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I. Wprowadzenie: Przesłanki nowej generacji programowania europejskiej polityki 
spójności dla perspektywy finansowej 2014-2020.  

Przyjęta zasada koncentracji na ograniczonej liczbie celów tematycznych, wpisujących się 
w priorytety strategii Europa 2020, implikuje zestaw 11 celów1 obowiązujących dla wszystkich 
funduszy europejskiej polityki spójności2:  

1. Wspieranie badan naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji,  
2. Zwiększenie dostępności technologii informacyjno-komunikacyjnych,  
3. Podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw,  
4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskowęglową,  
5. Promowanie dostosowania do zmian klimatu,  
6. Ochrona środowiska naturalnego,  
7. Promowanie zrównoważonego transportu,  
8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników,  
9. Wspieranie włączenia społecznego,  

                                                 
1 Propozycja pakietu rozporządzeń polityki spójności na lata 2014-2020, z dnia 6.10.2011, opublikowana przez 
Komisję Europejską, zawierająca:  
• Rozporządzenie ogólne uchylające rozporządzenie1083/2006; 
• wspólne przepisy dotyczące EFRR. EFS, FS, EFRROW oraz EFMR objętych zakresem Wspólnych Ram Strate-
gicznych oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS i FS; 
• Rozporządzenia szczegółowe dla poszczególnych funduszy; 
• przepisy szczegółowe dla EFRR oraz celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”; 
• przepisy szczegółowe dotyczące EFRR w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna”; 
• przepisy szczegółowe dla EFS; 
• przepisy szczegółowe dla FS; 
• przepisy dotyczące europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) w celu doprecyzowania, 
uproszczenia i usprawnienia procesu tworzenia takich ugrupowań oraz ich funkcjonowania. 
2 MRR, 2012, Stanowiska Rządu Rzeczypospolitej Polskiej do pakietu propozycji legislacyjnych Komisji Europej-
skiej dla polityki spójności 2014-2020, Warszawa, http://www.mrr.gov.pl/fundusze/fundusze_europejskie_ 
2014_2020/negocjacje_2014_2020/stanowiska_rzadu_rp/strony/glowna.aspx  
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10. Inwestowanie w edukację i uczenie sie przez całe życie,  
11. Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej.  

Jedną z kluczowych tendencji w nowej perspektywie finansowej jest podejście terytorialne34. 
Jego głównym celem jest lepsze dostosowanie interwencji do potrzeb i potencjałów konkret-
nych terytoriów. Ma to być zapewnione poprzez koordynację celów i działań wyznaczanych 
w poszczególnych sektorach.  

Terytorializacja oznacza powrót do źródeł polityki regionalnej, która zawsze charakteryzowała 
się silnym odniesieniem terytorialnym.  

Należy także zwrócić uwagę na wysoką rangę traktatową podejścia terytorialnego (uzupełnie-
nie od roku 2009 spójności społecznej i gospodarczej wymiarem terytorialnym)5. 

Aktualnie podejmowane są także próby terytorializacji Strategii Europa 20206, która jednak 
preferuje podejście sektorowe. 

II. Instrumenty rozwoju terytorialnego  

Wśród proponowanych nowych rozwiązań rekomenduje się zwrócić szczególną uwagę na in-
strumenty rozwoju terytorialnego, których głównym celem jest lepsze dostosowanie interwen-
cji do potrzeb i potencjałów konkretnych terytoriów:  

- Zintegrowane Inwestycje Terytorialne,  
- Rozwój Kierowany Przez Lokalną Społeczność.  

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) (integrated territorial investments) mają służyć 
większemu zaangażowaniu miast i ich obszarów funkcjonalnych w zarządzanie funduszami 
strukturalnymi UE. Minimalny zakres zadań delegowanych do władz miast to wybór projek-
tów do realizacji. Pomimo iż ZIT nie jest planowany jako instrument obligatoryjny dla krajów 
członkowskich, rekomenduje się wprowadzenie go do programowania operacyjnego, gdyż 
będzie umożliwiał lepszą organizację współpracy, szczególnie pomiędzy jednostkami admini-
stracji publicznej, oraz integrację miast z ich zurbanizowanymi obszarami funkcjonalnymi.  

Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju miejskiego - zakładają wprowadzenie minimal-
nego udziału alokacji 5% EFRR na zintegrowane działania dla rozwoju miast oraz utworzenie 
miejskiej platformy rozwoju (urban development platform). Rozwiązanie to jest obligatoryjne 
dla państw członkowskich.  

Rozwój Kierowany Przez Lokalną Społeczność (RKLS) (Community-Led Local Development 
Strategy) ukierunkowany jest na wdrażanie części działań w ramach rozwoju lokalnego, które 
mogą być lub powinny być realizowane przez społeczności lokalne. RKLS jest kontynuacją 
i rozwinięciem podejścia LEADER. Zasadniczą nowością jest większe zaangażowanie fundu-
szy polityki spójności - ERDF i ESF.  

                                                 
3 Barca F., 2009, An Agenda For A Reformed Cohesion Policy. A place-based approach to meeting European 
Union challenges and expectations, Bruksela. 
Boni M. (red.), 2009, Polska 2030. Wyzwania rozwojowe. KPRM, Warszawa. 
Woźniak J., 2011, Polish regions within the system of development, [w:] New paradigm in action, recent devel-
opments and perspectives of regional policies, (red) Kolczynski M. Zuber P., Ministerstwo Rozwoju Regional-
nego, Warszawa. 
4 Woźniak J., 2012, Oczekiwania polskich województw wobec przyszłej europejskiej polityki spójności, w: Ol-
brycht J., Grosse T.G., Kozak M.W., Kuźnik F., Palmen L., Sapała M., Woźniak J., Ramy prawne europejskiej 
polityki spójności na lata 2014-2020 w opiniach ekspertów, Gliwice: Wyd. „Wokół Nas” 
5 Art. 174-178 Traktatu z Lizbony (...) ‘W celu wspierania harmonijnego rozwoju całej Unii rozwija ona i prowa-
dzi działania służące wzmocnieniu jej spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. W szczególności Unia 
zmierza do zmniejszenia dysproporcji w poziomach rozwoju różnych regionów oraz zacofania regionów najmniej 
uprzywilejowanych’.  
6 Territorial Dimension of Development Policies. Post-seminar publication. MRR, Warszawa 2011  
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Rezultatem wprowadzenia wyżej zasygnalizowanych rozwiązań i instrumentów powinna być 
poprawa jakości i efektów prowadzonej przez państwo polityki rozwoju, w tym poprawa sku-
teczności interwencji publicznych. Przyczyni sie to zarazem do zbudowania modelu zarządza-
nia rozwojem, zorientowanego na bardziej efektywną realizacje celów polityki rozwoju, opie-
rająca sie o aktywny dialog społeczny, wpisując sie tym samym w koncepcję wielopoziomo-
wego zarządzania. Wydaje się, że przyczyni się to optymalnie do realizacji celów strategii Eu-
ropa 2020 poprzez programowanie operacyjne.  

III. Polski system programowania i zarządzania polityką rozwoju regionalnego  

W Polsce, w ostatnich latach uporządkowano system programowania rozwoju społeczno-
gospodarczego7. W efekcie radykalnej redukcji liczby dokumentów planistycznych i ich inte-
gracji, system na poziomie krajowym ma obecnie charakter zwarty, hierarchiczny, o ograni-
czonej liczbie dokumentów programowych, z precyzyjnie zdefiniowanymi wzajemnymi rela-
cjami. Tworzą go Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju, obejmująca część społeczno-
gospodarczą i przestrzenną, dokumenty średniookresowe - Średniookresowa Strategia Rozwo-
ju Kraju i Koncepcja Zagospodarowania Przestrzennego Kraju, oraz osiem strategii sektoro-
wych. Szczególną role pełni Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2010-2020. Re-
giony, Miasta, obszary wiejskie, której zasięg wykracza znacząco poza wymiar regionalny8. 

Powyższy system tworzy czytelny kontekst merytoryczny dla programowania rozwoju w ukła-
dach terytorialnych. W polskich warunkach jest on tworzony poprzez Wojewódzkie Strategie 
Rozwoju oraz Plany Zagospodarowania Przestrzennego Województw9. 

Rys. 1 . System planowania operacyjnego w ramach polityki rozwoju w Polsce. 

KRAJOWA STRATEGIA ROZWOJU REGIONALNEGO do 2020
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Źródło: oprac. własne.  

                                                 
7 Więcej na ten temat: Szlachta J., Woźniak J. (red.), Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego do roku 2020 
a strategie rozwoju społeczno - gospodarczego województw, Studia   KPZK PAN, tom CXXXVII, Warszawa 
2012  
8 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie, MRR, Warszawa. 
2010. 
9 Woźniak J., 2010, Legal System of Polish Regions - Implications for the Regional Policy, [w:] Regional Devel-
opment And Regional Policy in Poland: First Experiences and New Challenges of the European Union Member-
ship, P. Churski, W. Ratajczak (red.). Studia Regionalia KPZK PAN, Vol. 27, Warszawa 
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Odpowiednio, w ramach Europejskiej Polityki Spójności, której oś stanowią Wspólne Ramy 
Strategiczne, w latach 2014-2020 w Polsce będzie realizowanych osiem krajowych programów 
operacyjnych, oraz programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Wszystkie programy 
będą realizowane w ramach Celu 1 Europejskiej Polityki Spójności ‘Inwestycje na rzecz wzro-
stu gospodarczego i zatrudnienia’. Są to, odpowiednio10:  

- Program operacyjny dotyczący innowacyjności i badań naukowych;  
- Program operacyjny dotyczący gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska;  
- Program operacyjny dotyczący rozwoju kompetencji i dobrego rządzenia;  
- Program operacyjny dotyczący rozwoju cyfrowego;  
- Program operacyjny dotyczący rozwoju obszarów wiejskich;  
- Program operacyjny dotyczący rozwoju obszarów morskich i rybackich;  
- Program operacyjny pomocy technicznej;  
- Program operacyjny dotyczący Polski Wschodniej.  

Powyższa struktura programów operacyjnych opiera się na zasadzie zintegrowanego podej-
ścia11, odchodzenia od sektorowego planowania, czego wyrazem jest m.in. łączenie obszarów 
wsparcia, co umożliwia w szczególności programowanie celów rozwojowych, a nie poszcze-
gólnych funduszy europejskiej polityki spójności.  

Na poziomie wojewódzkim, analogicznie jak w aktualnym okresie programowania, będzie 
realizowanych 16 regionalnych programów operacyjnych. Polskie województwa będą pełniły, 
podobnie jak obecnie, funkcje Instytucji Zarządzających, przewiduje się, że około 60% ogółu 
zasobów finansowych, w tym 55% Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 75 % 
Europejskiego Funduszu Społecznego będzie zarządzanych na poziomie regionalnym.  

Jedną z cech charakterystycznych polskiego systemu zarządzania polityką spójności jest daleko 
posunięta decentralizacja, tak kompetencji jak i zasobów. Wynika to zarówno z faktu, iż pań-
stwo polskie obejmuje znacząca, silnie wewnętrznie zróżnicowana przestrzeń a polityka roz-
woju jest zorientowana na pobudzanie endogenicznych potencjałów terytoriów, a także z przy-
jętej generalnej filozofii zarządzania rozwojem, opartej na zasadzie subsydiarności i głębokim 
przekonaniu, że poziom regionalny jest najbardziej właściwy do prowadzenia polityki rozwoju 
w zakresie tych wszystkich zadań, które ze względów celowościowych nie mogą i nie powinny 
być prowadzone na szczeblu niższym niż krajowy. 

IV. Rola kontraktu terytorialnego w realizacji programowania operacyjnego w Polsce  

Kluczowym elementem zarządzania polityką rozwoju ma być w polskich warunkach kontrakt 
terytorialny (KT). Jest on bardzo silnie wpisany w koncepcje wielopoziomowego zarządzania, 
oparty jest także o zasadę warunkowości. Jednym z kluczowych warunków sukcesu kontrak-
tów terytorialnych będzie umiejętność koordynacji działań różnorodnych podmiotów, tak na 
szczeblu wewnątrzregionalnym, jak i krajowym (Rada Ministrów). W swych założeniach kon-
trakt ma wskazywać, w jaki sposób realizować interwencje, ukierunkowane na strategiczne dla 
kraju dziedziny, decydujące jednocześnie o konkurencyjności regionów w dłuższym horyzon-
cie czasowym.  

KT ma być sposobem na uporządkowanie myślenia strategicznego w Polsce, a szerzej - na 
uporządkowanie systemu zarządzania polityką rozwoju. Wpisuje się wprost w aktualną dla 

                                                 
10 Programowanie perspektywy finansowej 2014 -2020 - Założenia Umowy Partnerstwa - Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego, Warszawa, 2012 oraz  Programowanie perspektywy finansowej 2014 -2020 - Założenia Umowy 
Partnerstwa (załączniki) - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 2012  
11 Więcej na ten temat: Noworól A., „Kierunki i zmiany niezbędne  do stworzenia docelowego systemu  zarządza-
nia polityką rozwoju na poziomie regionalnym”, ekspertyza wykonana dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, 
Kraków 2011, http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_regionalna/KSRR_2010_2020/Ekspertyzy/Do-
cuments/Noworol_System_zarzadzania_rozwojem_kierunki%20i%20zmiany.pdf  
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obecnego podejścia do polityki rozwoju, koncepcję wielopoziomowego zarządzania, integrując 
zaangażowane podmioty, zarówno w układach wertykalnych (rząd centralny - samorządy wo-
jewództw), jak i horyzontalnych (pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego).  

Nowy KT ma być odpowiedzią na takie deficyty polityki rozwoju w Polsce, jak sektorowość, 
brak podejścia terytorialnego, brak podejścia strategicznego, deficyt współpracy i związane 
z tym marnotrawienie funduszy publicznych. KT ma zmobilizować do bardziej racjonalnych 
decyzji o alokacji środków publicznych na rozwój danego obszaru. Tym samym może być źró-
dłem realnych oszczędności z tytułu eliminacji takich zjawisk jak  dublowanie się podobnych 
przedsięwzięć czy realizacja projektów nie najbardziej priorytetowych.  Ma wzmocnić partner-
stwo i współpracę rządu i samorządu województwa, ma umożliwić uzyskanie wzajemnego 
wpływu na przedsięwzięcia realizowane przez strony umowy w regionie, ma wymusić uzyska-
nie większej spójności pomiędzy celami stawianymi przez rząd a wskazywanymi przez samo-
rząd województwa.  

KT ma być umową zawartą pomiędzy rządem a samorządem województwa, w której strona 
rządowa zobowiązuje się wspierać listę najważniejszych przedsięwzięć w danym regionie, 
uzgodnionych w trakcie dwustronnych negocjacji, wynikających z polityki rządu wobec tego 
regionu i strategii rozwoju województwa.  

Według Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego - KT  ma być najważniejszym instrumen-
tem planistycznym, zapewniającym realizację polityk publicznych, w tym programowania ope-
racyjnego,  o oddziaływaniu terytorialnym w Polsce. Zawiera cele i zadania poszczególnych 
sygnatariuszy oraz określa instrumenty ich realizacji. KT służy koordynacji działań prorozwo-
jowych, podejmowanych przez rząd i samorząd województwa, ukierunkowanych na osiąganie 
wspólnych celów wyznaczonych w stosunku do określonego terytorium. KT ma zapewnić 
większe dostosowanie interwencji państwa do potrzeb regionalnych, poprzez uzgodnienie prio-
rytetów krajowych z oczekiwaniami i uwarunkowaniami regionów.  

KT wpisuje się wprost w obowiązujący obecnie system prowadzenia polityki rozwoju. Rząd 
polski wyznaczył jego ramy przyjmując w listopadzie 2010 r. „Plan działań niezbędnych do 
podjęcia przez Radę Ministrów i inne podmioty publiczne zapewniających wdrożenie przyjętej 
13 lipca 2010 r. Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Ob-
szary Wiejskie12. 

Należy zauważyć, że także projekty nowych regulacji dotyczących europejskiej polityki spój-
ności w okresie 2014-2020, w tym Wspólnotowych Ram Strategicznych, przewidują analo-
giczne podejście, oparte na uzgadnianiu i zawieraniu umów, pomiędzy krajem członkowskim a 
Komisją Europejską. Umowa Partnerska, która ma być ich rezultatem, obejmować będzie kilka 
źródeł finansowania, a więc Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz 
Społeczny, Fundusz Spójności,  Europejski Fundusz Rolny Na Rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich i Europejski Fundusz Morski i Rybacki13.  

W związku z powyższym, zapisy KT będą musiały znaleźć odzwierciedlenie tak w krajowych 
programach operacyjnych, jak i regionalnych. Warto jeszcze dodać, że KT jest także przewi-
dziany w zapisach obowiązującej Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju. Obecnie trwają prace nad jej nowelizacją, mającą na celu dostosowania zapi-
sów do aktualnej koncepcji KT.  

W najprostszej postaci KT to umowa zawiązująca relację pomiędzy rządem a samorządem 
województwa. Stronami tej umowy będą zatem: rząd - reprezentowany przez ministra właści-
wego do spraw rozwoju regionalnego oraz samorząd województwa - reprezentowany przez 
marszałka lub członków zarządu. W przygotowanie KT będą zaangażowane także inne resorty 

                                                 
12 http://www.premier.gov.pl/rzad/decyzje_rzadu/decyzje_z_dnia/plan_dzialan_informacja_w_spr,5570/ (stan na: 
30.11.1012 r.)  
13 The Partnership Contracts - how to implement multi-level governance and to guarantee the flexibility of Cohe-
sion Policy, Study, The European Parliament. Directoriate-General for Internal Policies, 2011  
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i instytucje centralne, ich koordynację ma zapewnić Minister Rozwoju Regionalnego. Analo-
gicznie, zarząd województwa ma uzgodnić wspólne stanowisko regionu z innymi jednostkami 
samorządu terytorialnego. To istotne, gdyż zarząd województwa będzie musiał zmobilizować 
nie tylko własne zasoby, ale i innych partnerów z regionu dla realizacji najważniejszych z 
punktu widzenia regionalnej polityki rozwoju przedsięwzięć. Polski model ustrojowy nie 
przewiduje hierarchicznego planowania i zarządzania polityką rozwoju w układach terytorial-
nych. Stąd też zarząd województwa musi najpierw wynegocjować z pozostałymi jednostkami 
samorządu terytorialnego cele, zasady i katalog kluczowych przedsięwzięć, których wsparcie 
będzie następnie negocjował z rządem.  

Rys. 2. Miejsce kontraktu terytorialnego w systemie programowania operacyjnego. 

 
Źródło: oprac. własne.  

W Polsce była prowadzona dyskusja na temat zasadności rozszerzenia strony podmiotowej KT 
o inne, poza samorządem województwa, ważne podmioty sceny regionalnej, szczególnie samo-
rządy dużych miast. Dyskusja ta zakończyła się jednak na obecnym etapie konkluzją, iż roz-
szerzenie takie nie służyłoby spójności i integralności planowania polityki rozwoju w układzie 
regionalnym i jako takie nie byłoby efektywne. Odrębną kwestią jest możliwość zawierania 
KT w strukturach wychodzących poza jeden region. Można tu wyobrazić sobie zasadność 
przygotowania KT w układach makroregionalnych. Byłaby to racjonalna odpowiedź na nowe 
zjawisko, jakie ma miejsce w Polsce w ostatnich latach, a więc przygotowywania strategii ma-
kroregionalnych. Mają one charakter rządowy (centralny), jak w przypadku Strategii Polski 
Wschodniej, lub oddolnych, regionalnych inicjatyw, jak ma to miejsce w Strategii Polski Za-
chodniej i Strategii Współpracy Polski Południowej. Przedmiotem KT mogłyby być zatem 
także przedsięwzięcia o charakterze ponadregionalnym, które żadne z zaangażowanych woje-
wództw nie jest w stanie przeprowadzić samodzielnie. 

Przedmiotem KT powinny być, co do zasady, tylko takie przedsięwzięcia, których żadna ze 
stron kontraktu nie jest w stanie efektywnie zrealizować samodzielnie. Respektując zasadę 
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pomocniczości, jeśli dany projekt może być z powodzeniem przeprowadzony przez samorząd 
województwa, nie jest zasadne wprowadzanie go do KT. Takie podejście uwypukla wartość 
dodaną KT, rozumianą jako wywołanie synergii bazującej na łączeniu zasobów rządowych i 
regionalnych, dla lepszej skuteczności interwencji polityki rozwoju.  

Przedmiotem KT mogą być zarówno przedsięwzięcia wspólne, a więc realizowane łącznie 
przez co najmniej dwa podmioty, jak i uzgodnione, a więc komplementarne, których oddzia-
ływanie obejmuje co najmniej dwa podmioty, które z tego powodu  powstrzymują się od reali-
zacji analogicznych przedsięwzięć. KT może obejmować typy interwencji zorientowane na 
różne cele: 

 o charakterze prorozwojowym, a więc tzw. lokomotywy wzrostu gospodarczego, 

 o charakterze wyrównawczym, czyli zorientowane na wyrównywanie szans rozwojo-
wych obszarów słabiej rozwiniętych, 

 mające na celu wyrównywanie dostępu do usług publicznych, itp. 

Oczywiście, wybór typu interwencji w konkretnym KT będzie pochodną decyzji strategicz-
nych, a zatem powinien korespondować z priorytetami najważniejszych dokumentów progra-
mowych zaangażowanych partnerów, w tym programów operacyjnych. Doświadczenia po-
przednich lat pokazują, że nigdy takie wybory nie mają charakteru „zero-jedynkowego”, zaw-
sze są kompromisem między różnymi wizjami polityki rozwoju14. Niewiadomą będą w tym 
kontekście propozycje składane przez samorządy poszczególnych województw, bowiem poli-
tyka rozwojowa rządu jest dość precyzyjnie i jasno  sformułowana w KSRR. 

Można przyjąć, że KT może obejmować takie dziedziny interwencji, jak: 

 przedsiębiorczość, 
 innowacyjność, rynek pracy, 
 edukacja, 
 transport, w tym transport publiczny, 
 infrastruktura środowiska, 
 energie odnawialne, 

 rewitalizacja miast i terenów zdegradowanych, 
 turystyka, kultura, 
 ochrona zdrowia, 
 wykluczenie społeczne. 

Powyższy wykaz ma charakter orientacyjny. Wskazuje też, że punktem odniesienia dla KT 
powinny być raczej poszczególne polityki niż pojedyncze projekty. Jeśli przyjmiemy założe-
nie, że w katalogu interwencji publicznych nie ma takich dziedzin, o których jednoznacznie 
można przesądzić, że w całości należą do wyłącznej kompetencji rządu lub samorządu, to wy-
daje się, że wszystkie typy przedsięwzięć, które wpisują się w zasady i cele KT powinny być 
akceptowalne.  

KT będzie obejmował:  

 określenie terytorium, którego dotyczy (w pierwszej edycji tożsame z danym woje-
wództwem), 

 wykaz przedsięwzięć priorytetowych i warunki ich realizacji (w tym uzasadnienie wy-
boru, instytucje odpowiedzialne za realizację, orientacyjny koszt i źródła finansowa-
nia), 

                                                 
14 Szlachta J., 2012, Polityka regionalna Polski w kontekście nowej perspektywy budżetowej UE, [in:] Perspektywy 
rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r., A. Harańczyk (Eds.). Studia KPZK PAN, Vol. 
CXL, Warszawa. 
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 oczekiwane rezultaty interwencji, w tym wskaźniki, 

 źródła finansowania, 
 zakres i wymogi sprawozdawczości, 
 sposób i zakres kontroli i monitoringu kontraktu wykonywany przez ministra rozwoju 

regionalnego, procedurę rozstrzygania sporów, zmiany kontraktu i jego rozwiązania. 

Aby nowy KT odniósł sukces konieczne jest, aby jego partnerzy, a szczególnie strona rządowa 
(ministrowie, instytucje centralne) zbudowali przekonanie, że związanie się kontraktem, a więc 
zaangażowanie własnych zasobów, szczególnie środków budżetowych, w stosunku do których 
są dysponentami, przyniesie im więcej korzyści niż samodzielna realizacja poszczególnych 
polityk. Przekonanie to ma dotyczyć tego, że nowy KT oferuje - wszystkim zaangażowanym - 
większą wartość dodaną, dzięki współpracy i koordynacji, niż inne sposoby działania. Aby 
jednak tak się stało, cały system regulacyjny polityki rozwoju musi sprzyjać sprawnemu wdro-
żeniu nowego KT. Służyć temu ma opracowywany, nowy model polityki regionalnej, który 
można nazwać koordynacyjno-negocjacyjnym15. 

V. Zasady towarzyszące planowaniu operacyjnemu.  

 Zasada koncentracji i podejścia strategicznego. Wybór celów, przedsięwzięć realiza-
cyjnych powinien zostać ograniczony do stosunkowo krótkiej listy najważniejszych, 
o charakterze strategicznym. Krajowy program operacyjny powinien obejmować jedy-
nie te cele rządu, które są konieczne, ze względu na kryterium efektywności lub z uwa-
gi na strategiczny interes państwa. Na poziomie regionalnym KT powinien wymusić 
procesy kooperacyjne, w kierunku integrowania zasobów wewnętrznych i zapewnienia 
spójności przestrzeni regionalnej. Pamiętać przy tym należy, że koncentracja może 
mieć charakter tematyczny, dotyczący wybranych zakresów (obszarów problemowych), 
oraz geograficzny, koncentrujący się na wybranych obszarach strategicznej interwencji 
(OSI).  

 Zasada koordynacji. Ma umożliwić koordynację interwencji publicznych, które w pol-
skich warunkach często mają charakter sektorowy, niesystemowy, incydentalny. Doty-
czy to poziomu krajowego, gdzie  KT może być doskonałym narzędziem porządkowa-
niu relacji międzyresortowych, koordynacji i uzgadniania tych polityk prowadzonych 
przez poszczególne ministerstwa, które mają oddziaływanie terytorialne. Zakłada się 
zatem, że przystępując do negocjacji KT minister rozwoju regionalnego uzgodni z sze-
fami poszczególnych resortów wspólną, to znaczy rządową, politykę wobec poszcze-
gólnych województw. W wariancie minimum, uzgodnienie takie ma wskazać, jaka 
część działań danego resortu ma charakter terytorialnie zorientowany i może zostać ob-
jęta KT. Formuła negocjacyjna powinna zapewnić spójność, w warstwie programowej 
i implementacyjnej, z politykami prowadzonymi na poziomie regionalnym. Takie po-
dejście to znacząca zmiana jakościowa - oznacza bowiem, że polityka regionalna na 
poziomie krajowym staje się domeną całego rządu Na poziomie regionalnym, analo-
gicznie, formuła KT pozwoli skoordynować działania różnych podmiotów, głównie 
jednostek samorządu terytorialnego. Docelowo, także innych podmiotów (uczelnie 
wyższe, znaczące organizacje pozarządowe, sektor przedsiębiorstw). 

 Zasada terytorialnego podejścia. Koresponduje to z obowiązującym aktualnie paradyg-
matem polityki rozwoju, która powinna być adresowana do specyficznych potrzeb da-
nego terytorium. Jej najważniejszym elementem są obszary strategicznej interwencji - 
rządowe i regionalne.  

                                                 
15 Woźniak J., Polskie województwa jako potencjalne ośrodki regionalnej myśli strategicznej, (w) Transformacja 
sceny europejskiej i globalnej XXI wieku. Strategie dla Polski”, Kukliński A., Woźniak J. (red.) Kraków 2012  
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 Zasada subsydiarności. Ta konstytucyjna zasada powinna znajdować zastosowanie 
zawsze wtedy, gdy samorządy są w stanie samodzielnie (lub w ramach współdziałania 
ze sobą) wykazać się odpowiedzialnością za powierzone im zadania i zdolnością ich re-
alizacji zgodnie z posiadanymi kompetencjami i możliwościami (organizacyjnymi, fi-
nansowymi itp.). Należy zatem nową formułę kontraktu oprzeć na koncepcji delimitacji 
negatywnej, tj. przyjęciu, że przedmiotem KT będą wszystkie te przedsięwzięcia, 
w przypadku których interes publiczny wymusza podejmowanie interwencji z udziałem 
rządu ze względu na fakt, iż potencjał samorządu jest niewystarczający.  

 Zasada efektywności. Uzgodnione zapisy danego KT powinny udzielać precyzyjnej 
odpowiedzi na pytanie: jakie będą korzyści (wartość dodana) interwencji realizowanej 
w tej formule wobec innych sposobów wsparcia (np. poprzez regionalny program ope-
racyjny)? Wartością dodaną KT powinno być lepsze, to jest bardziej efektywne zarzą-
dzanie interwencją, dzięki integracji i koordynacji działań.  Dlatego też wybór celów 
i przedsięwzięć powinien być skoncentrowany i nastawiony na osiąganie efektu syner-
gii, w szczególności poprzez przedsięwzięcia zapewniające znaczący wpływ na rozwój 
społeczno-gospodarczy regionu. 

VI. Programy operacyjne a obszary strategicznej interwencji (OSI)  

Obszar strategicznej interwencji (OSI) to kluczowe pojęcie w nowym podejściu do kształtowa-
nia i realizacji polityki rozwoju oraz do KT. W nowym modelu polityki rozwoju OSI to teryto-
rium, na którym występują ze szczególną intensywnością zjawiska problemowe określonego 
rodzaju. Obszary takie są wyznaczane według zobiektywizowanych kryteriów i wskaźników, 
przy czym niekoniecznie muszą pokrywać się z granicami podziałów administracyjnych. Ze 
względu na powyższe cechy, do OSI kierowane są wybrane i skoncentrowane interwencje pu-
bliczne - polityki regionalnej, które mają niwelować, w sposób strukturalny, występujące zja-
wiska problemowe. Wsparcie w ramach KT może być skierowane tylko na te przedsięwzięcia, 
które wynikają z uzgodnionych OSI.  

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego, a także Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowa-
nia Kraju 2030, przewiduje następujące OSI: 

 miasta wojewódzkie i ich obszary funkcjonalne,  
 miasta i dzielnice miast wymagające rewitalizacji,  
 obszary, w szczególności wiejskie, o najniższym poziomie dostępu mieszkańców do 

dóbr i usług warunkujących możliwości rozwojowe,  

 obszary przygraniczne, 
 Polska Wschodnia.  

Należy podkreślić, iż nie jest to zamknięty katalog OSI. W toku negocjacji KT mogą zostać 
wprowadzone dodatkowe obszary interwencji. Tym bardziej, że samorządy województw także 
mogą, a nawet powinny, definiować własne, specyficzne OSI w przygotowywanych strate-
giach rozwoju regionu, w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa i innych 
dokumentach o charakterze strategicznym. Dla przykładu, mogą to być następujące regionalne 
OSI:  

 obszary o najniższej dostępności transportowej do ośrodków wojewódzkich,  
 obszary górskie,  
 obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi w skali dorzeczy,  
 miasta i inne obszary tracące dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze,  

 obszary makroregionalne wynikające z opracowanych strategii obejmujących więcej 
niż jedno województwo,  

 i inne.  
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Na podstawie analizy rządowych i przykładowo wymienionych powyżej regionalnych obsza-
rów strategicznej interwencji, można zatem wyobrazić sobie trzy kategorie OSI:  

 wyznaczone na poziomie rządowym i regionalnym - w pełni pokrywające się (tożsa-
me),  

 wyznaczone na poziomie rządowym i regionalnym - rozbieżne (bez części wspólnej),  
 wyznaczone na poziomie rządowym i regionalnym - częściowo się pokrywające.  

 

 


