach 

indywidualnych. Przyjmują postać złożonej listy pytań, w której zapisany jest pewien 

scenariusz wywiadu. Z racji tego, że wywiady są techniką jakościową ich standaryzacja jest 
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ograniczona, a zatem scenariusz ma charakter orientacyjny, pozwalający ankieterowi 

zachować kontrolę nad przebiegiem badania.  

• Scenariusze wywiadów zogniskowanych – są narzędziem wykorzystywanym w 

zogniskowanych wywiadach grupowych. Stanowią pomoc dla moderatora, który czerpiąc z 

listy pytań steruje dyskusją. Z racji złożoności sytuacji interakcyjnej scenariusze nie mogą objąć 

wszystkich możliwych sytuacji, a zadanie kierowania dyskusją spada na moderatora.  

5.4. Dobór próby badawczej 

Interesariusze RPM 

Badania będą zatem pierwszej kolejności przeprowadzane w środowiskach profesjonalnych, na które 

będą się składać następujące grupy interesariuszy: 

• Reprezentanci władz miast, gmin i powiatów (prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, 

starostowie, przewodniczący rad miast, przewodniczący rad powiatów lub wytypowane przez 

nich osoby) województwa śląskiego. 

• Przedstawiciel/przedstawiciele Zarządu G-ZM. 

• Przedstawiciele zrzeszeń przedsiębiorców, mających swoje siedziby w województwie śląskim. 

• Przedstawiciele NGO, zrzeszeń mieszkańców miast województwa śląskiego. 

W przypadku przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, zarządu G-ZM i reprezentantów 

zrzeszeń przedsiębiorców proponowane jest zastosowanie techniki pogłębionego wywiadu 

indywidualnego. Natomiast w odniesieniu do przedstawicieli organizacji pozarządowych, ruchów 

miejskich i zrzeszeń mieszkańców adekwatniejszą techniką wydają się zogniskowane wywiady 

grupowe, które pozwolą na wydobycie istotnych perspektyw mieszkańców województwa przy 

zminimalizowaniu ryzyka sprofilowania odpowiedzi przez pryzmat interesów jednego ze zrzeszeń. 

Założenia próby badawczej 

Istotnym wyzwaniem w opracowaniu założeń badań społecznych na potrzeby RPM jest 

skonstruowanie próby badawczej, która uwzględniałaby strukturę przestrzenną systemu miejskiego. 

Przedłożona propozycja przestrzennego układu doboru próby jest bowiem efektem uwzględnienia 

następujących elementów: 

1. struktury funkcjonalno-przestrzennej wynikającej z zapisów w dokumentach strategicznych i 

planistycznych (Strategia województwa Śląskiego 2020+, PZPWSL, Delimitacja Metropolii i 

Aglomeracji oraz ich obszarów funkcjonalnych w Woj. Śląskim (Analizy RCAS, 3/2012); 

2. stanu faktycznego odnoszącego się do: 

2.1. współpracy od 2007 roku 14 miast w ramach GZM (Górnośląski Związek Metropolitalny),  

2.2. powstania Związku Metropolitalnego w Województwie Śląskim, które w pełni 

działalność rozpoczął z dniem 1 stycznia 2018 roku obejmującego 41 gmin subregionu 

centralnego, 

2.3. aspiracji kolejnych gmin zamierzających przystąpić do związku metropolitalnego, co 

zostało potwierdzone przez złożenie przez nie stosownych wniosków przy założeniu 

„domykania” powiatów, których gminy weszły do związku metropolitalnego z chwilą 

jego powstania; 
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3. rzetelnością, zróżnicowaniem i nasyceniem pozyskiwanych danych oraz optymalizacją 

ekonomiczną procesu badawczego. Innymi słowy, jeśli przebadanie określonej liczby 

wylosowanych uprzednio gmin w pewnej kategorii pozwala na nasycenie danymi, a badania 

kolejnych gmin nie przyniosłyby jakościowo nowych danych, które wpłynęłyby na ogólne 

wyniki, przyjmuje się, że wymogi metodologiczne są spełnione, a cel badawczy został 

osiągnięty.  

Zaproponowany dobór próby w układzie ilościowym, jakościowych oraz przestrzennym jest 

wypadkową trzech powyższych imperatywów i z tego powodu nie jest prostym odzwierciedleniem 

zapisów w wymienionych wyżej dokumentach planistycznych. Należy zatem podkreślić, że zawarte w 

niniejszym opracowaniu odniesienia do układów przestrzennych województwa śląskiego, delimitacji 

jego obszarów funkcjonalnych, mają cel czysto pragmatyczny, związany z koniecznością doboru 

miarodajnej próby do badań i zgromadzenia adekwatnych i wartościowych danych empirycznych. W 

żadnym wypadku nie należy ich traktować jako postulatów w zakresie pożądanego układu 

przestrzennego w ramach prac na RPM czy układów opisujących stan faktyczny w tym zakresie.  

Ogólne zasady doboru próby badawczej  

W przypadku rdzeni G-ZM i obszarów metropolizujących się dobór próby badawczej obejmuje zarówno 

poziom G-ZM (przedstawiciel zarządu), jak i wszystkich miast rdzenia G-ZM (14 miast z uwzględnieniem 

Jaworzna, które wystąpiło z dawnego GZM i nie jest obecnie członkiem związku metropolitalnego) oraz 

rdzeni obszarów metropolizujących się (6 miast), gdzie badaniem objęci zostaną przedstawicie władz 

miast (prezydenci, burmistrzowie), rad miejskich oraz przedstawiciele zrzeszeń przedsiębiorców. W 

obszarze rdzenia badaniem objęte zostaną też powiaty rdzeni obszarów metropolizujących się 

(przedstawiciele rad powiatów). Ponadto przedstawiciele NGO, zrzeszeń mieszkańców (np. rad 

dzielnic/jednostek pomocniczych), nieformalnych organizacji społecznych objęci zostaną badaniem 

fokusowym (6-10 grup fokusowych)15. 

W otoczeniu funkcjonalnym G-ZM występuje 35 gmin. Po uszeregowaniu rosnąco, według liczby 

ludności, wyznaczone zostały tercyle (T1 = 8627 mieszkańców, T2 =16001 mieszkańców). Próba została 

ustrukturyzowana z uwzględnieniem charakteru gminy (podziału na gminy miejskie, miejsko-wiejskie i 

wiejskie) a także ze względu na wielkość (przynależność do poszczególnych tercyli). Z racji 

niewystępowania dużych (trzeci tercyl) gmin wiejskich oraz małych (pierwszy tercyl) i dużych (trzeci 

tercyl) gmin miejsko-wiejskich losowane będzie 6 gmin. Szczegółowe opracowanie zawarto w Aneksie.  

W przypadku otoczenia obszarów metropolizujących się nie uwzględniano podziału według kryterium 

wielkości, bowiem w każdym z obszarów było od 9 do 11 gmin. Pozostawiono w mocy kryterium 

charakteru gminy (miejska, miejsko-wiejska i wiejska). Z racji niewystępowania gmin miejskich w 

otoczeniu funkcjonalnym Częstochowy i Bielska losowane będzie 7 gmin. Szczegółowe opracowanie 

zawarto w Aneksie 1.  

                                                           
15 Ostateczna liczba grup uwarunkowana jest dostępnością badanych interesariuszy z tej grupy.  
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W obszarach otoczenia funkcjonalnego przeprowadzonych zostanie także 10 wywiadów z 

przedstawicielami zrzeszeń przedsiębiorców oraz 10 wywiadów zogniskowanych z przedstawicielami 

NGO, zrzeszeń mieszkańców (np. rad dzielnic/jednostek pomocniczych), ruchów miejskich. 

W przypadku lokalnych ośrodków rozwoju i miast pośredniczących dobór próby obejmuje wszystkie 

gminy będące lokalnymi ośrodkami wzrostu (9 miast) oraz miastami pośredniczącymi (4 miasta), gdzie 

badaniem objęci zostaną przedstawicie władz miast (prezydenci, burmistrzowie) oraz rad miejskich. W 

lokalnych ośrodkach rozwoju i miastach pośredniczących badaniem objęte zostaną też powiaty w 

jakich znajdują się te miasta (przedstawiciele rad powiatów). Ponadto przedstawiciele zrzeszeń 

przedsiębiorców (13 wywiadów) i przedstawiciele NGO, zrzeszeń mieszkańców (np. rad 

dzielnic/jednostek pomocniczych), nieformalnych organizacji społecznych zostaną badaniem 

fokusowym (10 grup fokusowych)16. 

Łączna liczba indywidualnych wywiadów pogłębionych:  126 

Łączna liczba wywiadów zogniskowanych:    26-33 

                                                           
16 Ostateczna liczba grup uwarunkowana jest dostępnością badanych interesariuszy z tej grupy.  
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LP. POZIOM PODZIAŁ JEDNOSTKI ANALIZY TECHNIKA BADAWCZA 
CHARAKTERYSTYKA DOBORU PRÓBY 

BADAWCZEJ 

WIELKOŚĆ PRÓBY 

BADAWCZEJ 

1.  RDZENIE 

GÓRNOŚLĄSKO-

ZAGŁĘBIOWSKIEJ 

METROPOLII I 

OBSZARÓW 

METROPOLIZUJĄCYCH 

• Wszystkie miasta rdzenia G-
ZM: 

⎯ Katowice, 

⎯ Bytom, 

⎯ Chorzów, 

⎯ Dąbrowa Górnicza, 

⎯ Gliwice, 

⎯ Jaworzno, 

⎯ Mysłowice,  

⎯ Piekary Śląskie, 

⎯ Ruda Śląska, 

⎯ Siemianowice Śląskie, 

⎯ Sosnowiec, 

⎯ Świętochłowice, 

⎯ Tychy, 

⎯ Zabrze. 

• Wszystkie miasta rdzenia 
obszarów metropolizujących: 

⎯ Częstochowa, 

⎯ Bielsko-Biała, 

⎯ Rybnik, 

⎯ Jastrzębie-Zdrój, 

⎯ Żory, 

⎯ Wodzisław Śląski. 
 

przedstawiciel Zarządu G-ZM 

– przewodniczący lub 

wskazany przez niego członek 

Zarządu 

pogłębiony wywiad 

indywidualny (IDI) 
Celowy dobór próby badawczej w 

oparciu o kryterium przypadków 

kluczowych. 

1 osoba 

prezydenci (ew. 

wiceprezydenci) wszystkich 

miast rdzenia G-ZM oraz miast 

rdzenia obszarów 

metropolizujących  

pogłębiony wywiad 

indywidualny (IDI) 

Celowy dobór próby badawczej w 

oparciu o kryterium przypadków 

kluczowych. Każde miasto będzie 

reprezentowane przez jednego 

przedstawiciela władz. 

20 osób 

przewodniczący rad 

wszystkich miast rdzenia G-

ZM oraz miast rdzenia 

obszarów metropolizujących 

(ew. osoby przez nich 

oddelegowane)   

pogłębiony wywiad 

indywidualny (IDI) 
Celowy dobór próby badawczej w 

oparciu o kryterium przypadków 

kluczowych. Każde miasto będzie 

reprezentowane przez jednego 

przedstawiciela rady miasta. 

20 osób 

przewodniczący rad 

powiatów: częstochowskiego, 

rybnickiego, bielskiego (ew. 

osoby przez nich 

oddelegowane)   

pogłębiony wywiad 

indywidualny (IDI) 

Celowy dobór próby badawczej w 

oparciu o kryterium przypadków 

kluczowych. Każdy powiat nie będący 

miastem na prawach powiatu będzie 

reprezentowany przez jednego 

przedstawiciela władz powiatu. 

3 osoby 

przedstawiciele zrzeszeń 

przedsiębiorców, mających 

swoje siedziby w miastach 

rdzenia G-ZM i w miastach 

rdzenia obszarów 

metropolizujących  

pogłębiony wywiad 

indywidualny (IDI) 

 

Celowy dobór próby badawczej w 

oparciu o kryterium przypadków 

kluczowych. Zakłada się 

przeprowadzenie 14 wywiadów w 

miastach rdzenia G-ZM oraz 6 

wywiadów w miastach rdzenia 

obszarów metropolizujących. 

20 osób 

przedstawiciele NGO, 

zrzeszeń mieszkańców (np. 

rad dzielnic/jednostek 

pomocniczych), 

nieformalnych organizacji 

społecznych 

zogniskowany wywiad 

grupowy (FGI) 

Celowy dobór próby badawczej w 

oparciu o kryterium przypadków 

kluczowych. Zakłada się 

przeprowadzenie od 3 do 5 wywiadów 

w każdym z miast rdzenia G-ZM oraz 

takiej samej liczby wywiadów w każdym 

z miast rdzenia obszarów 

metropolizujących. W każdym z 

6-10 grup 

fokusowych 
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wywiadów weźmie udział grupa licząca 

od 8 do 12 osób. 

2. T
a
k
i
e
j 
s 

OBSZARY 

FUNKCJONALNE – 

OTOCZENIE RDZENIA 

GÓRNOŚLĄSKO-

ZAGŁĘBIOWSKIEJ 

METROPOLII I RDZENIA 

OBSZARÓW 

METROPOLIZUJĄCYCH 

• Wybrane gminy z otoczenia 
rdzenia G-ZM17  

• Wybrane gminy z otoczenia 
rdzenia obszarów 
metropolizujących18 

prezydenci miast/ 

burmistrzowie/ wójtowie 

wybranych gmin z otoczenia 

rdzenia G-ZM oraz gmin z 

otoczenia rdzenia obszarów 

metropolizujących (ew. osoby 

przez nich oddelegowane) 

pogłębiony wywiad 

indywidualny (IDI) 

Celowy dobór próby badawczej w 

oparciu o kryterium przypadków 

kluczowych. Zakłada się 

przeprowadzenie po jednym wywiadzie 

w wylosowanej gminie w każdej 

kombinacji wielkości (3 kategorie) i 

charakteru (trzy typy gmin) – jeśli 

występują – w gminach z otoczenia 

rdzenia G-ZM oraz po jednym 

wywiadzie w każdym typie gmin – jeśli 

występują – w gminach z otoczenia 

rdzenia obszarów metropolizujących.19 

13 osób 

przewodniczący rad 

miast/gmin wybranych gmin z 

otoczenia rdzenia G-ZM oraz 

gmin z otoczenia rdzenia 

obszarów metropolizujących 

(ew. osoby przez nich 

oddelegowane)  

pogłębiony wywiad 

indywidualny (IDI) 

Celowy dobór próby badawczej w 

oparciu o kryterium przypadków 

kluczowych. Zakłada się 

przeprowadzenie po jednym wywiadzie 

w wylosowanej gminie w każdej 

kombinacji wielkości (3 kategorie) i 

charakteru (trzy typy gmin) – jeśli 

występują - w gminach z otoczenia 

rdzenia G-ZM oraz po jednym 

wywiadzie w każdym typie gmin – jeśli 

występują - w gminach z otoczenia 

rdzenia obszarów metropolizujących.20 

13 osób 

                                                           
17 Gminy z otoczenia rdzenia GZM: Będzin, Bieruń, Bobrowniki, Bojszowy, Chełm Śląski, Czeladź, Gierałtowice, Imielin, Kalety, Knurów, Kobiór, Krupski Młyn, Lędziny, Łaziska Górne, Miasteczko Śląskie, Mierzęcice, 
Mikołów, Orzesze, Ożarowice, Pilchowice, Psary, Pyskowice, Radzionków, Rudziniec, Siewierz, Sławków, Sośnicowice, Świerklaniec, Tarnowskie Góry, Toszek, Tworóg, Wielowieś, Wojkowice, Wyry, Zbrosławice. 
18 Gminy z otoczenia rdzenia obszarów metropolizujących: Mstów, Olsztyn, Rędziny, Kłomnice, Mykanów, Przyrów, Kruszyna, Blachownia, Konopiska, Poczesna, Janów, Rydułtowy, Radlin, Pawłowice, Mszana, Godów, 
Suszec, Marklowice, Świerklany, Jejkowice, Gaszowice, Czerwionka-Leszczyny, Czechowice-Dziedzice, Kozy, Wilkowice, Bestwina, Jaworze, Jasienica, Buczkowice, Wilamowice, Łodygowice. 
19 Gminy z otoczenia rdzenia GZM miejskie, pierwszy tercyl: Sławków, Miasteczko Śląskie, Kalety; gminy miejskie, drugi tercyl: Imielin, Wojkowice; gminy miejskie trzeci tercyl: Radzionków, Lędziny, Pyskowice, Bieruń, 
Orzesze, Łaziska, Czeladź, Knurów, Mikołów, Będzin, Tarnowskie Góry; gminy miejsko wiejskie, drugi tercyl: Sośnicowice, Toszek, Siewierz; gminy wiejskie, pierwszy tercyl: Krupski Młyn, Kobiór, Ożarowice, Wielowieś, 
Chełm Śląski, Mierzęcice, Bojszowy, Wyry, Tworóg. Gminy z otoczenia obszarów metropolizujących Częstochowy - gminy miejsko-wiejskie: Blachownia, wiejskie: Mstów, Olsztyn, Rędziny, Kłomnice, Mykanów, Przyrów, 
Kruszyna, Konopiska, Poczesna, Janów; Rybnika - gminy miejskie: Rydułtowy, Radlin, gminy miejsko-wiejskie: Czerwionka-Leszczyny, gminy wiejskie: Pawłowice, Mszana, Godów, Suszec, Marklowice, Świerklany, 
Jejkowice, Gaszowice; Bielska – gminy miejsko-wiejskie: Czechowice-Dziedzice, Wilamowice, gminy wiejskie: Kozy, Wilkowice, Bestwina, Jaworze, Jasienica, Buczkowice, Łodygowice. 
20 Gminy z otoczenia rdzenia GZM miejskie, pierwszy tercyl: Sławków, Miasteczko Śląskie, Kalety; gminy miejskie, drugi tercyl: Imielin, Wojkowice; gminy miejskie trzeci tercyl: Radzionków, Lędziny, Pyskowice, Bieruń, 
Orzesze, Łaziska, Czeladź, Knurów, Mikołów, Będzin, Tarnowskie Góry; gminy miejsko wiejskie, drugi tercyl: Sośnicowice, Toszek, Siewierz; gminy wiejskie, pierwszy tercyl: Krupski Młyn, Kobiór, Ożarowice, Wielowieś, 
Chełm Śląski, Mierzęcice, Bojszowy, Wyry, Tworóg. Gminy z otoczenia obszarów metropolizujących Częstochowy - gminy miejsko-wiejskie: Blachownia, wiejskie: Mstów, Olsztyn, Rędziny, Kłomnice, Mykanów, Przyrów, 
Kruszyna, Konopiska, Poczesna, Janów; Rybnika - gminy miejskie: Rydułtowy, Radlin, gminy miejsko-wiejskie: Czerwionka-Leszczyny, gminy wiejskie: Pawłowice, Mszana, Godów, Suszec, Marklowice, Świerklany, 
Jejkowice, Gaszowice; Bielska – gminy miejsko-wiejskie: Czechowice-Dziedzice, Wilamowice, gminy wiejskie: Kozy, Wilkowice, Bestwina, Jaworze, Jasienica, Buczkowice, Łodygowice. 
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przedstawiciele zrzeszeń 

przedsiębiorców, mających 

swoje siedziby w wybranych 

gminach z otoczenia rdzenia 

G-ZM oraz gminach z 

otoczenia rdzenia obszarów 

metropolizujących 

pogłębiony wywiad 

indywidualny (IDI) 

 

Celowy dobór próby badawczej w 

oparciu o kryterium przypadków 

kluczowych. Zakłada się 

przeprowadzenie 10 wywiadów – po 

jednym w każdym z powiatów, do 

których należą gminy z otoczenia G-ZM 

oraz gminy z otoczenia rdzenia 

obszarów metropolizujących21. 

10 osób 

przedstawiciele NGO, 

zrzeszeń mieszkańców (np. 

rad dzielnic/jednostek 

pomocniczych), 

nieformalnych organizacji 

społecznych 

zogniskowany wywiad 

grupowy (FGI) 

Celowy dobór próby badawczej w 

oparciu o kryterium przypadków 

kluczowych. Zakłada się 

przeprowadzenie 10 wywiadów – po 

jednym w każdym z powiatów, do 

których należą gminy z otoczenia G-ZM 

oraz gminy z otoczenia rdzenia 

obszarów metropolizujących.  W 

każdym z wywiadów weźmie udział 

grupa licząca od 8 do 12 osób. 

10 grup 

fokusowych 

3.  LOKALNE OŚRODKI 

ROZWOJU I MIASTA 

POŚREDNICZĄCE 

• Wszystkie lokalne ośrodki 
rozwoju: 

⎯ Cieszyn, 

⎯ Kłobuck, 

⎯ Koniecpol, 

⎯ Lubliniec, 

⎯ Myszków, 

⎯ Pszczyna, 

⎯ Racibórz,  

⎯ Zawiercie, 

⎯ Żywiec. 

• Wszystkie miasta 
pośredniczące22 : 

⎯ Wisła, 

prezydenci miast/ 

burmistrzowie/ wójtowie 

wszystkich lokalnych 

ośrodków rozwoju i miast 

pośredniczących (ew. osoby 

przez nich oddelegowane)   

pogłębiony wywiad 

indywidualny (IDI) 

Celowy dobór próby badawczej w 

oparciu o kryterium przypadków 

kluczowych. Każde miasto będzie 

reprezentowane przez jednego 

przedstawiciela władz. 

13 osób 

przewodniczący rad 

powiatów: kłobuckiego, 

cieszyńskiego, lublinieckiego, 

myszkowskiego, 

pszczyńskiego, raciborskiego, 

zawierciańskiego, 

żywieckiego (ew. osoby przez 

nich oddelegowane) 23  

pogłębiony wywiad 

indywidualny (IDI) 

Celowy dobór próby badawczej w 

oparciu o kryterium przypadków 

kluczowych. Każdy powiat będzie 

reprezentowany przez jednego 

przedstawiciela władz. 
10 osób 

                                                           
21 Powiaty obejmujące gminy z otoczenia rdzenia GZM: będziński, bieruńsko-lędziński, gliwicki, mikołowski, tarnogórski. Powiaty obejmujące gminy z otoczenia rdzenia obszarów metropolizujących: częstochowski, 
rybnicki, wodzisławski, bielski, żywiecki. 
22 Miasta pośredniczące zajmują uprzywilejowaną pozycję „piwotalną” między przestrzenią metropolii (przestrzenią podlegająca metropolizacji) a przestrzenią wiejską (nie ulegającą metropolizacji). Zasadnicza funkcja 
miast pośredniczących to funkcja „łącznika” (fr. connectivité) w wymiarze zewnętrznym oraz wewnętrznym jako dostawcy podstawowych usług publicznych i rynkowych względem zaplecza. (Fabien Nadou. La notion 
de ” villes intermédiaires ”, une approche différenciée du rôle des villes 
moyennes : entre structuration territoriale et spécificités socio-économiques. 2010. <halshs-00596204>) 
23 Spis nie uwzględnia powiatów bielskiego i częstochowskiego, ponieważ ich przedstawiciele będą badania w ramach kategorii rdzeniowych obszarów metropolizujących się.  



63 

 

⎯ Ustroń,  

⎯ Szczyrk,  

⎯ Skoczów. 

przedstawiciele zrzeszeń 

przedsiębiorców, mających 

swoje siedziby we wszystkich 

lokalnych ośrodkach rozwoju i 

miastach pośredniczących 

pogłębiony wywiad 

indywidualny (IDI) 

Celowy dobór próby badawczej w 

oparciu o kryterium przypadków 

kluczowych. Każde miasto będzie 

reprezentowane przez jednego 

przedstawiciela zrzeszeń 

przedsiębiorców. 

13 osób 

przedstawiciele NGO, 

zrzeszeń mieszkańców (np. 

rad dzielnic/jednostek 

pomocniczych), 

nieformalnych organizacji 

społecznych 

zogniskowany wywiad 

grupowy (FGI) 

Celowy dobór próby badawczej w 

oparciu o kryterium przypadków 

kluczowych. Zakłada się 

przeprowadzenie 13 wywiadów – po 

jednym w każdym lokalnym ośrodku 

rozwoju i mieście pośredniczącym. W 

każdym z wywiadów weźmie udział 

grupa licząca od 8 do 12 osób. 

13 grup 

fokusowych 

przedstawiciele zrzeszeń 

przedsiębiorców, NGO, 

zrzeszeń mieszkańców (np. 

rad dzielnic/jednostek 

pomocniczych), 

nieformalnych organizacji 

społecznych 

zogniskowany wywiad 

grupowy (FGI) 

W zależności od liczby wskazanych w 

tym punkcie gmin zostanie podjęta 

decyzja o przeprowadzeniu badań 

pełnych lub badań na próbie badawczej 

 



Aneks 1. Schemat doboru gmin do próby badawczej otoczenia funkcjonalnego 

rdzenia G-ZM oraz rdzenia obszarów metropolizujących 

 

 
GMINY MIEJSKIE 

GMINY  

MIEJSKO-WIEJSKIE 
GMINY WIEJSKIE 

 

OTOCZENIE 

FUNKCJONALNE 

METROPOLII  

 

 

 

 

W każdym 

tercylu 

losujemy (jeśli 

to możliwe) po 

jednej gminie 

miejskiej, 

miejsko-

wiejskiej i 

miejskiej. 

TERCYL 

PIERWSZY 

Sławków 

Miasteczko Śląskie 

Kalety 

 Krupski Młyn 

Kobiór 

Ożarowice 

Wielowieś 

Chełm Śląski 

Mierzęcice 

Bojszowy 

Wyry 

Tworóg 

2 gminy do 

wylosowania 

TERCYL 

DRUGI 

Imielin 

Wojkowice 

Sośnicowice 

Toszek 

Siewierz 

Rudziniec 

Pilchowice 

Bobrowniki 

Gierałtowice 

Psary 

Świerklaniec 

Zbrosławice 

3 gminy do 

wylosowania 

TERCYL 

TRZECI 

Radzionków 

Lędziny 

Pyskowice 

Bieruń 

Orzesze 

Łaziska 

Czeladź 

Knurów 

Mikołów 

Będzin 

Tarnowskie Góry 

  1 gmina do 

wylosowania 

OTOCZENIE FUNKCJONALNE 

CZĘSTOCHOWY 

 Blachownia 

 

Mstów 

Olsztyn 

Rędziny 

Kłomnice 

Mykanów 

Przyrów 

Kruszyna 

Konopiska 

Poczesna 

Janów 

2 gminy do 

wylosowania 

OTOCZENIE FUNKCJONALNE 

RYBNIKA 

Rydułtowy 

Radlin 

 

Czerwionka-

Leszczyny 

Pawłowice 

Mszana 

Godów 

Suszec 

Marklowice 

Świerklany 

Jejkowice 

Gaszowice 

3 gminy do 

wylosowania 

OTOCZENIE FUNKCJONALNE 

BIELSKA-BIAŁEJ 

 Czechowice-

Dziedzice 

Wilamowice 

 

Kozy 

Wilkowice 

Bestwina 

Jaworze 

Jasienica 

Buczkowice 

Łodygowice 

2 gminy do 

wylosowania 
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Aneks 2. Scenariusz wywiadu zogniskowanego 

 

WYZWANIA REGIONALNEJ POLITYKI MIEJSKIEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 

SCENARIUSZ WYWIADU ZOGNISKOWANEGO 

CEL WYWIADU 
Poznanie oczekiwań przedstawicieli: 

• NGO,  

• zrzeszeń mieszkańców (np. rad dzielnic/jednostek pomocniczych),  

• nieformalnych organizacji społecznych,  

• zrzeszeń przedsiębiorców24  
na temat zakresu działań, które powinny podjąć władze województwa, aby wesprzeć 
funkcjonowanie i współpracę obszarów miejskich w regionie. 

DATA WYWIADU  

UCZESTNICY WYWIADU 
Przedstawiciele: 

• NGO,  

• zrzeszeń mieszkańców (np. rad dzielnic/jednostek pomocniczych),  

• nieformalnych organizacji społecznych,  

• zrzeszeń przedsiębiorców25  

LICZBA UCZESTNIKÓW WYWIADU  

 

ETAP I  

WPROWADZENIE 
10 MINUT 

⎯ przywitanie uczestników przez moderatora; 

⎯ sporządzenie listy obecności; 

⎯ przedstawienie się moderatora – wyjaśnienie jego roli; 

⎯ wyjaśnienie idei badania i zasad prowadzenia zogniskowanego wywiadu grupowego; 

⎯ przedstawienie założeń i celów spotkania; 

⎯ przedstawienie etapów spotkania. 

ETAP II 

WPROWADZENIE 
5 MINUT 

⎯ ustalenie zasad dyskusji; 

⎯ wyjaśnienie sposobu wykorzystania zebranych informacji. 

ETAP III 

DYSKUSJA WŁAŚCIWA 
80 MINUT 

Dyskusja wokół czterech obszarów tematycznych: 

I. wizja rozwoju obszarów miejskich województwa; 
II. współpraca w regionie; 

III. cele Regionalnej Polityki Miejskiej; 
IV. działania w ramach Regionalnej Polityki Miejskiej 

PYTANIA GŁÓWNE PYTANIA UZUPEŁNIAJĄCE 

I. WIZJA ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH WOJEWÓDZTWA 

1. Województwo Śląskie należy do 
najbardziej zurbanizowanych w kraju, 
niemniej obszary województwa różnią się 
pod tym względem. Chcielibyśmy poznać 
Państwa opinie na temat zróżnicowania 
miast w województwie; o wskazanie, 
które ośrodki uważają Państwo za 
kluczowe dla rozwoju województwa? 

− Czy G-ZM pełni rolę dominującą w układzie miast w województwie 
śląskim? 

− Które z miast G-ZM pełnią rolę dominującą/są ośrodkami wiodącymi w G-
ZM? Proszę o wymienienie konkretnych miast. 

− Jakie inne ośrodki oprócz G-ZM mają szczególne znaczenie dla rozwoju 
województwa? 

− Które z wymienionych przez Państwa miast są szczególnie ważne dla 
rozwoju województwa? 

− Prosimy o uzasadnienie odpowiedzi. 

                                                           
24 Do wpisania wariantywnie. 
25 Do wpisania wariantywnie. 
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2. Biorąc pod uwagę wizję struktury 
obszarów miejskich województwa którą 
Państwo zaprezentowali, proszę wskazać 
jaką rolę pełni reprezentowane/y przez 
Państwa miasto/obszar miejski. 

− Jakie potrzeby mieszkańców zaspokaja obecnie reprezentowane przez 
Państwa miasto/obszar miejski? Które potrzeby mieszkańcy zaspokajają 
poza nim? Proszę wskazać konkretne potrzeby (np. praca, edukacja, 
usługi) oraz te miejscowości, w których są one zaspokajane). 

− Jakie jest znaczenie miasta/obszaru miejskiego który Pani/Pan 
reprezentuje dla rozwoju województwa?  

− Jakie są specjalizacje miasta/obszaru miejskiego pod względem 
gospodarki, rynku pracy, nauki i edukacji, kultury i rozrywki (sportu), 
usług medycznych? 

− Jakie ważne instytucje i inne podmioty zapewniające usługi mieszkańcom 
miasta i sąsiednich miejscowości znajdują się w Państwa mieście? 

− Jakie ważne instytucje i inne podmioty zapewniające usługi mieszkańcom 
województwa znajdują się w Państwa mieście (np. ośrodki zdrowia)? Czy 
są takie instytucje, które zapewniają unikalne w skali województwa 
usługi? Z jakich najdalszych części województwa przyjeżdżają do Państwa 
miasta ludzie, aby skorzystać z ich usług?  

− Jakie miejsce zajmuje obecnie reprezentowany Panią/Pana obszar miejski 
Jaką rolę pełni obecnie? 

− Jakie potrzeby województwa rozumianego jako całość zaspokaja 
reprezentowany przez Państwa obszar miejski/miasto? 

− Jakie szczególe role/funkcje pełni reprezentowane przez Państwa miasto 
w województwie? Jakie ma znaczenie dla rozwoju województwa? Co 
stanowi wkład Państwa miasta w rozwój województwa? 

3. Przedstawili Państwo rolę/funkcję 
reprezentowanego przez sobie obszaru 
miejskiego/miasta w strukturze 
województwa. Proszę teraz o określenie 
jak widza Państwo tę funkcję w 
przyszłości? 

− Jakie potrzeby regionu jako całości powinno zaspokajać miasto w 
przyszłości? 

− Czy w miasto powinno rozwijać się w kierunku wypełniania określonej 
funkcji, zaspokajania określonych potrzeb wobec mieszkańców 
województwa? Jakie to powinny być funkcje/potrzeby? Z jakimi atutami i 
potencjałami miasta się to wiąże? 

− Czy miasto powinno wyróżniać się jakąś szczególną specyfiką na tle 
sąsiadujących miast? Na przykład podejściem do ekologii, informatyzacji, 
życia nocnego, rozwoju kultury lub zaawansowanych technologii? 

− Jakie specjalizacje miasta pod względem gospodarki, rynku pracy, nauki i 
edukacji, kultury i rozrywki (sportu), usług medycznych powinny być 
rozwijane? W których z nich miasto powinno się specjalizować? 

− Jakie ważne instytucje i podmioty powinny być zlokalizowane w mieście, 
by zaspokajać potrzeby mieszkańców miasta i sąsiednich miejscowości? 
Chodzi zarówno o instytucje/podmioty sektora publicznego, jak i 
gospodarcze. 

− Jakie instytucje powinny być zlokalizowane w mieście, by zaspokajać 
potrzeby mieszkańców szerszego otoczenia (miejscowości, które 
orientują się na Państwa miasto)? 

− Jakie instytucje powinny być zlokalizowane w mieście, by zaspokajać 
potrzeby mieszkańców województwa?  

− Porównując stan obecny, w jaki sposób powinno zmieniać się miasto pod 
względem znaczenia dla rozwoju województwa?  

4. Jakie bariery, przeszkody dostrzegają 
Państwo w osiągnięciu opisanej przez 
Państwa wizji rozwoju obszaru 
miejskiego/miasta i jego pozycji w 
województwie? 

 

− Czy są jakieś przeszkody na drodze do realizacji opisanych funkcji?  

− Czy dostrzegają Państwo jakieś zagrożenia dla podtrzymywania i dalszego 
rozwoju funkcji dotychczas pełnionych przez obszar miejski/miasto, które 
Pan/i reprezentuje? (pytanie kierowane do tych respondentów, którzy 
chcą zachować dotychczasowe funkcje i nie wskazują na nowe w pyt. 5) 

− Jakie zmiany/rozwiązania powinny zostać wdrożone, by możliwe stało się 
pełnienie tych funkcji w przyszłości i zajęcie przez miasto, które Państwo 
reprezentują oczekiwanej pozycji w województwie? (np. rozbudowa sieci 
drogowej, kolejowej, infrastruktury handlowej, usług medycznych itp.) 
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UWAGA: 
Lista zagadnień do dyskusji przewidzianych w niniejszym scenariuszy wywiadu grupowego została opracowana jako 
uniwersalna wersja maksimum, zamieszczone na niej zostały wszystkie pytania, na które badacze chcą uzyskać odpowiedzi. 
Ze względu na duże zróżnicowanie potencjalnych uczestników wywiadu pod katem pełnionych funkcji, reprezentowanych 
środowisk itp., należy założyć: 

• wariantywne potraktowanie zagadnień – ich treść należy dostosować do charakterystyki grupy uczestników 
badania, jak również do obszaru miejskiego, który reprezentują; 

• selektywność w doborze pytań – można pominąć te pytania, które nie dotyczą uczestników konkretnego wywiadu 
grupowego. 
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Aneks 3. Lista dyspozycji do wywiadu swobodnego 

 

WYZWANIA REGIONALNEJ POLITYKI MIEJSKIEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 

LISTA DYSPOZYCJI DO WYWIADU SWOBODNEGO 

Szanowna Pani/Szanowny Panie, 

na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego województwa śląskiego prowadzone są badania, które mają na celu poznanie oczekiwań 

przedstawicieli władz miast, gmin, powiatów/przedstawicieli Zarządu GZM/przedsiębiorców26 na temat zakresu działań, które 

powinny podjąć władze województwa, aby wesprzeć funkcjonowanie i współpracę obszarów miejskich w regionie. Dzięki 

Pani/Pana opinii uzyskamy cenne informacje, dzięki którym założenia Regionalnej Polityki Miejskiej będą odpowiadały 

oczekiwaniom jej interesariuszy. 

Zwracamy się do Pani/Pana z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące zasygnalizowanej problematyki.  

Zapewniamy Panią/Pana o poufności realizowanych badań, ich wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie w celach naukowych i 

posłużą do wypracowania założeń Regionalnej Polityki Miejskiej województwa śląskiego. 

Z góry dziękujemy za poświęcony czas i odpowiedzi na pytania. 

INSTRUKCJA DLA ANKIETERA: 

Zamieszczona poniżej lista dyspozycji do wywiadu zawiera pytania główne, jak również uszczegóławiające je pytania 

uzupełniające. Podczas prowadzenia wywiadu należy poruszyć wszystkie dotyczące respondenta i instytucji, którą reprezentuje 

pytania znajdujące się na liście, przy czym kolejność ich zadawania nie jest z góry narzucona. Pytania dodatkowe, 

uszczegóławiające należy zadać wówczas, gdy wypowiedzi respondenta są ogólnikowe i nie odnoszą się do wszystkich wątków, 

których zbadanie jest zamierzone. 

 

PYTANIA GŁÓWNE PYTANIA UZUPEŁNIAJĄCE 

I. WIZJA ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH WOJEWÓDZTWA 

5. Województwo Śląskie należy do 
najbardziej zurbanizowanych w kraju, 
niemniej obszary województwa różnią się 
pod tym względem. Chcielibyśmy Poznać 
Pani/Pana opinię na temat zróżnicowania 
miast w województwie; o wskazanie, 
które ośrodki uważa Pani/Pan za kluczowe 
dla rozwoju województwa? 

− Czy G-ZM pełni rolę dominującą w układzie miast w województwie 
śląskim? 

− Które z miast G-ZM pełnią rolę dominującą/są ośrodkami wiodącymi w G-
ZM? Proszę o wymienienie konkretnych miast. 

− Jakie inne ośrodki oprócz G-ZM mają szczególne znaczenie dla rozwoju 
województwa? 

− Które z wymienionych przez Panią/Pana miast są szczególnie ważne dla 
rozwoju województwa? 

− Prosimy o uzasadnienie odpowiedzi. 

6. Czy rozwój województwa powinien 
skupiać się na G-ZM (tu przywołujemy 
miasta, które wymienił respondent jako 
kluczowe dla G-ZM) czy może powinien 
wspierać także inne ważne obszary 
miejskie (tu przywołujemy miasta spoza 
G-ZM, które wymienił respondent jako 
ważne dla rozwoju województwa)? 

− Jak powinien przebiegać rozwój miast województwa? 

− Czy rozwój wszystkich miast w województwie jest tak samo ważny, czy 
jednak rozwój niektórych powinno się potraktować jako priorytetowy? 

− Prosimy o uzasadnienie odpowiedzi. 
 

7. Jakie znaczenie dla rozwoju województwa 
mają obszary niezurbanizowane? 

− Jakie Pani/Pana zdaniem jest znaczenie terenów niezurbanizowanych dla 
rozwoju województwa? 

− Jakie szczególne walory czynią je ważnymi dla rozwoju? 

− Jakie jest znaczenie turystyczne takich terenów dla obszarów miejskich 
województwa? 

− Czy mógłby Pan/Pani wskazać przykładowe obszary niezurbanizowane o 
szczególnym znaczeniu dla województwa? 

                                                           
26 Do wpisania wariantywnie, zależnie od respondenta. 



69 

 

 

 

8. Biorąc pod uwagę wizję struktury 
obszarów miejskich województwa którą 
Pani/Pan zaprezentował/a, proszę 
wskazać jaką rolę pełni reprezentowane/y 
przez Panią/Pana miasto/obszar miejski. 

− Jakie potrzeby mieszkańców zaspokaja obecnie reprezentowane przez 
Panią/Pana miasto/obszar miejski? Które potrzeby mieszkańcy 
zaspokajają poza nim? Proszę wskazać konkretne potrzeby (np. praca, 
edukacja, usługi) oraz te miejscowości, w których są one zaspokajane). 

− Jakie jest znaczenie miasta/obszaru miejskiego który Pani/Pan 
reprezentuje dla rozwoju województwa?  

− Jakie są specjalizacje miasta/obszaru miejskiego pod względem 
gospodarki, rynku pracy, nauki i edukacji, kultury i rozrywki (sportu), 
usług medycznych? 

− Jakie ważne instytucje i inne podmioty zapewniające usługi mieszkańcom 
miasta i sąsiednich miejscowości znajdują się w Pani/Pana mieście? 

− Jakie ważne instytucje i inne podmioty zapewniające usługi mieszkańcom 
województwa znajdują się w Państwa mieście (np. ośrodki zdrowia)? Czy 
są takie instytucje, które zapewniają unikalne w skali województwa 
usługi? Z jakich najdalszych części województwa przyjeżdżają do Państwa 
miasta ludzie, aby skorzystać z ich usług?  

− Jakie miejsce zajmuje obecnie reprezentowany Panią/Pana obszar miejski 
Jaką rolę pełni obecnie? 

− Jakie potrzeby województwa rozumianego jako całość zaspokaja 
reprezentowany przez Panią/Pana obszar miejski/miasto? 

− Jakie szczególe role/funkcje pełni reprezentowane przez Panią/Pana 
miasto w województwie? Jakie ma znaczenie dla rozwoju województwa? 
Co stanowi wkład Państwa miasta w rozwój województwa? 

9. Przedstawił/a Pani/Pan rolę/funkcję 
reprezentowanego przez sobie obszaru 
miejskiego/miasta w strukturze 
województwa. Proszę teraz o określenie 
jak widzi Pani/Pan tę funkcję w 
przyszłości? 

− Jakie potrzeby regionu jako całości powinno zaspokajać miasto w 
przyszłości? 

− Czy w miasto powinno rozwijać się w kierunku wypełniania określonej 
funkcji, zaspokajania określonych potrzeb wobec mieszkańców 
województwa? Jakie to powinny być funkcje/potrzeby? Z jakimi atutami i 
potencjałami miasta się to wiąże? 

− Czy miasto powinno wyróżniać się jakąś szczególną specyfiką na tle 
sąsiadujących miast? Na przykład podejściem do ekologii, informatyzacji, 
życia nocnego, rozwoju kultury lub zaawansowanych technologii? 

− Jakie specjalizacje miasta pod względem gospodarki, rynku pracy, nauki i 
edukacji, kultury i rozrywki (sportu), usług medycznych powinny być 
rozwijane? W których z nich miasto powinno się specjalizować? 

− Jakie ważne instytucje i podmioty powinny być zlokalizowane w mieście, 
by zaspokajać potrzeby mieszkańców miasta i sąsiednich miejscowości? 
Chodzi zarówno o instytucje/podmioty sektora publicznego, jak i 
gospodarcze. 

− Jakie instytucje powinny być zlokalizowane w mieście, by zaspokajać 
potrzeby mieszkańców szerszego otoczenia (miejscowości, które 
orientują się na Państwa miasto)? 

− Jakie instytucje powinny być zlokalizowane w mieście, by zaspokajać 
potrzeby mieszkańców województwa?  

− Porównując stan obecny, w jaki sposób powinno zmieniać się miasto pod 
względem znaczenia dla rozwoju województwa?  

10. Jakie bariery, przeszkody dostrzega 
Pani/Pan w osiągnięciu opisanej przez 
Panią/Pana wizji rozwoju obszaru 
miejskiego/miasta i jego pozycji w 
województwie? 

 

− Czy są jakieś przeszkody na drodze do realizacji opisanych funkcji?  

− Czy dostrzega Pani/Pan jakieś zagrożenia dla podtrzymywania i dalszego 
rozwoju funkcji dotychczas pełnionych przez obszar miejski/miasto, które 
Pani/Pan reprezentuje? (pytanie kierowane do tych respondentów, 
którzy chcą zachować dotychczasowe funkcje i nie wskazują na nowe w 
pyt. 5) 

− Jakie zmiany/rozwiązania powinny zostać wdrożone, by możliwe stało się 
pełnienie tych funkcji w przyszłości i zajęcie przez miasto, które Pani/Pan 
reprezentuje oczekiwanej pozycji w województwie? (np. rozbudowa sieci 
drogowej, kolejowej, infrastruktury handlowej, usług medycznych itp.) 

II. WSPÓŁPRACA W REGIONIE 

11. Z jakimi jednostkami samorządu 
terytorialnego i podmiotami administracji 

− Proszę wskazać miasta/gminy, z którymi głównie Państwo współpracują. 
Czego dotyczy ta współpraca? Co jest przedmiotem tej współpracy? 
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terytorialnej współpracuje 
reprezentowany przez Państwa obszar 
miejski/miasto? 

− Proszę wskazać, czy są jeszcze inne gminy, z którymi czasem podejmują 
Państwo współpracę? Czego dotyczy(ła) ta współpraca? 

− Czy można mówić o istnieniu sieci miast/gmin, które stale ze sobą 
współpracują? Czy Państwa miasto/gmina należy do takiej sieci? Proszę 
wskazać jakie miasta/gminy tworzą taką sieć? 

− Jacy są główni partnerzy z którymi Państwo podejmują współpracę? Czy 
są to jednostki samorządu terytorialnego, instytucje administracji 
publicznej, organizacje pozarządowe, instytucje gospodarcze (np. 
samorząd gospodarczy)? 

− Czy dostrzega Pani/Pan współpracę na poziomie ponadlokalnym 
(sąsiadujących ze sobą gmin), np. pomiędzy dużymi ośrodkami lokalnymi 
województwa?  

− Czy współpracują Państwo z G-ZM? Czy współpracują Państwo z 
władzami powiatowymi? (jeśli dotyczy) 

− Czy na poziomie subregionu województwa można zaobserwować 

szczególne natężenie owej współpracy? Czy są Państwo w nią 

zaangażowani? 

− Czy współpraca odbywa się w obszarze subregionalnym, czy raczej 
orientuje się na relację między głównym ośrodkiem (podać miasto w 
zależności od miejsca prowadzenia wywiadu) i jego otoczeniem? 

12. Czy realizują Państwo obecnie albo 
realizowali niedawno projekty o 
charakterze infrastrukturalnym lub 
społecznym we współpracy z innymi 
podmiotami (jednostkami samorządu 
terytorialnego, innymi instytucjami 
administracji publicznej, metropolią, 
partnerami biznesowymi, organizacjami 
pozarządowymi)? Chodzi tu zarówno o 
współpracę z podmiotami w gminie, jak i 
poza nią.  

− Jakie to były projekty? Kto był partnerem w poszczególnych projektach? 
Ilu było partnerów zewnętrznych wobec Państwa gminy?  

− Czego dotyczyły te projekty?  

− Jak Państwo oceniają te współpracę w poszczególnych projektach? 

− Na jakie trudności natrafili Państwo podczas realizacji tych projektów? 

13. Czy może Pani/Pan wskazać formalne 
(instytucjonalne) i nieformalne sieci 
współpracy, w których uczestniczy 
reprezentowany przez Pana obszar 
miejski/miasto? 

− Czy sieci współpracy które Pani/Pan opisywał/a mają charakter 
zinstytucjonalizowany i formalny czy nieformalny? 

− Czy może Pani/Pan wskazać na nieformalne formy współpracy?  

− Z kim konsultuje Pani/Pan sprawy problemowe? Do kogo zwraca się 
Pani/Pan po radę w przypadku problemów w zarządzaniu jednostką 
(wstawić instytucję, którą reprezentuje badany) którą Pan/Pani kieruje? 
Czy konsultacje odbywają się wyłącznie w obrębie tej jednostki, czy może 
prosi Pani/Pan o wsparcie przedstawicieli innych podmiotów? (np. innych 
gmin, powiatów) 

− Na czyje wsparcie w rozwiązywaniu problemów miasta (powiatu, 
metropolii – w zależności od respondenta) może Pani/Pan liczyć? 

14. Czy Pani/Pana zdaniem jest możliwość i 
potrzeba tworzenia partnerstw oddolnych 
na poziomie lokalnym? 

 

− Między jakimi podmiotami mogłoby powstać takie partnerstwo? 

− Jakie miasta/gminy powinny włączyć się w takie partnerstwo? 

− Czego mogłoby dotyczyć takie partnerstwo? 

− Jaki jest optymalny zasięg terytorialne takiej współpracy? (gminy 
sąsiednie, subregion, metropolia, nie ma ograniczeń, gdyż to zależy od 
przedmiotu współpracy) 

15. Odnosząc się do opisanych przez 
Panią/Pana partnerów z którymi Państwo 
obecnie współpracują, prosimy o 
wskazanie, z kim chcieliby Państwo 
współpracować w przyszłości? 

− Czy (oprócz dotychczasowych partnerów) chcieliby Państwo nawiązać 
współpracę z innymi miastami/gminami? 

− Czy partnerami współpracy powinny być inne gminy, czy może 
województwo, metropolia albo powiaty? 

− Czy należy zacieśniać współpracę na poziomie subregionalnym?  

− Czy poziom subregionalny jest dobrym punktem odniesienia dla 
współpracy, czy lepiej przyjąć myślenie w innych kategoriach, np. 
dominujących miast i otaczających je gmin ościennych?  

− Czy subregiony tworzą naturalne ramy współpracy na przyszłość, czy 
raczej są sztucznym administracyjnym tworem? 
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− Jakie powinny być ramy współpracy (pytanie dla respondentów 
odrzucających subregion jako naturalną ramę współpracy)? 

 

− Jakie projekty o charakterze 
infrastrukturalnym lub społecznym chcieliby 
Państwo realizować we współpracy z 
innymi podmiotami (jednostkami 
samorządu terytorialnego, innymi 
instytucjami administracji publicznej, 
metropolią, partnerami biznesowymi, 
organizacjami pozarządowymi)? 

− Jakie przedsięwzięcia ponadgminne bądź szersze są potrzebne? 

− Kogo widzieliby Państwo w roli partnera w poszczególnych projektach?  

− Czy projekty powinny być realizowane we współpracy pomiędzy 
jednostkami samorządu terytorialnego, czy inni partnerzy (np. instytucje 
publiczne, organizacje pozarządowe, instytucje biznesu) też powinni mieć 
w nich swój udział? 

− Czy dostrzegają Państwo potrzebę realizacji projektów wspieranych przez 
województwo? Jakie to powinny być projekty? Czego powinny dotyczyć? 

− Jak Państwo oceniają szansę realizacji poszczególnych projektów? 

− Jakie są pożądane przez Państwa formy 
współpracy pomiędzy miastami/gminami w 
województwie? 

− Jakie formy współpracy powinny być rozwijane i wspierane? 

− Czy województwo powinno wspierać określone formy współpracy? Jakie 
formy współpracy powinny być wspierane? 

− Czy należy rozwijać formy współpracy zinstytucjonalizowanej czy 
nieformalnej? 

− Czy chcieliby Państwo powołania np. forum/konferencji miast/gmin i 
metropolii, gdzie przedstawiciele jednostek mogliby wymieniać się 
doświadczeniami, przedyskutowywać problemy? 

− Jakie są główne przeszkody utrudniające 
obecną współpracę w regionie? 

− Co najbardziej utrudnia Państwu współpracę z innymi 
miastami/gminami/w obrębie subregionu/z metropolią? 

− Z którymi partnerami współpraca nie ułożyła się/nie układa się 
pomyślnie? 

− Jakie są główne przeszkody rozszerzania i pogłębiania współpracy w 
przyszłości? 

− Jakie potencjalne trudności w rozszerzaniu współpracy w przyszłości 
Pani/Pan dostrzega? 

− Jakie ewentualne formy lub obszary współpracy są potencjalnie 
najbardziej problematyczne? 

− Jakie są najważniejsze problemy do 
rozwiązania w Państwa mieście/gminie/ 
obszarze miejskim w jakim Państwo 
funkcjonują? 

− Z jakimi problemami zmaga się miasto? Czy są to problemy: 
demograficzne (starzenie się społeczeństwa), gospodarcze (innowacje, 
energetyka, kompetencje), infrastrukturalne (wyzwania rewitalizacyjne, 
braki infrastrukturalne, niska jakość substancji mieszkaniowej), rynku 
pracy (bezrobocie), wykluczenia społecznego (ubóstwo, bezdomność), 
problemy w obszarze miejskiego środowiska życia (smog, składowiska 
odpadów, emisja zanieczyszczeń przez zakłady przemysłowe), 
komunikacyjne (problemy dostępności komunikacyjnej, deficyty 
infrastruktury drogowej, połączeń kolejowych)? 

− Z jakimi jeszcze problemami stykają się Państwo w mieście? (dopytujemy 
respondenta podsuwając poszczególne obszary wymienione w pytaniu 
powyższym, ewentualnie podając przykłady) 

− Które ze wskazanych problemów uważają Państwo za najważniejsze i 
najpilniejsze do rozwiązania? 

− Jakie problemy będą stanowiły największą barierę dla rozwoju miasta w 
przyszłości? 

− Które z najważniejszych wyzwań i 
problemów miasta/gminy/ udało się 
rozwiązać, a których nie? 

− Jakie z problemów w mieście/gminie udało się już przezwyciężyć? 

− Jakie problemy, spośród tych, które wciąż występują, udało się rozwiązać 
na tyle, by przestały być najbardziej dotkliwe? 

− Jakie problemy wciąż wymagają rozwiązania? 

− Które z tych problemów są Państwo w stanie rozwiązać sami, bez pomocy 
innych podmiotów?  

− W przypadku jakich problemów oczekują Państwo wsparcia innych 
podmiotów? Jakiego rodzaju pomocy oczekują Państwo przy 
rozwiązywaniu wymienionych problemów? 

− Które ze wskazanych przez Panią/Pana 
problemów (tutaj należy wymienić podane 
przez respondenta najważniejsze problemy) 
wymagają  pogłębienia współpracy i/lub jej 
poszerzenia o nowych partnerów? 

− Czy dla rozwiązania podanych przez Panią/Pana problemów (tutaj należy 
wymienić podane przez respondenta najważniejsze problemy) 
współpraca lokalna (z sąsiednimi miastami/gminami) jest wystarczająca, 
czy potrzeba szerszej współpracy dla ich rozwiązania (np. 
skoordynowania na poziomie subregionalnym lub metropolitalnym)?  
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− Które problemy (tutaj należy wymienić podane przez respondenta 
najważniejsze problemy) wymagają szerszej współpracy, a dla 
rozwiązania których wystarczy dotychczasowa współpraca? 

− Z jakimi partnerami należałoby nawiązać lub pogłębić współpracę, by móc 
rozwiązać wskazane przez Panią/Pana problemy (tutaj należy wymienić 
podane przez respondenta najważniejsze problemy)?  

− Jakie są trudności w realizowaniu dotychczasowej współpracy 
uniemożliwiające/utrudniające rozwiązanie problemów (tutaj należy 
wymienić podane przez respondenta najważniejsze problemy)? 

III. CELE REGIONALNEJ POLITYKI MIEJSKIEJ 

16. Władze województwa planują podjęcie 
specjalnych działań wspierających obszary 
miejskie w regionie. W tym celu 
opracowywana są założenia Regionalnej 
Polityki Miejskiej. W jakim zakresie – 
Pani/Pana zdaniem powinna ona 
oddziaływać na miasta i gminy 
województwa? 

 

− Na osiągnięcie jakich celów w skali regionu powinny być nastawione 
działania województwa względem miast? (np. zrównoważony rozwój, 
konkurencyjność) 

− Jakie wymiary/obszary funkcjonowania miast województwo powinno 
wspierać i/lub kształtować? 

− Jakie są najistotniejsze dla rozwoju miast województwa kwestie, które 
powinny zostać uregulowane na poziomie regionu? 

− Czy priorytetem działań województwa powinny być metropolia i 
największe aglomeracje poza metropolią, czy raczej ośrodki miejskie 
średniej wielkości i małe miasteczka?  

− Czy w regionie powinno się w szczególny sposób wspierać nowe 
koncepcje tematyczne rozwoju miast? Na przykład związane z ekologią, 
informatyzacją, wysokimi technologiami, stylami życia? 

− Który ze scenariuszy oddziaływania województwa na miasta uważa 
Pani/Pan za bardziej pożądany i dlaczego: 
o Władze województwa powinny skupiać się na wspieraniu procesów 

rozwojowych, które pozwolą na uzyskanie szczególnych przewag 
gospodarczych danych miast lub obszarów miejskich w skali kraju 
(wsparcie dynamiki rozwojowej) 

o Władze województwa powinny umożliwić miastom i gminom 
rozwiązanie ich problemów i nadrobienie deficytów/zapóźnień 
rozwojowych (wsparcie działań podnoszących standardy w 
obszarach o mniejszej dynamice rozwojowej) 

− Jakie cele Pani/Pana zdaniem są priorytetowe dla budowania przewagi 
konkurencyjnej regionu w skali kraju: wsparcie specjalizacji ekonomicznej 
obszarów, ich międzynarodowego oddziaływania gospodarczego, 
wsparcie dla obszarów o szczególnym znaczeniu środowiska naturalnego, 
wsparcie dla gospodarki obiegu zamkniętego, wsparcie transformacji 
energetycznej, wsparcia dla cyfryzacji usług publicznych? (to pytanie 
zadajemy respondentom, którzy wybrali wsparcie dla dynamiki 
rozwojowej województwa) 

− Jakie cele Pani/Pana zdaniem są priorytetowe dla zapewnienia 
właściwego poziomu życia mieszkańców województwa: wsparcie dla 
problemów rynku pracy, przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu, 
wsparcie dla tworzenia lokalnych przestrzeni publicznych, wsparcie dla 
ograniczenia emisji i poprawy efektywności energetycznej, wsparcie dla 
lokalnych obszarów o szczególnym znaczeniu środowiska naturalnego? 
(to pytanie zadajemy respondentom, którzy wybrali wsparcie dla działań 
podnoszących standardy) 

17. W jakim stopniu władze województwa 
poprzez Regionalną Politykę Miejska 
powinny regulować układ osadniczy 
województwa? 

− Czy Państwa zdaniem polityka miejska województwa powinna regulować 
układ osadniczy na poziomie międzygminnym? 

− W jakim zakresie ten układ osadniczy powinien być regulowany? Czy 
władze województwa powinny koordynować działania poszczególnych 
obszarów miejskich, czy narzucać pewne standardy?  

− Czy Państwa zdaniem władze województwa powinny regulować 
problemy rozlewania się miast na tereny niezabudowane i przyrodniczo 
wartościowe? Czy powinny prowadzić działalność na rzecz 
przeciwdziałania takim zjawiskom? Np. poprzez wyznaczenie 
ogólnowojewódzkich przepisów regulujących układ osadniczy, obszary 
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chronione, strefy ochronne. W jaki sposób województwo mogłoby 
egzekwować tego rodzaju regulacje?  

− Jakie rozwiązania byłyby Pani/Pana zdaniem korzystne dla zapobiegania 
nadmiernemu rozlewaniu się miast?  

− Czy Państwa zdaniem polityka miejska województwa powinna 
stymulować procesy dogęszczania zabudowy miejskiej? W jakim 
zakresie? 

18. W jakim zakresie, Państwa zdaniem, 
władze województwa powinny wspierać 
miasta w rozwijaniu określonych 
specjalizacji funkcjonalnych i usług 
publicznych? 

− Czy Państwa zdaniem, władze województwa powinny wspierać miasta w 
zapewnieniu usług odpowiadających ich znaczeniu/ich randze?  

− W jakich typach ośrodków miejskich województwo powinno wspierać 
funkcje i usługi w zakresie: rozwoju gospodarki, rynku pracy, nauki i 
edukacji, kultury i rozrywki (sportu), usług medycznych? 

− W jakim zakresie, Państwa zdaniem, województwo powinno wspierać 
rozwój funkcji metropolitalnych i związanych z nimi usług wyższego rządu 
odnoszących się do: innowacji w gospodarce, pobudzania kreatywności i 
przedsiębiorczości mieszkańców, usług dla biznesu, sektorów 
zaawansowanych technologii, przemysłów reklamy, informacji, 
projektowania, kultury i działalności naukowo-badawczej? 

19. W jakim zakresie, Państwa zdaniem, 
władze województwa powinny wspierać 
współpracę pomiędzy jednostkami 
samorządowymi działającymi na różnych 
szczeblach i innymi podmiotami w 
województwie? 

− Czy, Państwa zdaniem, władze województwa powinny wspierać 
wielopoziomową współpracę w regionie?  

− W jakim stopniu, Państwa zdaniem, władze województwa powinny 
wspierać współpracę pomiędzy ośrodkami miejskimi w województwie na 
poziomie lokalnym, subregionalnym? 

− W jakim stopniu, Państwa zdaniem, władze województwa powinny 
wspierać współpracę pomiędzy miastami będącymi lokalnymi centrami 
rozwoju?  

− W jakim stopniu, Państwa zdaniem, władze województwa powinny 
wspierać współpracę pomiędzy ośrodkami miejskimi a G-ZM? 

− W jakim stopniu, Państwa zdaniem, władze województwa powinny 
wspierać współpracę wewnątrz subregionów i pomiędzy subregionami?  

− Jakie obszary i formy współpracy powinny wspierać władze 
województwa? 

20. Czy w Państwa opinii władze 
województwa powinny odgrywać rolę 
moderatora w relacjach (dyskusjach, 
wymianie doświadczeń i rywalizacji) 
między obszarami miejskimi w regionie? 

− Czy Państwa zdaniem istnieje potrzeba powołania forum wymiany myśli i 
doświadczeń pomiędzy przedstawicielami miast? (np. Konferencja 
Regionalna Miast i Metropolii) 

− Na jakim poziomie Państwa zdaniem, takie forum powinno zostać 
powołane (wojewódzkim, subregionalnym?)  

− Czy w Państwa opinii takie forum powinno mieć zinstytucjonalizowaną 
formę, czy mogłoby funkcjonować jako stała nieformalna konferencja?  

− Czy współpraca powinna obejmować tylko miasta, czy też przedstawicieli 
metropolii oraz powiatów? 

21. W jakim zakresie, w Państwa opinii 
władze województwa powinny regulować 
i wspierać rozwój przestrzeni publicznych 
w miastach? 

− Czy w Państwa opinii istnieje potrzeba uregulowania i wsparcia rozwoju 
przestrzeni publicznych w miastach? 

− W jakim zakresie powinno zostać to uregulowane?  

− Jakiego rodzaju wsparcia potrzebują miasta w zakresie rozwijania 
przestrzeni publicznych?  

− Czy w Państwa opinii miasta potrzebują wsparcia w zakresie 
przeciwdziałaniom procesom prywatyzowania i/lub degradacji 
przestrzeni publicznych? Jakie rodzaju wsparcia potrzebują? 

− Rozwiązanie których z wymienionych problemów wymaga współpracy 
samorządów i koordynacji/wsparcia na poziomie regionalnym, a z 
którymi poradzą sobie Państwo samodzielnie? 

22. W jakim zakresie, w Państwa opinii 
władze województwa powinny regulować 
i wspierać dostępność komunikacyjną 
miast województwa? 

− Czy Państwa zdaniem władze województwa powinny regulować kwestie 
transportu w województwie? W jakim zakresie? 

− Czy Państwa zdaniem władze województwa powinny wspierać rozwój 
transportu w województwie? W jakim zakresie? 

− Czy Państwa zdaniem władze województwa powinny wspierać 
rozbudowę/rozwój lokalnych i ponadlokalnych sieci komunikacji 
publicznej (w tym także kolei)? 
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− Czy Państwa zdaniem władze województwa powinny wspierać 
rozbudowę/rozwój sieci drogowej (w jakim zakresie) i/lub kolejowej? 

− Rozwiązanie których z wymienionych problemów wymaga współpracy 
samorządów i koordynacji/wsparcia na poziomie regionalnym, a z którym 
poradzą sobie Państwo samodzielnie?  

23. W jakim zakresie, w Państwa opinii 
władze województwa powinny regulować 
i wspierać miasta w kwestiach 
zapewnienia odpowiedniej jakości i 
czystości środowiska życia w mieście? 

− Czy Państwa zdaniem władze województwa powinny wspierać miasta w 
rozwiązywaniu problemów zanieczyszczenia powietrza i walki ze 
smogiem? Jaki powinien być zakres tego wsparcia? 

−  Czy Państwa zdaniem władze województwa powinny wspierać miasta w 
rozwiązywaniu problemów z nielegalnymi i legalnymi składowiskami 
odpadów? Jaki powinien być zakres tego wsparcia? 

− Czy Państwa zdaniem władze województwa powinny wspierać miasta w 
ochronie i rozwoju terenów zielonych (w tym: parków miejskich, pól, łąk i 
lasów) w miastach? Jaki powinien być zakres tego wsparcia? 

− Rozwiązanie których z wymienionych problemów wymaga współpracy 
samorządów i koordynacji/wsparcia na poziomie regionalnym, a z którym 
poradzą sobie Państwo samodzielnie?  

24. Omówiliśmy dotąd szereg różnych 
obszarów problemowych, czy mogliby 
Państwo wskazać te z nich, które nie 
mogą zostać rozwiązane przez gminy 
samodzielnie?   

− Które z wymienionych obszarów problemowych wymagają w Państwa 
ocenie współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i 
strategiczno-finansowego wsparcia ze strony województwa? Z jakimi 
jednostkami, w Państwa ocenie, potrzebna jest taka współpraca?  

25. Rozmawialiśmy o celach, jakie powinny 
zostać uwzględnione w działaniach 
województwa względem jego obszarów 
miejskich czy Pana/i zdaniem owe cele 
powinny być zróżnicowane w zależności 
od typu i rangi ośrodka, wobec którego 
będą formułowane? Czy też te same cele 
powinny być wspierane we wszystkich 
obszarach miejskich bez względu na ich 
rangę i funkcje? 

− Terytorialne zróżnicowanie celów pociągnie za sobą zróżnicowanie 
działań (programów, narzędzi wsparcia). Czy, Państwa zdaniem, takie 
zróżnicowanie dostosowane do specyfiki miast i gmin pod względem ról i 
funkcji jakie pełnią jest słuszne? Dlaczego? 

− Jakie formy projektów w Państwa opinii powinny być wspierane przede 
wszystkim: projekty zdefiniowane odgórnie w ramach polityki miejskiej 
województwa czy raczej inicjatywy oddolne powstające we współpracy 
JST, które wpisują się w logikę celów polityki województwa względem 
obszarów miejskich w regionie? 

IV. DZIAŁANIA W RAMACH REGIONALNEJ POLITYKI MIEJSKIEJ 

26. Realizacja celów polityki miejskiej może 
się odbywać za pomocą różnego rodzaju 
instrumentów: bezpośrednie wsparcie 
finansowe projektów (kontraktualizacja, 
Zintegrowane Inwestycje Terenowe), 
rozwiązania planistyczne, tworzenie 
środowiska regulacyjnego (w tym 
instytucji), oraz rozwijanie narzędzi 
monitoringu i ewaluacji. Które z tych 
narzędzi w Państwa ocenie są najbardziej 
potrzebne i skuteczne? 

− Podana lista narzędzi nie jest kompletna, czy są jakieś 
instrumenty/narzędzia oddziaływania regionu na miasta, które w 
Państwa opinii powinny znaleźć się w przygotowywanej RPM? 

− Które z instrumentów, w Państwa ocenie, mogą najskuteczniej przyczynić 
się do poszerzenia i pogłębienia współpracy pomiędzy miastami/gminami 
a innymi miastami/gminami, metropolią, czy na poziomie subregionów? 

− Które z instrumentów, w Państwa ocenie, mogą najskuteczniej przyczynić 
się do realizacji wskazanych przez Państwa celów (tutaj należy przywołać 
cele, które wskazał respondent w trakcie realizacji wywiadu)? 

27. Czy Państwa zdaniem, narzędzia, które 
zostaną uwzględnione w polityce 
województwa względem obszarów 
miejskich powinny być jednakowe dla 
wszystkich miast, czy może powinny 
zostać zróżnicowane terytorialnie? 

− Czy wszystkie narzędzia powinny być zróżnicowane, czy tylko część?/ Czy 
wszystkie narzędzia powinny być ujednolicone, czy też niektóre powinny 
być zróżnicowane (zadajemy pytanie alternatywne w zależności od 
odpowiedzi respondenta na pytanie główne) Które? 

− Dlaczego Państwa zdaniem narzędzia stosowane w polityce województwa 
względem obszarów miejskich powinny zostać ujednolicone dla całego 
województwa/zróżnicowane dla poszczególnych obszarów 
województwa? 

− W jaki sposób/Według jakiego klucza zróżnicowaliby Państwo narzędzia 
terytorialnie? Do jakich miast powinny być kierowane wskazane przez 
Państwa narzędzia, a do jakich nie? 

− Czy działania i narzędzia powinny być kierowane do odgórnie 
wyznaczonych obszarów funkcjonalnych czy też należy je kierować do 
obszarów dysponujących stabilnymi partnerstwami samorządowymi i 
wypracowaną wspólną strategią?  Czy kryterium zastosowania narzędzi 
wsparcia powinno być dysponowanie przez samorządy realnie 
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zintegrowanymi projektami, a więc takimi które rozwijają stałą 
współpracę samorządów? 

28. Jaki w Państwa ocenie powinien być 
sposób finansowania działań w ramach 
planowanej Regionalnej Polityki 
Miejskiej? 

− Skąd powinny pochodzić środki finansowe na wsparcie obszarów 
miejskich w regionie?  

− Którą z wymienionych form wsparcia finansowego uważają Państwo za 
najlepszą: Regionalne Programy Operacyjne, Zintegrowane Inwestycje 
Terenowe, inny, nowy instrument, jaki? 

− Jak powinno się zaprojektować zasady wsparcia inicjatyw oddolnych? Jaki 
powinien być zakres finansowania i wymagany wkład własny po stronie 
jednostek samorządowych? 

− W jakim zakresie województwo powinno wspierać już istniejące 
inicjatywy powstałe w sieciach współpracy miast, którym brak środków 
na ich finalizację? 

− Czy interwencje województwa powinny być ukierunkowana na 
inicjowanie i wspieranie nowych projektów i sieci współpracy w 
kontekście wyzwań i zadań priorytetowych? 

29. Jakie konkretne działania i projekty – 
Pani/Pana zdaniem – powinny wspierać 
władze województwa w ramach RPM? 

− Jakie projekty skierowane do pojedynczych gmin lub ich porozumień 
powinny wspierać województwa? 

− Czy władze województwa powinny wspierać projekty ukierunkowane na 
redukowanie deficytów na obszarach przyległych do metropolii i 
największych aglomeracji ? 

− Jaka jest Pani/Pana opinia na temat zasadności wspierania na tych 
obszarach realizacji projektów inwestycyjnych przez gminy lub ich 
porozumienia dotyczących: przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, 
edukacji, tworzenia stałych miejsc pracy, gospodarki niskoemisyjnej, 
usług ekosystemowych o znaczeniu lokalnym, tworzenia przestrzeni 
publicznych o znaczeniu lokalnym? 

− Jakie projekty skierowane do głównych dużych miast metropolii i 
największych aglomeracji się powinny wspierać władze województwa? 

− Jaka jest Pani/Pana opinia na temat zasadności wspierania projektów 
inwestycyjnych realizowanych przez główne duże miasta metropolii i 
największe aglomeracji, dotyczących: innowacyjności gospodarki, 
zaawansowanej gospodarką niskoemisyjną (w tym zrównoważoną 
mobilnością miejską), gospodarki o obiegu zamkniętym, usług i 
przestrzeni metropolitalnych, usług ekosystemowych, cyfryzacji usług 
publicznych, wzmacniania szczególnych potencjałów danego obszaru 
metropolizującego się? 

30. W jakim zakresie wskazane wcześniej 
projekty i działania powinny być – 
Pani/Pana zdaniem - wspierane przez 
władze województwa? 

− Jakie instrumenty powinny zostać wykorzystane przez władze 
województwa dla wsparcia wskazanych projektów? 

− Jaka powinna być rola władz województwa w realizacji wskazanych 
projektów? Czy powinny one być decydentem, partnerem czy 
moderatorem działań projektowych? 

V. DANE RESPONDENTA 

Płeć  

Wiek  

Wykształcenie  

Stanowisko/funkcja  

Reprezentowany obszar miejski (miasto, 
gmina, powiat i itp.) 

 

Reprezentowana instytucja  

DATA PRZEPROWADZENIA WYWIADU  

CZAS TRWANIA WYWIADU  
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UWAGA: 
Niniejsza lista dyspozycji do wywiadu swobodnego została opracowana jako uniwersalna wersja maksimum, zamieszczone na 
niej zostały wszystkie pytania, na które badacze chcą uzyskać odpowiedzi. Ze względu na duże zróżnicowanie próby badawczej 
należy założyć: 

• wariantywne potraktowanie dyspozycji – treść pytań należy dostosować do stanowiska/funkcji pełnionej przez 
respondenta, jak również do obszaru miejskiego, który reprezentuje; 

• selektywność w doborze pytań – można pominąć te pytania, które nie wiążą się z zajmowanym przez respondenta 
stanowiskiem i na które z tego powodu nie jest on w stanie odpowiedzieć. 
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Aneks 4. Wskazówki do badań delimitacyjnych 

 

Delimitacja zasięgu obszarów funkcjonalnych wymaga zastosowania komplementarnie dwóch różnych 

podejść. Pierwsze to ujęcie skalne, które umożliwia identyfikację hierarchiczności miejsc oraz ocenę 

poziomu centralności poszczególnych jednostek. Pozwala to na określenie zasięgu ich oddziaływania. 

Drugie podejście – wektorowe, opiera się na określeniu powiazań funkcjonalnych między 

poszczególnymi ośrodkami. Wyraża je skala przepływów, które są konsekwencją realizacji różnych 

funkcji i specjalizacji określonych miejsc. 

Powiązania funkcjonalne wymagają w pierwszej kolejności identyfikacji kierunków i natężenia 

przemieszczeń, związanych z przepływem ludzi, towarów oraz informacji. W tym celu należy ustalić 

zakres dojazdów do pracy, a także obszar oddziaływania innych instytucji publicznych np. szkół. Istotne 

są tutaj migracje wahadłowe. Wymiar społeczny powiazań może bazować także na intensywność 

migracji stałych. Migracje wskazują na kształtowanie się zasięgu stref suburbanizacji, które łącznie ze 

strefą rdzeniową stanowią obszar funkcjonalny. Kwestie powiązań odwzorowują także połączenia 

transportowe ośrodków. Ich wymiar odnosi się do liczby powiazań komunikacją publiczną, ale także 

dostępności ośrodka centralnego na podstawie czasu dojazdu. Pośrednio związki te wyraża poziom 

przewozów pasażerskich, a także natężenie ruchu na poszczególnych odcinkach dróg. Obszary 

rdzeniowe powinna cechować nadwyżka powiązań dośrodkowych, przede wszystkim w zakresie 

dojazdów do pracy oraz usług wyższego rzędu. Przeciwny zwrot może dotyczyć migracji związanych z 

funkcją mieszkaniową.   

Metodami wykorzystywanymi w rozpoznaniu powiązań funkcjonalnych, które mogą być podstawą 

delimitacji stref rdzeniowych jest analiza potencjału oraz pola grawitacji. Podstawą oceny tego 

wymiaru może być potencjał demograficzny oraz gospodarczy badanego obszaru. Rozwinięciem tej 

procedury jest metoda grafów, która prezentuje siatkę najistotniejszych powiązań grawitacyjnych. 

Wymiar skalarny bazuje na kwestii centralności wynikającej z lokalizacji podmiotów o szerszym polu 

oddziaływania. Umożliwia on ocenę wykształcenia funkcji centralnych oraz skali ich wpływu na 

otoczenie. Ocena tych elementów pozwala na określenie gradientu potencjału pomiędzy strefą 

rdzeniową a zapleczem. Do wyznaczenia poziomu centralności używa się głównie usług wyższego 

rzędu. W przedmiotowym badania należałoby uwzględnić także cechy świadczące o metropolitalnym 

charakterze jak np. filie zagranicznych koncernów, a także udział miejscowych podmiotów w 

globalnych sieciach współpracy i wymiany.  

Do oceny poziomu centralności, oprócz wymienionego już wskaźnika centralności, może posłużyć 

wskaźnik lokalizacji czy miernik bonitacyjny. W celu syntetycznego zobrazowania zjawiska, można 

stosować metody analizy wielozmiennej tj. metoda rangowa, metoda bonitacyjna, a także szerokie 

spektrum algorytmów taksonomicznych. Procedury te pozwalają na wyznaczenie pewnych zasięgów, 

które mogą mieć charakter wielocechowej regionalizacji przestrzennej, umożliwiającej wyznaczenie 

obszarów funkcjonalnych. 


