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WŁOCŁAWEK
WSPÓŁPRACA Z SĄSIADUJĄCYMI GMINAMI:
 ANALIZA OBSZARU MIASTA JAKO TWORU WSPÓŁISTNIEJĄCEGO Z INNYMI
GMINAMI PRZYLEGŁYMI
 DIALOG SPOŁECZNY
 OPRACOWANIA EKSPERCKIE WSKAZUJĄCE NOWE POMYSŁY DLA MIAST:
UJĘCIA WODY, ŹRÓDŁA ENERGII, BALNEOLOGIA, REHABILITACJA ORAZ
METODY WYZNACZANIA OPTYMALNYCH KIERUNKÓW ROZWOJU SIECI
DROGOWEJ
BYDGOSZCZ
ANALIZA KONKURENCYJNOŚCI MIASTA
ELBLĄG
ELBLĄG SYSTEM OF SPATIAL INFORMATION

ELBLĄG, BIAŁYSTOK, SŁUPSK
STAŁA WSPÓŁPRACA Z WUS W ZAKRESIE ANALIZY I DIAGNOZY STANU
ISTNIEJĄCEGO NA PODSTAWIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW

Good Practice – Public Consultations “Not only for the Inhabitants, but also by the
Inhabitants” Regional Characteristics of Wloclawek – mutual impact of the city and surrounding
functional environment

Introduction
Each of the settlement units has its specific role, resulting form its social and economic capability. For
great cities, with more than 100 thousand population, those roles are found in particular relations with
the surroundings. The type and scale of those functions determine the city zone of influence.
Feedbacks occur between city functional structure and its development. Playing a particular role and
its influence extent result from a particular level of the city social and economic development, whereas
its further development depends on the role the city plays. It means that the city zone of influence
directly impacts on its functional structure, development dynamics and directions.
In relation to the above all strategic analysis and elaborations determining objectives and directions of
the city development should take account of social and economic necessities of the inhabitants of the
zone of influence.
Wloclawek in the settlement network of the Kujawsko-Pomorskie Voivodship
Wloclawek is defined a sub-regional development centre in the Kujawsko-Pomorskie Voivodship
Development Strategy and in the Kujawsko-Pomorskie Voivodship Spatial Arrangement Plan. In the
voivodship ranking of the settlement network it is placed high, because the city due to its capabilities
would provide service to the population of the south-eastern part of the region and support the
voivodship capitals of Bydgoszcz and Torun with its functions.
Wloclawek functional environment
Delimitation of the Wloclawek functional environment, determining the present zone of influence on
the surroundings, was done basing on the analysis of main forms of city impact on the environment.
The research, respecting the above, consisted of the following forms of influence, in relation to:
-

working places,

-

culture, education and sports,

-

commerce,

-

business-related services,

-

specialist healthcare,

-

administration,

-

entertainment and suburban areas.

Wloclawek economic development and increase of inhabitants wealth effect in decentralisation
processes and consequential continuous migration to surrounding areas. This phenomenon is visible in

neighbour municipalities of the city, such as the Wloclawek municipality, Brzesc Kujawski, Fabianki
and Lubanie. According to the spatial planning institutions in the Fabianki municipality for instance,
40-60 new dwelling houses have been constructed and inhabited by the people from Wloclawek.
Moreover it is worth noting that persons originated from other regions associate their personal and
professional future with the city. The effect of the abovementioned process is visible development of
suburban area with all the corresponding characteristics.
The analysis of this problem allowed to determine the present Wloclawek zone of influence. The
current relations make possible to select three zones (levels) of relations. The first one covers close
and frequent connections such as economic relations (city as a market for food production, working
place and education centre). In this field those are city’s neighbour municipalities of Fabianki,
Wloclawek, Lubanie, Brzesc Kujawski, Bobrowniki, Dobrzyn nad Wisla, Kowal, Badkowo, Osieciny,
Chocen, Lubraniec. It corresponds largely with the suburban zone.
The second zone is characterised by looser relations, however still evident. The connections are built
basing on less frequent relations, such as bigger shopping, official businesses, training, participation in
cultural or sport events and, on a small scale, access to school and work. The following municipalities
could be included into this zone: Lubien Kujawski, Baruchowo, Boniewo, Izbica Kujawska, Chodecz,
Byton, Waganiec, Lipno.
Functional and spatial relations of the third zone share different characteristics, much less frequent
than the former, sometimes occasional. Those contacts are related to going to the city to visit some
offices or voivodship institutions, having their seats in the city. The same regards to special
healthcare, non-resident studies, etc. The municipalities of Dobre, Radziejow, Piotrkow Kujawski,
Aleksandrow Kujawski, Koneck, Zakrzewo, Chrostkowo, Rogowo, Rypin, Skrwilno, Kikol and Brzuze are
found in this zone.
Division of the Wloclawek functional environment is depicted on diagram.
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The Wloclawek functional environment also impacts on the surroundings of the city. The neighbour
municipalities areas offer working places to the city. They also constitute food and resource
background for the city food processing industry. These are also areas of significant spa and
entertainment value. The neighbour municipalities are development zones for the suburban areas.
Directions for over-local functions development
A questionnaire examination has been conducted in order to determine the way the city inhabitants
view the functional environment. The questionnaire consisted of 21 questions and was sent to 41
municipalities. However the questionnaires were answered by the city halls employees the findings
should be considered reliable, because respondents know the local environment very well. 28 units
answered the questionnaire, including:
- all 12 first zone municipalities,
- 10 out of 11 second zone municipalities,
- 6 out of 18 third zone municipalities.
The lack of interest in the questionnaire of the local authorities of the third zone justifies the
assumption that for the inhabitants of this zone the city and its activities are of a lesser importance.
The city, despite diversified and varied offer, made also for the inhabitants of the functional zone, is
not very popular. 17 municipalities, including 8 of the first zone, evaluated the city as less attractive
than nearby cities, mostly Plock or Torun.
Therefore the following questions should be asked:
-

Which and how the existing functions should be developed?

-

Which new functions could be developed?

-

How the local authorities can influence the above?

Finding answers to the above questions and then undertaking appropriate measures would help
increasing the city attractiveness, both for the inhabitants of Wloclawek and of the functional
environment or even accidental visitors.
Functions of the city in relation to the functional environment and the outcomes of the questionnaire
evaluation, pointing to the functions where the city meets the expectations of the inhabitants of the
neighbour municipalities. They are: secondary education, higher education, adult extramural
education. Other functions like: administration, public transport, special healthcare, culture, sports,
tourism and entertainment do not meet the expectations in a different scale.
Certain hints can be found in the examination results that could answer the first question. Poor
condition of the communication accessibility emphasised by the respondents could be for instance
related to insufficient number of public bus connections, which leads to the conclusion that something
should be done to adjust the quantity and frequency of bus services to the requirement of the
population of the functional environment. Is the local government capable of doing this?

Analysis of area and methods of the local government impact on particular over-local functions ought
to determine directions for future measures. It is of utmost importance as far as non-public market
services are concerned, because the local government influence at this field is limited.
Other countries experience will be valuable while working to define the development
directions for over-local services in Wloclawek. Thus, strengthening the functions of Wloclawek as a
sub-regional centre is one of the objectives implemented by the Defris Project within the framework of
the Interreg IIIB Programme. The partners of the Project are: the Regional Development Council of
Östergötland (Sweden), the Central Finland Regional Council, the Regional Council of Pohjois-Savo
(Finland), the Kaunas Regional Adminstration (Lithuania) and the Kujawsko-Pomorskie Voivodship
Self-government.
The previous experiences effecting from the results of analysis on mutual relations of the city and the
surroundings highlighted the necessity to take into consideration the expectations of the functional
environment population while determining directions for Wloclawek development.
Close cooperation of Wloclawek local authorities and functional zone local authorities is indispensable
having considered the above.
Within the course of works to develop the Strategy – 2007-2013 Wloclawek City Local Development
Programme, it was decided that public consultations are needed. To this aim the following measures
were undertaken:
Questionnaire – on two days the inhabitants of Wloclawek could have their say in a questionnaire
organised in the main lounge of the city hall. The questionnaires concerned problems and investment
proposals, which should be listed in the City Strategy. Announcements concerning the questionnaire
organisation were published on the city website, in the local press and TV. Approximately 100 filled-in
questionnaires were collected in the effect.
Public Consultation Council – The representatives of the biggest employers, entrepreneurs, NGOs,
academic chancellors, cultural and entertainment centres etc. were invited by the City President to
cooperate in development of the Strategy – 2007-2013 Wloclawek City Local Development
Programme. About 300 invitation letters were sent to announce the first meeting of the Public
Consultation Council concerning creation of the Strategy for Wloclawek. Additionally the appropriate
information was published in local media. Roughly 150 persons attended the first meeting. The
authors of the elaboration presented the course of works to develop “Prospective Diagnosis”. A
discussion arose about further works regarding the Strategy. The authors asked to send them
proposals and remarks in writing. This is how 48 letters from various organisations, institutions and
natural persons were collected. Two more similar meetings of the Public Consultation Council were
held at different stages within the framework of development of the Strategy.
Meetings with the inhabitants – at the final stage of development of the Strategy – 2007-2013
Wloclawek City Local Development Programme the project was presented at the meeting with various
social groups. The Strategy was presented during sessions held in:
- Association for the City of Wloclawek;

- Wloclawek Scientific Association;
- University of Humanities and Economics;
- Higher School of Vocational Education.
Within the opportunity to exchange good practices the city took advantage of the experts knowledge
and developed a series of thematic studies, which also constituted materials for development of the
City Strategy:
1) Regional Characteristics of Wloclawek – mutual impact of the city and surrounding functional
environment, by PhD Zbigniew Brenda
2) Future education directions for secondary and higher education as an instrument of preparing the
future professional personnel, by the City Hall Education Unit

3) Groundwater in the Wloclawek Region – current conditions and utilisation, by Prof. Andrzej
Sadurski.

4) Search for best communication solutions, the example of Wloclawek, by PhD Jacek Chmielewski.
Przykład analizy demograficznej opracowanej dla miasta Włocławka
Co powinno znaleźć się w analizie demograficznej?
analiza demograficzna powinna dawać odpowiedzi na następujące pytania:
Jaka jest liczba ludności i jak się zmienia?
– ustalamy stan i dynamikę zmian ludnościowych
Kto (w sensie demograficznym) zamieszkuje badany obszar?
– określamy strukturę demograficzną populacji
Jak zmienia się ludność?
– jakie zjawiska i procesy demograficzne mają na to wpływ?
Dlaczego zachodzą zmiany? (w liczbie i strukturze)
– demograficzne przyczyny zmian
W jakim kierunku zmierzają?
– prognoza demograficzna
OPRACOWANIE
Uwagi wstępne
1. Stan, rozmieszczenie i dynamika zmian ludnościowych
1.1. Liczba ludności i dynamika jej rozwoju
1.2. Rozmieszczenie ludności i jego zmiany
1.3. Stan ludności miasta Włocławek na tle gmin ościennych, regionu, pozostałych miast
województwa
2. Podstawowe struktury demograficzne i ich charakterystyka
2.1. Struktura ludności wg płci i jej zmiany
2.2. Struktura wieku ludności i proces starzenia się
2.3. Struktura wykształcenia
3. Analiza ruchu naturalnego ludności
3.1. Urodzenia
3.2. Zgony
3.2.1. Zgony niemowląt
3.3. Przyrost naturalny i dynamika demograficzna
4. Ruchliwość przestrzenna mieszkańców Włocławka
4.1. Migracje wewnętrzne ludności

4.2. Migracje zagraniczne ludności
4.3. Saldo i obrót migracyjny
5. Bilans ludnościowy – tendencje zmian w skali i składowych przyrostu rzeczywistego
ludności
6. Prognoza demograficzna dla miasta Włocławka do 2030 roku
6.1. Przewidywany rozwój ludnościowy
6.2. Prognoza wybranych elementów ruchu naturalnego
6.3.Przewidywane zmiany w poziomie ruchliwości przestrzennej ludności
6.4. Prognozowane zmiany w obrębie struktur demograficznych
6.4.1. Zmiany w strukturze płci
6.4.2. Zmiany w strukturze wieku ludności
7. Ochrona zdrowia
8. Stopień zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych
8.1. Rozwój budownictwa mieszkaniowego
8.2. Mieszkania oddane do użytku
8.3. Rozwój budownictwa na tle skali zawieranych małżeństw i przyrostu naturalnego
8.4. Rozwój przestrzenny i zabudowa mieszkaniowa
8.5. Stan i struktura zasobów mieszkaniowych
8.6. Zasoby mieszkaniowe wg sektorów własnościowych
8.7. Sytuacja mieszkaniowa
8.8. Próba oszacowania potrzeb mieszkaniowych
9. Zatrudnieni i pracujący
9.1. Udział poszczególnych sektorów w zatrudnieniu
9.2. Struktura zatrudnienia w wybranych aspektach
Uwagi końcowe

BYDGOSZCZ
Analiza konkurencyjności miasta
Saldo migracji w Bydgoszczy
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ESIP1 – ELBLĄG SYSTEM OF SPATIAL INFORMATION
Realization of tasks, projects, and, strategies of the City development requires tools supporting
managment of resources, information, territory. One of such information technology tools on the way
to a modern management is the Elbląg System of Spatial Information [ESIP]. Basic actions related to
construction of the Elbląg System of Spatial Information were subordinated to a general strategy of
introducing IT to the office . This strategy assumes launching a complex system of managing the city
that shall integrate any geographical and descriptive resources registered and up-dated in the Office.
The strategy assumes implementing open systems allowing for integration and corelation of data.
The Elbląg System of Spatial Information [ESIP] has been being constructed step by step since 2001.
Before it was created, in 1993-2000, IT systems were introduced to the state resources of geodesy
and cartography [PZGK] administrated by the Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej [MODGIK; eng. City Centre of Geodesy and Cartography Information]. Introducing the
1

[from translator, Polish original name: Elbląski System Informacji Przestrzennej]

IT systems to resources of geodesy and cartography became in Elbląg the preliminary stage when
numeric maps started to be used for branch systems and for city management. Spatial localization
was perceived to be an excellent medium of integrating resources of the City Council, especially in
case when according to 80% of worldwide ratings the information which reaches us has a spatial
index related to location.
The Elbląg System of Spatial Information [ESIP] originates from geodesy. It is based on City Centre of
Geodesy and Cartography [MODGIK], making possible both integration,and, visualization of resources
and documentation of the Council together with spatial location. Nowadays the Elbląg System of
Spatial Information [ESIP] includes 10 departments of the Elbląg City Council; when up to September
2005 it shall include the further part of departments. Accepted methods aimed at a bulk conversion
of resources of the City Council into a digital form. It is only the digital data that may be compared in
an efficient way and enable quick determination of their quality. Hermetic IT programmes used within
departments for a long time caused introducing the same data in varius methods. Trials of integrating
these data end up with a failure in most cases. Using digital techniques enables generating reports on
inconsistency and a gradual improvement of data quality. Using mutual data structures in many subsystems allows for introducing data in one place and making them available to otheer users. So, an
attempt was made to abandon copying data out of various systems. Referential systems for city
resources were determined i.e. such systems that contain reliable and up-dated source data that
should be used in other systems.
“Isle” kind of information, including IT systems being introduced only to respective areas of the City
Council activity, was given up. Choice, purchases, and, implementation of systems were subordinated
to requirements of complex IT implementation including integration of any resources of the Council.
Implementation stages
A system model divided into certain stages was accepted. Respective stages are adequate to
approved methodology of achieving the final model. Effects of each single stage constitute the basis
of executing further stage. States are adequate to natural needs and potential that are coming up.
W

implementation of IT systems to the state stock of geodey and cartography office

W

cross verifictation of quality and consistency of resources

W

deciding upon referential resources

W

standarization and verification of records

W

integration of descriptive and map resources in data stores

W

building-up uniform applications and interfaces of access to data strores

W

launching an internet portal

W

electronic service of the citizen

Levels of the system
ESIP exists at three levels. The first one is marked with subsystems and source data that are up-dated
by an administrative units prepared for this work. Second
level is data store and mechanisms of servicing the formerly
mentioned one, including standarized information data
available only to be read in a local network of the Council.
Resources of the data store undergo constant changes of
automatizatic aggregating from the source level. The third
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level is automatically filtered resources, and, transferred from the second level ones for the purpose of
their being available for out-Council purposes in a form of an Internet portal.
Source resources
At the level of source data there are appropriatly chosen programmes for keeping records, register,
maps, projects and other resources. Programmes have been chosen so as to correlate with each other
and data gathered in them can be taken by data store mechanisms at the second level. The first level
may be characterized as one where different programmes, interfaces and technologies may be used.
Data stores
Level of data stres is serviced by uniform applications integrating data originating from various system
of source level replicated into universal data structures. A uniform interface enables users to have
access to chosen data originating from a variety of programmes, without the need to learn these
programmes in which in which these data are kept. Level of a store may be identified with operational
access to integrated data. Current activity of the Council, support processes of decision making need a
simple and fast access to information, its comparing of overlapping with any other information. These
kind of services are offered of mechanisms of data stores joined to graphics and descriptive data
browsers.
Internet level
Internet level includes resources made available in a form of a spatial portal, and, shall be responsible
for public services. City Council of Elbląg is gradually meeting legal requirements in the area of
informing on their resources, dealings in the Council. A priority for the time being has been internal
actions to be improved, and, introducing IT systems into resources so as to integrate them and
improve their quality.
On its basis, it is soon expected that the council shall offer services related to using an electronic
signature, and, implementing electronic service provided to any citizen. Work of Elbląg System of
Spatial Information [ESIP]

widespreading include equipping the IT solutions used nowadays with

potential of operating a public key infrastructure. Certificates authorising Internet serwer, e-mail
accounts, and qualifying certificates plus e-card scanners shall be used that is interlinked with a safe
electronic signature for 50 people.

Key achievement
Now, the Elbląg System of Spatial Information [ESIP] gives the opportunity of collecting and analysing
information in one spot, time and form, which beforehand wre located in many room, cabinets and in
a wide variety of forms. Usage of data store enabled further progress and correlation data of various
programmes. A key issue when it comes to correlation of data is providing up-dated spatial
background to the geodesy and cartography resources so that they may be of any assistance not only
to geodesists, but also create a basis for management systems at the city, commune or district level.

Programming
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BYDGOSZCZ
-

„STRATEGY OF BYDGOSZCZ DEVELOPMENT UP TO 2015”

-

„STUDY OF PRECONDITIONS AND SPATIAL DISTRICT DEVELOPMENT OF BYDGOSZCZ CITY” –
ENACTED IN 2005

-

„LOCAL DEVELOPMENT PROJECT”

-

„ LONG-TERM INVESTMENT PROJECT”

-

“ASSUMPTIONS OF SPATIAL DEVELOPMENT OF BYDGOSZCZ CITY CENTRE”

-

100 OF CITY PROJECTS OF SPATIAL DEVELOPMENT OF 3249.0 HA AREA THAT AMOUNTS TO
18,6% OF TOTAL CITY AREA AND 37,3% OF CITY AREA THAT IS TO BE UNDER THE
FRAMEWORK OF LOCAL SPATIAL DEVELOPMENT STRATEGIES.

-

„LOCAL URBAN RENEWAL AND REVITALIZATION PROJECT FOR BYDGOSZCZ CITY”

-

„URBAN RENEWAL AND REVITALIZATION, AND, DEVELOPMENT OF THE BYDGOSZCZ WATER

-

-

JUNCTION” – UNDER WORK
„PROJECT OF BRDA RIVER TO BE RESTORED TO THE CITY”
BYDGOSZCZ INDUSTRIAL CLUSTER

PŁOCK
FORUM FOR PLOCK

EXISTING STRATEGIC AND PLANNING PROCESS DOCUMENTATION
Bydgoszcz holds of up-to-date, agreed upon in 2004-2006 all essential documents on development,
strategic management, and, city area including the following:
-

„Strategy of Bydgoszcz Development up to 2015” – enacted in 2004

-

„Study of Preconditions and Spatial District Development of Bydgoszcz City” – enacted in 2005

-

„Local Development Project”– enacted in 2006

-

„ Long-term Investment Project”

-

“Assumptions of Spatial Development of Bydgoszcz City Centre” – enacted in 2004

-

100 of city projects of spatial development of 3249.0 ha area that amounts to 18,6% of total city
area and 37,3% of city area that is to be under the framework of local spatial development
strategies.

-

„Local Urban Renewal and Revitalization Project for Bydgoszcz city” - enacted in 2005

-

„Urban Renewal and Revitalization, and, Development of the Bydgoszcz Water Junction” – under
work

-

„Project of Brda River to be restored to the city” – enacted in 2000

PROGRAM OF THE LOCAL DEVELOPMENT
Plan of the Local Development of the Bydgoszcz city for years 2006 - 2009 is a basic document, with
development serving for optimal managing of Bydgoszcz. At the same time is mid-periodically plan connected
with realization passed in 2004 the "Strategy of the city development till 2015". Having him by the local
government is also a condition of applying for funds from structural funds of the European Union. Works above
the document were begun from spending ordering the Mayor of Bydgoszcz No. 77/05 in the matter of working
the Program of the Local Development, appointing participants process of creating the plan and defining their
duties. One of substitutes for the Mayor of the City became a work coordinator of Bydgoszcz. With organising –
executive side a contemporary Departmen of the Economic Development and Investment dealt (at present
Department

of the Development and the Strategy) which while creating the Plan used from affiliating

the

substantive help of the Economic Development of Administrative Districts. Constructing of "Plan of the
Development of the Local Bydgoszcz City for years 2006-2009" was a nationalised process, among others by
appointing Advice of the Development of the City (outstanding forms of the social – economic and cultural life of
city), as well as carrying questionnaire surveys amongst Bydgoszcz enterprises and for secondary school children.

In-depth analysis permitted the social-economic situation of the city for defining the most important problems of
the city, and then for choice priority of its development. Priority the ones are already being realized through 125
performing, concentrated in 12. of frames of programs projects. They are just making the substantive contents
passed

of "Plan of the Local Development of Bydgoszcz City for years 2006-2009". Described the following

principles stayed in every project: the executor of the draft, the way of financing it, the time of the realization as
well as the product and the result of making it (implementations).
Taken into consideration in document projects not are limiting oneself to of undertakings realized through City,
but are embracing also aims different of subjects among others of colleges, of associations, of council companies.
For all projects and programs signs being a base of the monitoring were accepted of realization of the Polish
People's Republic.
The Plan of the Local Development has striding character, so next edition (at present prepared) he will cover the
next year and 2007 will concern the period of years - 2010. The first year from every next edition of the Polish
People's Republic will be making the base for drawing budget of the city up for the closest calendar year.
The first edition of the Plan of the Development of the Local City of Bydgoszcz for years 2006 - was 2009 left
passed by Advice of the Bydgoszcz City in the day of 8th of February, 2006 (resolution LXIV/1200/06 No.). The
second edition of the Plan should be passed on the City Council session up to the end of the February of the this
year.
The Plan of the Local Development is a crucial element integrating the system of managing with city, linking longterm strategic cells with operational activity. Several years' Plan

of most important developmental action based

on cells resulting from the strategy of the development of the city and of the current situation in Bydgoszcz is
cohesive with annual plans of action and budget of the city. Annual mechanism of the revision of the Plan, from
it a system tool is making managing the development of Bydgoszcz.
The Plan of the Local City Bydgoszcz Development is becoming the basic mechanism:
- about the realization of the Strategy of the Development of the City,
- for integrated system of city stewarding,
- about of cooperating with local and regional partners.
This document is complying with the requirements of the Integrated Program of the Operating Regional
Development (ZPORR) and is fundamental to competing among others for centres from European structural

funds. Participation in the process of working out the Plan of the Local Development of diverse partners and
precise dividing large rolls between specialists, social partners and decision-makers is causing it isn't exclusively a
clerical procedure, but is becoming the plain of the interaction of all social milieus responsible and interested in
the development of Bydgoszcz.

LOCAL PROGRAM OF THE REVITALIZATION FOR THE BUDGOSZCZ CITY
The local Program of the Revitalization is an operating, passed by Advice of the City document (Resolution
LIV/1077/2005RMB No. dated of 28th of September, 2005), stimulating processes of comprehensive action being
aimed at a revitalization of all areas, spheres of living
and of functioning of the city. Moreover:
-

it is an interdisciplinary, old, base document for financed or co-financed from centres of inhabitants
projects, local governments, the institution, the organization beyond government and of Structural
Funds of the European Union;

-

it is a systematically monitored, updated and supplemented in the relation document from its realization,
the need of the improvement in content and the quality contained in it of the information, the change in
the law and individual participants and potential beneficiaries.

-

it is a document embracing the realization of subaction: 3.3.1. - degraded areas of the city, 3.3.2. degraded after-industrial and after-military areas;as part of 3.3 action. - degraded urban areas, afterindustrialand after-military, of priority 3 - local development, of Integrated Operating Program

of

Regional Development (ZPORR).
Local Program of Revitalization is serving of identification of critical areas on which are appearing undesirable
destructive processes or for it effects in spheres: spatial, ecological, technical, economic, social around with
taking into consideration: unemployments, poverties and difficult of conditions housing, crime, educations of
inhabitants, enterprises of inhabitants, of decline technical infrastructures
and buildings, arranging sources of the natural environment.
Moreover:
-

it is serving for the coordination of action and the cooperation among departments

and organizational units

of the Town Council and different organizational units in the scope of the spatial development, the technical
infrastructure, the social help, the safety, etc.
-

it is serving for turning away the negative image of degraded areas and zones activities of institutions
through continuous, scheduled and interdisciplinary action with the participation interested, local
environments and inhabitants;

-

it is serving for stimulating the activity of local environments;

-

it is serving for stimulating the interaction for the social-economic development;

-

it is serving for counteracting the phenomenon of expelling social;

-

it is serving for counteracting pathology social,

-

as the annexe to the conclusion of the appliqué beneficiary it is serving for exploiting structural funds.

PROGRAM OF THE REVITALIZATION AND DEVELOPMENT OF THE BYDGOSZCZ AQUEOUS KNOT
(PRIR BWW)
Program of the Revitalization and the Development of the Bydgoszcz Aqueous Knot (resolution LXXIV/1420/06
RMB No. dated of 25th of October, 2006) is uniform, cohesive and interdisciplinary study made out in borders of
Bydgoszcz with taking the special BWW role into consideration on the entire trail of the international E-70
watercourse, from Berlin to Caliningrad. Taking into consideration spatial, landscape, cultural, natural, technical,
owner's and formal-legal conditioning the program has the task:
 for creating Bydgoszcz as the "Aqueous capital city of Poland" but ultimately of "European Aqueous Centre",
 for restoring Bydgoszcz of the key role on the watercourse Berlin-Caliningrad,
 for creating the new identity of the urban space,
 for the preservation of natural and cultural value cities,
 for the activation of service-tourist, recreational and transport activity
 in the area of BWW, resulting in new it places of employment,
 for integration of inhabitants and the improvement in the quality of settling by restoring and making available
for purposes of the recreation of the new public spheres,
through:
-

for determining principles and directions of the BWW development;

-

for describing principles of developing inshore areas;

-

for proposals of planning action;

-

for pointing out existing and newly designed lands and devices for needs of the tourism and
the water transport;

-

for describing principles of the BWW promotion;

-

for describing investment objectives.

Program of revitalization and development BWW not is deciding after all about orders

and scope of action

investment, because the ones should to be agreeable around had and recruited with centres, accepted in Old
Plan Investment, appropriately to established

of purposes.

Program of the revitalization and the BWW development was made out as part of the project "Using inland
watercourses for the regional development", financed from centres of the Common Initiative Interreg III - Region
of the Baltic Sea (acronym In Water).

With purpose of study "Proposal of assumptions of the development of the spacious city centre of the
Bydgoszcz city" describing main assumptions of the development of the structure was functional-spatial of city
centre lands and identification of potential investment lands and areas of requiring transformations, in it allotted
to the revitalization, of what developing city centre lands will be an effect into the way meeting contemporary
social needs and economic, in the reference to cultural conditioning and natural-landscape.
Study is supposed to serve for bright and precise determining directions of the development and transformations
of the functional-spatial structure of city centre lands in the reference to existing conditioning. The consistent
realization of adopted assumptions can contribute for initiating the sequence of developmental lawsuits, of which
will be an effect:
 for rational and economical managing soil making the property of the administrative district,
 about completion of new picking the rank of the city up, sailing for creating his attractive likeness investments,
 about improvement in the communications accessibility to the city centre zone and with creating the parking
system securing existing needs,
 for limiting or eliminating the arduousness and ensuing conflicts in area like this developing big intensity,
 about improvement in the quality of living of inhabitants in the reference to current needs and applying
standards.
It is first for 25 years working out about study character, analytical spreading through the entire area of the city
centre zone in Bydgoszcz, which directions of the development of the functional-spatial structure of entire,
extensive city centre area were determined in. Study has multiscale character - is showing the row of developing
programme analyses concerning different aspects, having conceived the city centre zone from working the
functional-spatial model out with principal functional zones, through analyses of shaping of the communications
system, shaping principles by buildings development and creating of the public spheres and a lot of different, for
concrete spatial answers and design conceptions - road, urban planning, architectural, worked out for many
particularly important in the spatial structure of the city centre of places, making lands of potential investments.
The presentation of adopted assumptions can be fundamental to discussions for initiating deepened
environmental and social, concerning shaping the city centre space and developing of individual lands, of which
choice about the uniform position and the completion of the best undertakings will be a consequence for the city
and its inhabitants.

Works above "Proposals of assumptions of development" rolled parallel with Study of conditioning and developing
directions of spacious Bydgoszcz city and turned out particularly helpful at formulating of arrangements taking
back oneself to area of city centre zone, which to some extent limited character and scope of the Study, made
out in accordance of applying regulations laws about the planning and spatial developing. Under jobs above the
Study a need of working the supplementing document out arose - extending

the scope of problem analyses,

taking into consideration concrete assumptions and design conceptions (mainly urban planned-architecturally and
communications) which directions of the development of centre city areas and the way of developing many lands

described, particularly important in the functional-spatial structure of the city centre.

Gathered analytical,

treating developing the city centre space in the more detailed than he would require way material of it problem
scope of the Study, helped formulate strategic arrangements at the Study.
Study was introduced to City Council of Bydgoszcz but establishing it were entertained with resolution
XXXIX/866/04 No. dated of 29th of December, 2004 in the matter concerning receiving the information of the
President of the City of works above landscapings of the development of the spacious centre city of Bydgoszcz.
Received findings are determining by required planning studies i.e. Study of conditioning of both directions
of developing the spacious city of Bydgoszcz and local development plans (“m.p.z.p” is only embraced by the
12% of lands.) guidelines for developing centre city lands.
Councillors of the City Council of Bydgoszcz adopted a resolution in the matter of passing Study of conditioning
and directions of developing the spacious city of Bydgoszcz with the greater awareness, availing oneself of earlier
with received study, which in the more detailed and concrete way introduced findings concerning the area of the
entire centre city and developing treating it about many aspects.
Study is providing the land with its landscapings about the surface (ca 542 ha) considerably bigger than the land
of working the average local development plan out (ca 20-50 ha), is depicting assumptions of the development
of centre city areas in the comprehensive way, clearly formulating directions of transformations and changes in
developing, of which an improvement in the quality will be an effect of centre city space.

The Bydgoszcz Industrial Park Ltd is a one of youngest, and at the same time biggest industrial parks in
Poland. He rose in December of 2004 from the initiative of the Zachem Group, the Administrative District
Bydgoszcz and Technical-Agricultural Academy (at present Technological-Natural University). The park is offering
close 300 hectares of lands up to investments in the production, services and the trade. The area of the Park is
maintaining contact with urbanised lands of Bydgoszcz, and in the vicinity domestic roads are running it No. 5,
10, 25 and a regional airport is localised. The Bydgoszcz Industrial Park has also a rail link with entire Poland
thanks to the own station Bydgoszcz-Emilianowo located on the trunk line Silesia-Porty. Thanks to the very good
infrastructure, the location in the vicinity of main communications routes, the availability of the qualified
workforce

and the diversified investment offer, the Park is creating attractive possibilities of carrying

the

business activity on. On the land of the Park situated there are over 30 all sorts business companies at present.
Investors which will decide on investment on the land of the Park can count on considerable benefits and
concessions in conducting activities. They are it among others:
 Armed investment lands embraced in the whole with development plan
 Guarantees of concessions or dismissals in the property tax
 Convenient get in touch with the country and foreign countries (an own railway station, the closeness of the
motorway, domestic roads and airports)
 Modern telecommunications infrastructure
 Personal roots of supplying warmth and water

 Own wastewater pretreatment facility
 Availability of the qualified workforce
 Well-developed surrounding the business
 Preferential prices of the delivery of mediums
Additionally in the destination of even bigger enhancing lands of the Bydgoszcz Industrial Park for potential
investors, efforts entertained the city hall for including the area of the Park in the Pomeranian Special Economic
Zone. At present we are waiting for the definitive decision on the part by Minister of Economy.

BYDGOSZCZ INDUSTRIAL CLUSTER
With main purpose appointed from the initiative of Authorities of Bydgoszcz City, of Bydgoszcz Industrial Cluster
boosting the development is and the consolidation of companies of the chemical business of the sector of plastics
and the business tool, in large numbers located on the land cities and in its closest proximity. This undertaking is
aimed at creating favourable conditions to the development of the enterprise, raising the classification of workers
of companies of above businesses, the training of new personnels, the development of the research on new
technologies and the improvement in the competitiveness of enterprises basing on undertakings increasing their
innovation,

as well as shared promoting the brand of the cluster and of products offered by his subjects.

Everything has it to contribute for enhancing the position of our region, as leading in this respect in the country
and Europe.
The conference initiating creating the cluster took place in April, 2006 presenting the conception was its purpose
of the cluster and benefits companies can get which participating in this undertaking. Next meetings appointed
trade and outside consultants as well as they led for creating the leading group. Of schedule on the base
established, they were holding talks among others with representatives of substantive institutions about the
development of the local profiled more_than_gymnasial education to needs of the cluster. In the meantime
questionnaire forms were also sent out to companies which expressed the interest with setting about to the
Bydgoszcz cluster, concerning futures and more distant of their development. In between time the Economic
Development of Administrative Districts Association from Szczecin was commissioned working indispensable
materials out to the organization of economic clusters as the instrument of the realization of the development
program of Bydgoszcz City.
With summer of the last year, while next meeting made interested in setting about for the organization letters of
intent were handed over and the spacious questionnaire form, which getting was a purpose for of more detailed
information, of companies enabling creating the database of organizations composing of cluster.
Ceremonial signing of the Intent Agreement in the matter of appointing the Bydgoszcz Industrial Cluster took
place on 28th of September, 2006. It expressed the will of the accession to the organization by 28 subjects: of
companies, colleges, surrounding representatives of the sector of the business and the civil service. At present
the appointed coordinator of the Bydgoszcz Industrial Cluster is leading the sequence of more distant working
meetings with subjects about the vision, establishing purposes and principles of functioning of the cluster. Talks

with representatives of schools and local educational authorities also took place about creating in Bydgoszcz
technical schools, with the school curriculum adapted for classes to needs of companies functioning in the cluster.
The Bydgoszcz Industrial Cluster has the legal entity and is functioning by Kuyavian-Pomeranian Union of
Employers and Entrepreneurs in Bydgoszcz.

SHARED TOURIST OFFER OF BYDGOSZCZ - TORUŃ METROPOLITAN AREA DESIGNED IN FRAMES OF
IN WATER PROJECT
Study is one of objectives executed in frames of project "Using inland watercourses

for the regional

development" In Water” of Interreg being located in a program of the Common Initiative the III region of the
Baltic sea.
The offer is being carried out through 6 personal team of independent specialists in the scope of the tourism,
compound from representatives of both cities.
The work was divided in two stages. The first stage - Preliminary conception of tourist offer of Bydgoszcz-Toruń
Metropolitan Area (finished in 2006r, Town Council is a paye of this stage of Bydgoszcz), the other stage - offer in
full issues - he is under the realization and he will be finished in May (for this part Town Council of Toruń is a
payer).
The offer will be pointing out tourist and cultural advantages of both cities, the possibility both proposals to spend
time and the leads of specialist and general-cognitive tourist routes, a few an hour long and several few days'.
Apart from the presentation of Bydgoszcz and Toruń the offer will contain the regional offer: of cities and tourist
trails: bicycle, horse, pedestrians etc., routes of trails and watercourses: loops Wielkopolska, Toruń and the
Kujawy region, the Brdy trail and Wdy etc., the calendar of cultural and sports events, the information concerning
communications connections and accommodation and the gastronomy.
In the aim it is supposed to be material being good of both promotions of cities, for useful offices, tourist offices
and individual tourists.
The ready offer will be presented on organised in the fishing of 2007 with International Seminar of the project In
Water.
The appropriate sales literature as well as very offer will be left published and made available interested. Also
creating a special website is expected.

FORUM FOR PŁOCK
An impulse for introducing practical changes in the strategic changes for Płock became FORUM FOR

PŁOCK, executing a concept of intersection partnership.
Initiators of the projests are: city authorities of Płock, Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. [Polish Oil
Company ORLEN],

United Nations Development Programme that in October

2002 signed an

agreement on taking mutual action for the benefit of development of the city, setting up targets,
schedule, and, principles of executing mutual Strategy.

Idea of the Project was creating a group of local leaders representing different activity sectors that are
to act on the basis of partnership and shall: accept, monitor, up-date the Strategy for Płock City
Development, and, support, take measures towards execution of the Strategy for Płock City
Development, initiating activities towards partnership i.e. FORUM FOR PŁOCK.
First stage of work conducted was focused on deciding upon personnel of two teams that are as
follows:
-

Working Team (specified as FORUM) – consisting of 50 people, which is to aim at working out
rules of cooperation, up-dating of the existing Strategy for Płock City Development and the
method of its monitoring and execution. Two methods of team work were established:

-

FORUM meetings during which definite solutions on Płock Development were worked out ,

-

Workshops that concentrated on teaching their participants’ how to work in a team consisting of
different branches.

-

Consulting that consisted of 120 people and amid at opinioning effects achieved by the working
team work effects.

FORUM work was launched January 27th, 2003; targets to be achieved were specified as:
W

Diagnosing a balanced state of D Plock (elaborated on the basis of an audio of balanced
development that was conducted).

W

Up-dating of targets of Plock development.

W

Working out a set of indicators to monitor advances related to achieving respective objectives of
development.

W

Specifying 6 tasks to be completed by FORUM members.

W

Establishing a Grant System for Plock City.

W

Working out principles of further activities of FORUM.

According to specified purposes for FORUM FOR

PŁOCK, and, priorities, targets of the Strategy for

the Balanced Development of Plock City were elaborated. It was accomplished together with experts,
when preparing and conducting the Audit for the Balanced Development of Plock.
It aimed at:
-

creating a supportive system of Plock balanced development management,

-

assessing the balanced development of Plock city using an indice metod,

-

creating a system of the best practices exchange, and, applying audio results plus making them

available.
In audit result, the city became a disposer of a modern managerial instrument, and, an owner of the
worked out system of indicators of the Balanced Development (BD) meeting standards of the
European Unison. They were indispensable against the context of assumptions made, i.e.:
-

Self-appraisal conducted in terms of activities taken for the benefits of balanced development,

-

Spreading and raising the level of knowledge, self-consciousness of public administration (active
participation in audio, meetings and workshops),

-

Indicating the most important activities to be undertaken at the city’s territory,

-

City promotion and partner cooperation,

-

Using indice data in applications for European Union funds,

-

Using audit results for the purpose of working out and up-dating the development strategy,
targets and projects of development and development programming,

-

Preparing synthetic information on processes, and, city development trends.

Having introduced themselves to the city Balanced Development audit results conducted by UNDP
consultants, Participants of FORUM selected strategic tasks and adopted objectives of Plock
development, also deciding to pass them over for social consultation in form of 3 major and 30
detailed objectives.
Whereas, FORUM has chosen prioritized strategic tasks requiring cooperation of two entities, and,
defined factors influencing efficient accomplishment of these tasks.
In Plock they were chosen for workshop analysis purpose in the following consultancy:
Major target

–

High quality of natural environment in compliance with Balanced Development

principles

Priority – Improving a system of selective collection of communal waste
Major target – Protection of cultural and historical heritage, and, raising attractiveness of the city in
tourist terms

Priority

– Involving part of citizens into the activity of revitalization – model of private-public

partnership
Major target – High education level of citizens

Priority – Appointing a team of people to work out a strategy for educating highly youths. Also,
principles of intersection cooperation were specified, and, institutional support was specified for the
benefit of FORUM project.
- Rules of cooperation
- open communication (trust),
- respect towards others and their different opinions (respect, tolerance),
- revealing intentions and interests of important information (understanding),
- personal motivation (enthusiasm),
- courage and creativity (innovation),
- determination when it comes to overcoming controversial issues (efficiency),
- transparency in decision making process (acceptance).
Institutional suport
- Working teams (workshops), during work, in which strategic problem solutions, with personal
authorization, are designed
- Coordinative team, including 3 representatives of different sectors (business, social and public one)
with the need for personal authorization (official recognition)
- FORUM as a place for consulting solutions and activities

- City Council that provides

FORUM with diagnosis, current information, SWOT analyses, and,

support in terms of administration and logistics.
On 2 September 2003 a Resolution on vision (mission), development directions and targets of the
Balanced Strategy for Plock City Development enacted by the City Council of Plock.

Monitoring and assessment
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OCENA PRAKTYK W ZAKRESIE
MONITOROWANIA ROZWOJU MIASTA
1. Cel opracowania
1.1. Cele opracowania
Opracowanie niniejsze jest elementem projektu „URBAMAS” dotyczącego zintegrowanego systemu
zarządzania

zrównoważonym rozwojem

miasta

ze szczególnym

uwzględnieniem aspektów

przestrzennych tego procesu. Miastem wiodącym projektu URBAMAS jest Płock – inicjator projektu,
koordynujący działania ogólnopolskiej sieci miast w której obecnie uczestniczą: Płock, Białystok,
Bydgoszcz, Elbląg, Słupsk, Tczew i Włocławek. Celem całego projektu jest sformułowanie dokumentu
końcowego obejmującego modelowy system zarządzania przestrzenią miejską w oparciu o
doświadczenia miast partnerskich oraz wzorce stosowane w miastach zachodnich EU.
W ramach projektu URBAMAS wyróżniono cztery segmenty składowe systemu zarządzania
przestrzenią obejmujące:
– diagnozowanie;
– programowanie;
– wdrażanie;
– monitorowanie.
Zgodnie z decyzją koordynatora projektu miasta partnerskie uczestniczą w opracowywaniu
poszczególnych segmentów tego systemu. Do definiowania wynikowego segmentu obejmującego
monitorowanie zostały zobowiązane miasta Elbląg i Tczew.
Niniejsze opracowanie eksperckie sporządzane na zlecenie MBU w Elblągu obejmuje ocenę praktyk
stosowanych w miastach partnerskich w zakresie monitorowania rozwoju.

Zakres takiej oceny uzależniony jest w dużym stopniu od odpowiedzi na pytanie: co powinno być
przedmiotem monitorowania:
– strategia, tak jak to przyjęto w początkowej fazie prac nad projektem URBANAS?
– czy wszystkie elementy systemu zarządzania przestrzenią miasta, tak jak to sformułowano w
czasie drugiego seminarium?
Jako podstawę dalszego rozumowania przyjęto przypadek drugi. W tej sytuacji przyjęto że wynikowym
celem segmentu czwartego będzie sformułowanie modelu monitoringu zintegrowanego.
Natomiast celem wstępnej fazy prac nad monitorowaniem zintegrowanego systemu zarządzania
przestrzenią miast stanowiącej przedmiot niniejszego opracowania jest:
– określenie zakresu monitorowania na tle obecnie funkcjonującego w Polsce systemu
planowania na poziomie gminy miejskiej;
– ocena praktyk w zakresie monitorowania na podstawie inwentaryzacji dokonanej przez Płock;
– przeprowadzenie uzupełniających wywiadów dotyczących stosowanych w praktyce wskaźników
rozwoju.
1.2. Podstawa opracowania
Podstawą opracowania było:
– zgromadzenie i przegląd dostępnej literatury przedmiotu;
– odpowiedzi na ankietę rozpisaną przez koordynatora projektu;
– wybór „narzędzia” wywiadów uzupełniających w formie matrycy wskaźników sektorowych 1
przedstawionej w załączniku nr 1 do niniejszego opracowania;
– rezultaty uzupełniających wywiadów dotyczących stosowanych w praktyce wskaźników przez
Białystok, Bydgoszcz i Płock.

2.

Zakres monitorowania na tle obecnie funkcjonującego w Polsce systemu planowania

Na podstawie przeglądu literatury przyjęto, że w procesie zarządzania przestrzenią miejską wyróżnić
2
można następujące cykle :

– diagnozowania,
– prognozowania,
– planowania,
– wdrażania,
– monitorowania.

1

Sporządzonej na podstawie: U. Klewińska, Wieloletni Plan Inwestycyjny, t. II, Metodyka oceny
inwestycji komunalnych. Agencja Rozwoju Komunalnego, Warszawa 1999.
2
Noworól A,;Instrumenty zarządzania rozwojem miasta; Instytut Gospodarki Przestrzennej i
Komunalnej Oddział w Krakowie, Kraków 1998.

W końcowym cyklu zarządzania przestrzenią miejską obejmującym monitorowanie w literaturze
wyróżnia się:
– ogólnodostępne systemy informacji przestrzennej (GIS) tworzące obecnie bazę informacyjną do
diagnozowania przestrzeni zurbanizowanych, do monitorowania decyzji realizacyjnych, a
praktyce miast europejskich do symulacji przyszłych zjawisk przestrzennych,
– systemy dialogu społecznego zapewniające właściwy poziom komunikacji i konsultacji
społecznej w formach multimedialnych,
– audyty zrównoważonego rozwoju powiązane z monitorowaniem wskaźnikowym.
Obecny system planowania stosowany na poziomie gminy miejskiej (rys. 1) obejmujący pierwsze trzy
cykle procesu zarządzania (diagnozowanie, prognozowanie, planowanie) jest reliktem minionego
systemu w którym planowanie gospodarcze i przestrzenne traktowane były rozdzielnie.
Planowanie gospodarcze realizowane na poziomie gminy miejskiej reprezentowane jest obecnie
przez:
– strategie,
– wieloletnie plany inwestycyjne,
– studia wykonalności
– wnioski aplikacyjne.
W dokumentach tych dominują ujęcia sektorowe nie mające odniesień przestrzennych.
Planowanie przestrzenne reprezentowane jest przez:
– studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego całej gminy miejskiej,
– miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
– prognozy skutków wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze,
– prognozy skutków ekonomicznych ustaleń planu,
– decyzje o ustaleniu warunków zabudowy oraz decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
W dokumentach tych dominują ujęcia syntetyczne wynikające z uwarunkowań lokalnych i
ponadlokalnych. Z mocy uwarunkowań ustawowych dokumenty te pozbawione są niemal całkowicie
odniesień do sfery gospodarczej.
Obie grupy dokumentów rozpatrywane rozdzielnie nie tworzą szansy na planowanie rozwoju trwałego
i zrównoważonego traktowanego jako nowe wyzwanie dla polskich miast. W obecnej sytuacji
ustawowej planowania przestrzennego powiązań obu typów planowania poszukiwać należy w
rozwijaniu pozaustawowych dokumentów integrujących:

– na

poziomie

strategicznym

poprzez

propagowanie

praktyki

sporządzania

polityk

problemowych których celem byłaby identyfikacja zróżnicowań przestrzennych oraz rozwinięcie
i weryfikacja ujęć sektorowych (rys. 2)
– na poziomie operacyjnym rozwijanie narzędzi przestrzennej koordynacji
opisujących procesy rozwoju określanych łącznie jako urbanistyka operacyjna

inwestycji
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– na poziomie monitorowania tworzenie zintegrowanego systemu informacji pozwalającego na
identyfikacje zróżnicowań przestrzennych sfery ekonomicznej, społecznej i środowiskowej.
W obecnej sytuacji planowania w gminie miejskiej przedmiotem monitorowania mogą być następujące
jego elementy:
– monitorowanie realizacji strategii (tak jak to zostało zapisane w początkowej fazie projektu
URBAMAS); monitorowanie to powinno ściśle nawiązywać do sparametryzowanych w strategii
celów, zadań, działań w formie systemu wskaźników.
– monitorowanie przebiegu realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego przy pomocy całego
systemu wskaźników sektorowych;
– monitorowanie wniosków aplikacyjnych;
– monitorowanie ustaleń planów miejscowych wg przeznaczeń terenów;
– monitorowanie obowiązujących decyzji administracyjnych;
– monitorowanie zmian zgodnych z problematyką SIP.
W projekcie nowej ustawy o planowaniu przestrzennym wprowadza się nowe pojęcie monitoringu
przestrzennego, którego zakres określić powinno rozporządzenie wykonawcze.

3

ZiobrowskiZ., Rębowska A,; Wstęp do urbanistyki operacyjnej; Instytut Gospodarki Przestrzennej I
Komunalnej Oddział w Krakowie, Kraków 2001.

Rys. 1

Obecny System planowania na poziomie gminy miejskiej (Bańkowska 2006
za podręcznikiem metodologicznym MGPiB)

Rys. 2

Polityka zintegrowana – powiązania między politykami problemowymi i ujęciami sektorowymi
(Bańkowska 2006 na podstawie Markowski 1999 s. 162)

3. Ocena praktyk w miastach partnerskich w zakresie monitorowania
Ankieta dotycząca zakresu monitorowania sformułowana przez koordynatora projektu URBAMAS
obejmowała następujące pytania:
(1) W jaki sposób przebiega monitorowanie programów strategicznych w ramach lokalnego programu
rozwoju gospodarczego, w tym:
– jakie określono zadania dla monitotingu polityki przestrzennej miasta?
– jak prowadzona jest rejestracja postępów w realizacji polityki przestrzennej gminy? Jakie
przyjęto kryteria osiągania założonych celów rozwoju gminy i parametry polityki przestrzennej?
– czy prowadzony jest monitoring uwarunkowań realizacji polityki przestrzennej miasta?
– czy sporządza się ocenę aktualności studium i strategii realizacji w systemie monitoringu
gospodarki przestrzennej?
– jak wygląda organizacja monitoringu?
(2) Jakie kryteria przyjmuje się do oceny skuteczności poszczególnych programów strategicznych?
(3) Jak ukształtowano oceny skuteczności poszczególnych programów strategicznych?
(4) Czy prowadzony jest równoległy pełny monitoring poprzez gromadzenie danych dot całości
gospodarki miasta, nie tylko gospodarki przestrzennej oraz danych związanych z
uwarunkowaniami realizacji poszczególnych polityk lub ich parametrami, np. w zakresie:
– trendy demograficzne
– trendy gospodarcze
– inne współczynniki gospodarcze (zmiany struktury zatrudnienia stopa bezrobocia)
– trendy rozwojowe
– trendy transportowe
– wskaźniki społeczne
– zmiany w dostępności i wykorzystaniu terenów otwartych
– zużycie energii, struktura ich nośników
– zasoby i środki dla przedsięwzięć pomocnych w realizacji całościowej strategii rozwoju i
szczególnych polityk
5)

Jaki jest poziom zaufania i akceptacji władz lokalnych do wyników monitoringu
i ocen wykonania?

(6) Czy sporządzane są raporty wykonania programów strategicznych i czy są one skorelowane z
aktualizowanym raportem o stanie miasta?
Lakoniczne odpowiedzi na zadane przez Płock pytania dotyczące monitoringu realizacji strategii nie
pozwoliły na pełną ocenę stosowanych praktyk w tym zakresie.

Z „Zestawienia zagadnień wspierających tworzenie zarysu systemu zarządzania przestrzenią miejską”
zawierającego komunikaty partnerów projektu URBAMAS wynika że:
– sporządzane przez miasta partnerskie strategie nie posiadają sparametryzowanych celów i
zdań, które mogłyby być przedmiotem monitorowania,
– są składane roczne raporty o stanie zaawansowania inwestycji (Słupsk, Płock, Elbląg); głównym
kryterium oceny realizacji inwestycji jest wysokość wydatków przeznaczonych na ich realizacje
(Płock),
– poszczególne programy strategiczne zawierające mierniki własne są przedmiotem ocen
dokonywanych raz w roku (Białystok),
– monitoring niezależny od strategii wykorzystywany do corocznej oceny zmian różnych dziedzin
życia społeczno-gospodarczego miasta (Płock, Białystok) sporządzany jest głównie na
podstawie rozwiniętych danych statystycznych (nie dezagregowanych przestrzennie),
– monitoring corocznych zmian ilościowych I jakościowych w zagospodarowaniu przestrzennym
miasta (nie dezagregowanych przestrzennie) oparty jest na ocenie stopnia wykonania
wskaźników produktu i rezultatu (Bydgoszcz);
– brak jest (zarówno w pytaniach jak i odpowiedziach) komunikatów o prowadzonych przez
miasta partnerskie systemach informacji przestrzennej (SIP).
Ze wstępnej oceny praktyk stosowanych przez miasta partnerskie wynika, że brak jest kompletnych
wzorców dotyczących sposobów monitorowania realizacji strategii, głównie ze względu na brak
parametryzowania celów i zadań zapisanych w tym dokumencie przez określenie wskaźników
rezultatu. Wydaje się, że zastępczą formą monitorowania strategii są doroczne oceny zaawansowania
realizacji inwestycji (Słupsk, Płock, Elbląg).
Ponadto stwierdzono, że we wszystkich próbach monitorowania rozwoju społeczno-gospodarczego
(Płock, Białystok) oraz przestrzennego (Bydgoszcz) brak jest odniesień przestrzennych pozwalających
na ocenę zróżnicowań wewnętrznych struktury przestrzennej miast.
Mimo opisanej sytuacji, świadczącej o braku kompleksowego monitorowania, zaskakujący jest wysoki
poziom zaufania i akceptacji władz lokalnych na które powołują się niemal wszystkie miasta.
Oznaczać to może, że niemal każda informacja o stanie rozwoju miasta jest wysoce ceniona przez
władze lokalne.
W uzgodnieniu z koordynatorem projektu przeprowadzono uzupełniające wywiady
w wyniku których uzyskano następujące informacje:
Białystok

–

53 mierniki oceny realizowanej strategii rozwoju

–

20 mierników monitorowania realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego

Bydgoszcz

–

80 mierników monitorowania realizacji Programu Rozwoju Lokalnego

Płock

–

255 mierników projektowanego audytu zrównoważonego rozwoju miasta
traktowanego jako dokument diagnostyczny do aktualizacji Strategii
Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka

W rezultacie uzupełniających wywiadów uzyskano łącznie 409 niesparametryzownych mierników
stosowanych przez miasta partnerskie w różnych dokumentach związanych z planowaniem
gospodarczym. Uzyskany (zweryfikowany do 350) zbiór mierników zestawiono w formie tabeli
zbiorczej (załącznik nr 2). W tabeli tej zachowano układ zgodny z „Matrycą wskaźników sektorowych”.
Zweryfikowano jedynie nazwy działów i rozdziałów zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Ministra
Finansów określającym klasyfikację obowiązującą między innymi samorządy terytorialne 4.
Uzyskany zbiór ilościowy mierników zestawiono we wspólnej tabeli (Załącznik nr 3) ułatwiającej ocenę
wynikową analizowanego zbioru.

4.

Konkluzje

Zestawienie w formie uporządkowanej (Załącznik nr 2 i 3) przypadkowego – bo pochodzącego z
różnych dokumentów planistycznych – zbioru mierników, pozwala jednak na dokonanie wstępnych
ocen.
(1)

Zestawienie stosowanych mierników przez samorządy terytorialne dużych miast (powyżej 100,0
tys. mieszkańców) wskazuje na początkową fazę tworzenia ich wewnętrznego „obserwatorium
rozwoju”, w której stosowana duża ilość mierników nie przekłada się na ich wartość
diagnostyczną.

(2)

Zdecydowana większość stosowanych mierników oparta jest na bazie informacyjnej WUS-ów,
słabością tych źródeł informacji jest brak wiarygodnych danych możliwych do uzyskania w
rytmach rocznych, co powinno być podstawą monitorowania rozwoju miast.

(3)

Typy stosowanych mierników w analizowanym zbiorze mieszczą się szeroko pojętej tradycji
śledzenia przez WUS „warunków

życia w

miastach”,

jednakże rzeczywista wartość

diagnostyczna niektórych mierników jest ograniczona a niekiedy wręcz myląca 5.
(4)

Bardzo duży ilościowo zbiór mierników nie pokrywa jednak całego potencjalnego pola informacji
o mieście (Załącznik nr 3).

(5)

Proporcje ilościowe stosowanych mierników wg. działów (Załącznik nr 3) wskazują na „gorące
problemy” obserwowane zwyczajowo przez miasta (gospodarka ściekowa i ochrona wód,

4

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji
dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
(Dz.U. 107 z dn. 27 czerwca 2006 r. poz. 726).
5
np. stosowany najczęściej dla oceny warunków mieszkaniowych miernik ilości m2 powierzchni
użytkowej mieszkań/1 osobę świadczy w większym stopniu o polaryzacji warunków życia w mieście
niż ich poprawie; proporcje pomiędzy ilością budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego i wielorodzinnego mają większy wpływ na wynikowy parametr niż realna poprawa warunków życia.

oświata i wychowanie, budownictwo mieszkaniowe) oraz „problemy zamrożone” jak np. szeroko
pojęta ekologizacja przestrzeni.
(6)

Istotną cechą analizowanego zbioru jest mierzenie analogicznych zjawisk przy pomocy różnych,
nieporównywalnych wzajemnie mierników.

(7)

Cechą istotną analizowanego zbioru jest stosowanie wskaźników mało wrażliwych lub wręcz
mylących (np. wszystkie odniesienia do powierzchni w granicach administracyjnych miast), a
także mało realnych do monitorowania (np. cała grupa mierników satysfakcji mieszkańców).

(8)

Podstawowym brakiem jest aprzestrzenny charakter większości mierników; pierwsze próby
stosowane w audycie płockim nie odpowiadają na główne wyzwania miast europejskich XXI w.6

(9)

Największą słabością całego systemu stosowanych mierników jest ich ograniczona przydatność
do tworzenia monitoringu równoważenia rozwoju wewnętrznego miast z uwagi na całkowity brak
możliwości dokonywania porównań międzydziałowych.

(10) Wydaje się że większość stosowanych mierników powinna być przeniesiona do „zewnętrznego
obserwatorium warunków życia w miastach” prowadzonego na poziomie krajobrazowym lub
wojewódzkim wg. jednorodnych założeń metodycznych.
(11) Istnieje potrzeba nowego podejścia do gromadzenia wiedzy o strukturach wewnętrznych miast
pozwalających na porównania międzydziałowe, sprzyjające rzeczywistemu równoważeniu
rozwoju miast według ładów: środowiskowego, gospodarczego, społecznego i przestrzennego 7.

BARBARA BAŃKOWSKA

6

Nowa Karta Ateńska 2003 – wizja miast XXI w.
Wskaźniki zrównoważonego rozwoju (T. Borys, red.) Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko,
Warszawa – Białystok 2005.
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1. Uwarunkowania budowy systemu monitoringu i ewaluacji
Monitoring jest kompleksowym narzędziem wspierającym ciągłość procesów
diagnozowania, prognozowania i programowania rozwoju, będących podstawą dla
podejmowania właściwych decyzji w zakresie polityki na każdym poziomie:
lokalnym, regionalnym, krajowym 1.

Zapotrzebowanie na kompleksowe informacje dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej
województwa, powiatu czy gminy, zmian i trendów jakie następują, w tym również efektów
pomocy publicznej (w szczególności funduszy strukturalnych) jest coraz większe. Poza zapisami
w Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego o konieczności budowy systemu monitoringu
rozwoju regionalnego istnieje szereg przesłanek regionalnych i krajowych do prowadzenia stałej
obserwacji sytuacji województwa. Ciągłość zapotrzebowania na systematyczne dane i wskaźniki,
wymusza konieczność stworzenia w pełni komplementarnego i sprawnego systemu, który
pozwoli na bieżąco zaspokajać zapotrzebowanie na informacje. Jednostki samorządu
terytorialnego oraz instytucje publiczne współuczestniczą w realizacji Strategii przez własne
działania i inwestycje, jak również w coraz wyższym stopniu są beneficjentami pomocy. System
monitoringu pomoże im ocenić celowość i efektywność uzyskanej pomocy, jak również określić
wymierne korzyści wynikające z podjętych działań.
Uwarunkowania budowy Pomorskiego Systemu Monitoringu Rozwoju Regionalnego wynikają z
zapotrzebowania na dane, informacje, analizy i raporty odbiorców z czterech poziomów:
1) lokalnego
2) regionalnego
3) krajowego
4) europejskiego
Stworzenie monitoringu regionalnego jest ważne dla samorządów szczebla lokalnego, dla których
przy sporządzaniu dokumentów strategicznych gminnych czy powiatowych obraz gminy na tle
powiatu, czy województwa jest ważnym uwarunkowaniem zewnętrznym rozwoju.
Potrzeba budowy systemu monitoringu na szczeblu regionalnym wynika przede wszystkim z
konieczności

przeprowadzenia

oceny

realizacji

kluczowego

województwa - Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego.

1

Na podstawie: Maciej Borsa „Gospodarka i polityka przestrzenna”
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dokumentu

dla

rozwoju

Konieczność prowadzenia monitoringu rozwoju regionalnego jest szczególnie ważna w
kontekście zapisów art. 45 ustawy z dnia 23 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U.z 2003r. Nr 80, poz.717 z późn. zm), obligująca Zarząd Województwa do
dokonania przeglądu zmian w zagospodarowaniu przestrzennym i opracowania raportu o jego
stanie.
Równie istotne staje się badanie efektywności rządowych środków publicznych, funduszy
wojewódzkich, jak również unijnych środków pomocowych – ze ZPORR i programów
sektorowych. Potrzeba monitorowania efektów tej pomocy w najbliższym czasie jeszcze bardziej
zyska na znaczeniu w związku z napływem do kraju i regionu zwiększonego strumienia wsparcia
strukturalnego UE.
Zapotrzebowanie na sprawny system monitoringu rozwoju regionalnego związany jest z
wymogami Komisji Europejskiej w związku z realizacją programów operacyjnych i sektorowych.
Każdy z programów obejmuje zestaw wskaźników oddziaływania w ramach poszczególnych
priorytetów (Celów), a województwa zobowiązane zostaną do monitorowania i raportowania ich
na poziomie regionów.
Wydatkowanie funduszy publicznych, w tym pochodzących ze źródeł zagranicznych, na
finansowanie działań pobudzających rozwój gospodarczy i społeczny wymaga stworzenia
systemu instytucji i procedur, które zapewnią, że środki te będą wydatkowane efektywnie i
oszczędnie. Elementem takiego systemu jest zestaw instrumentów służących do monitoringu i
oceny zarówno konkretnych programów i projektów, jak i całościowo rozumianej polityki
rozwoju regionalnego. Potrzeba takiego podejścia wynika z obowiązku jak najlepszego
zarządzania pieniędzmi podatników zarówno polskich, jak i europejskich.
Wszystkie jednostki uczestniczące w procesie przepływu środków finansowych na wszystkich
poziomach zarządzania stosują jednolite zasady monitoringu, zarówno finansowego, jak i
rzeczowego oraz przedstawiają informacje i sprawozdania na temat realizacji programów
operacyjnych. System monitoringu zapewni także monitorowanie pośrednich i zewnętrznych
efektów będących wynikiem realizacji konkretnych programów i projektów. W jego ramach
podjęta zostanie obserwacja i ocena zmian w otoczeniu wywołanych przez każde z realizowanych
przedsięwzięć, zwłaszcza w środowisku przyrodniczym.

Pomorski System Monitoringu Rozwoju Regionalnego zostanie stworzony na bazie dotychczasowego
Zespołu Monitoringu i Analiz w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego.
Funkcjonowanie Systemu umożliwi skuteczniejsze nadzorowanie przez Zarząd Województwa
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przebiegu realizacji Strategii i powiązanych z nią licznych programów (np. programów
wojewódzkich, programów operacyjnych), dając lepsze podstawy do decyzji strategicznych,
związanych np. z ukierunkowaniem strumienia środków inwestycyjnych.
Dzięki funkcjonowaniu Systemu poprawie powinna ulec współpraca wielu instytucji na poziomie
samorządu województwa, ponieważ będą one – zgodnie z przyjętą procedurą – sprawozdawać
swoje działania pod kątem realizacji celów Strategii.
Funkcjonowanie Systemu powinno także wpłynąć na wzmocnienie współpracy Urzędu
Marszałkowskiego z innymi instytucjami rządowymi, samorządowymi, pozarządowymi,
naukowo-edukacyjnymi w zakresie wymiany danych i informacji niezbędnych dla właściwego
diagnozowania sytuacji społecznej i gospodarczej.
Efekty funkcjonowania Systemu będą także istotne dla prac powołanej przez Zarząd
Województwa Rady Strategii, która będzie niezależnym organem konsultacyjnym Zarządu w
kwestiach dotyczących realizacji Strategii
Przewiduje się finansowe wsparcie Systemu środkami Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006
(Działanie 2.6).

Na kolejnych stronach przestawiona została koncepcja Systemu. Jej ostateczny kształt będzie w
ciągu 2006 roku ewoluował, przede wszystkim w oparciu o doświadczenia zebrane w trakcie
wdrażania tego Systemu.
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2. Przedmiot i cele systemu monitoringu
System monitoringu powinien służyć rzetelnej obserwacji efektów prowadzonych działań, analizy
jego wpływu na realizację strategii rozwoju oraz dokonywaniu ich obiektywnej interpretacji
(oceny - ewaluacji). Jest to narzędzie umożliwiające skuteczną weryfikację kierunków i zamierzeń
rozwojowych określonych w Strategii, względnie mechanizmów ich realizacji. Sprzyja
efektywnemu zaplanowaniu i wykorzystaniu środków publicznych kierowanych na realizację
programów wpisujących się w założenia Strategii, planów zagospodarowania przestrzennego itp.
dokumentów.
Skuteczna polityka zarówno lokalna jak i regionalna powinna reagować i uwzględniać czynniki i
zjawiska, jakie warunkują jej efektywną realizację. Spełnienie tego warunku oznacza konieczność
prowadzenia równoległych działań obejmujących:
•

diagnozowanie stanu sytuacji społeczno-gospodarczej analizowanego obszaru

•

monitorowanie zmian stanów, zjawisk procesów

•

analizę trendów rozwoju i wykrywanie mechanizmów ich powstawania

•

prognozowanie kierunków rozwoju

•

wnioskowanie, ocenę (ewaluację) i rekomendacje do polityki

2.1. Przedmiot monitoringu regionalnego
Przedmiotem monitoringu regionalnego będzie ogół zjawisk i procesów zachodzących w
przestrzeni województwa w sferze społecznej, gospodarczej i środowiska przyrodniczo –
kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem działań podejmowanych przez Samorząd
Województwa Pomorskiego. Monitoring umożliwi pełną i kompleksową analizę sytuacji w
poszczególnych sferach życia społecznego i gospodarczego, w ujęciu dynamicznym i pod
względem zróżnicowania przestrzennego. Ponadto znacząco wesprze prace nad identyfikacją
konfliktów i obszarów problemowych (zagrożeń środowiskowych, depresji społecznej), szans i
„biegunów” wzrostu gospodarczego oraz barier (technicznych, środowiskowych, społecznych).
Sprawnie funkcjonujący system monitoringu umożliwi również przeprowadzenie ewaluacji
podjętych działań.

Ewaluacja jest definiowana jako „osąd wartości interwencji publicznej

dokonany przy uwzględnieniu kryteriów i standardów (np. jego skuteczności, efektywności,
trafności i trwałości). Osąd dotyczy zwykle potrzeb, jakie muszą być zaspokojone w wyniku
interwencji oraz wyprodukowanych efektów. Ewaluacja oparta jest na specjalnie w tym celu

8

zebranych i zinterpretowanych informacjach2.” Poprzez prowadzenie ciągłych, systematycznych
obserwacji

zapewni

kompleksowy

zakres

danych i

informacji

niezbędnych do jej

przeprowadzenia.
System będzie budowany na podstawie sprawnego przepływu, gromadzenia (pozyskiwania),
przetwarzania, analizy i udostępniania danych i informacji w postaci zestawień, opracowań
(raportów) oraz prezentacji graficznych zjawisk i procesów z wykorzystaniem istniejących
narzędzi (m.in. Systemu Informacji o Terenie Województwa Pomorskiego, makroekonomicznego
modelu gospodarki województwa - HERMIN, funkcjonujących baz danych). Kluczowym
elementem systemu stanie się racjonalnie dobrany i elastyczny zestaw wskaźników oraz kryteriów
społeczno-ekonomicznych, uzupełnianych analizami i prognozami.
2.2. Cele monitoringu
Celem nadrzędnym monitoringu jest stworzenie bazy informacyjnej pozwalającej na stałe
obserwowanie zmian stanu struktur społeczno-gospodarczych i przestrzennych drogą
gromadzenia i przetwarzania informacji, które posłużą dla podjęcia właściwych decyzji. Jest to
system przeddecyzyjny, którego skuteczność jest funkcją skuteczności decyzyjnej podmiotów.
Celem monitoringu jest więc tworzenie zbioru informacji, a nie decyzji3.
Odpowiedzialność za monitorowanie i ocenę realizacji Strategii spoczywa na Zarządzie
województwa i jemu też przede wszystkim będzie służył System. Będzie on służył też Radzie
Strategii – ciału konsultacyjnemu Zarządu. Zasób zgromadzonych informacji, poziom agregacji
danych (do NTS 5), raporty i analizy, jak również wyniki badań zleconych staną się również
cennym źródłem informacji dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego województwa
pomorskiego, administracji rządowej w województwie, partnerów społeczno-gospodarczych i
organizacji pozarządowych oraz innych instytucji publicznych.
Cele budowy systemu można określić na dwóch poziomach:
Cele główne:
a) stworzenie obiektywnego narzędzia oceny i efektywności realizacji polityki rozwoju
województwa opartej o strategię rozwoju, plany, programy itp.
b) wskazanie przestrzennych efektów realizacji polityki rozwoju i alokacji środków
finansowych kierowanych na ten rozwój

2

Słownik podstawowych pojęć NPR 2007-2013

3

Na podstawie: Tomasz Parteka, Planowanie strategiczne rozwoju zrównoważonego
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c) wskazanie podmiotowego, przedmiotowego i przestrzennego rozkładu interwencji
finansowej z poziomu województwa, kraju, UE
d) utworzenie

zintegrowanego, sprawnego systemu

informacyjnego oraz systemu

sprawozdawczości regionalnej
Cele szczegółowe (pośrednie):
b) określenie wielkości konkretnych wskaźników, stopnia realizacji i osiągania założonych
efektów realizacji Strategii Rozwoju Województwa oraz realizacji programów rozwoju
c) zgromadzenie i dostarczenie danych – wskaźników i mierników dla formułowania ocen i
prognoz
d) utworzenie systemu kompatybilnego i integralnego z innymi systemami monitorującymi
oraz systemem statystyki publicznej GUS
e) zintegrowanie procesu nadzorowania i oceny zmian w regionie – z cząstkowych działań
instytucji i jednostek organizacyjnych UMWP

3. Założenia metodologiczne i zasady monitorowania
3.1. Założenia metodologiczne
System monitoringu regionalnego musi być budowany jako system jednolity – narzędzie
integrujące. Nie jest jego zadaniem zintegrowanie wszystkich działań monitoringowych
prowadzonych w różnych celach przez poszczególne instytucje i jednostki, tylko zintegrowanie
informacji pochodzących z tych systemów.
Ponieważ potrzeby monitoringu rozwoju regionalnego są znacznie szersze niż wymaga tego
monitoring realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego, a szereg dokumentów i
programów krajowych i regionalnych przewiduje również procedury monitorowania (w tym
raportowanie z poziomu województw), zakres obszarów badań systemu musi mieć szerszy
regionalny kontekst. Strukturę budowy systemu przedstawia rys.1.
Zakłada się, że kompleksowy Pomorski System Monitoringu Rozwoju Regionalnego będzie
składał się z trzech paneli badań:
- Monitoring i ocena (ewaluacja) Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego
- Monitoring i ocena (ewaluacja) programów rozwoju
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- Monitoring sytuacji społeczno-gospodarczej i przestrzennej regionu
Pierwszy panel został podzielony na trzy obszary badań – moduły tematyczne – odpowiadające z
założenia Priorytetom Strategii.
Drugi panel zawiera dwie grupy, utworzone w celu uporządkowania programów objętych
monitoringiem, w których uczestniczy województwo. Należą do nich programy operacyjne oraz
programy krajowe i wojewódzkie.
Trzeci panel składa się z trzech modułów: analizy sytuacji społeczno-gospodarczej i prognoz
rozwoju regionu, analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz kluczowych inwestycji
o największym zasięgu oddziaływania.
Zasób danych4, informacje i powstałe w wyniku ich przetworzenia raporty będą publicznie
dostępne, zarówno dla jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, świata nauki jak
również wszystkich zainteresowanych środowisk.

3.2. Zasady funkcjonowania Systemu

Zasada otwartości i przejrzystości
a) trwała

(w uzasadnionych przypadkach sformalizowana) współpraca z instytucjami

zewnętrznymi i ekspertami dla zapewnienia regularnego przepływu danych, informacji,
poglądów i ocen;
b) organizacja dorocznych konferencji regionalnych poświęconych omówieniu trendów, a także

nowych wyzwań oraz najbardziej pożądanych kierunków dalszego rozwoju regionu
c) zapewnienie powszechnego dostępu do wyników prac zrealizowanych w ramach wdrażania

Systemu

Zasada zintegrowanego podejścia
a) monitorowanie i ocena realizacji wszystkich programów i istotnych przedsięwzięć

regionalnych (np. dużych projektów inwestycyjnych) realizowanych w województwie będzie
istotnym elementem dla oceny realizacji celów działań;

4

z zachowaniem zasad zawartych w Ustawie o ochronie danych
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b) funkcjonowanie stałego forum konsultacyjnego w formule Rady Strategii, która będzie

organem doradczym Zarządu Województwa, jeśli chodzi o ocenę kierunków i postępu
realizacji Strategii, a także proponowanie zmian w jej zapisach i instrumentach realizacji.
c) przygotowanie minimum raz na dwa lata raportów o sytuacji społeczno-gospodarczej regionu,

które będą jedną z podstaw do ewentualnych zmian w zapisach Strategii lub instrumentach jej
realizacji;

Zasada zarządzania informacjami i danymi
a) wszystkie gromadzone dane i informacje będą dobierane selektywnie, tak, aby zapewnić realną

możliwość ich aktualizacji i przetwarzania;
b) dane i informacje powinny dawać możliwość konkretnych zastosowań; wynikające z nich

wskaźniki w sposób możliwie pełny i syntetyczny będą obrazować zjawiska i procesy
społeczno-ekonomiczne i przestrzenne związane z realizacją Strategii; wskaźniki przyjęte jako
miary oceny postępów realizacji celów regionu powinny być przejrzyste i łatwe w interpretacji
oraz (zasadniczo) dostępne w systemie polskiej statystyki publicznej;
c) dane i informacje będą ujmowane w przekrojach: wojewódzkim, podregionalnym,

powiatowym i gminnym, a także w przekroju: obszary wiejskie – małe i średnie miasta –
ośrodki subregionalne – Obszar Metropolitalny Trójmiasta;
d) dane i informacje będą ujmowane w odniesieniu do wartości przeciętnych dla UE, Polski,

innych regionów;
e) dane i informacje oraz powstałe w wyniku ich przetworzenia raporty będą gromadzone

i udostępniane w postaci umożliwiającej ich łatwe wykorzystanie (kompatybilność z innymi
systemami monitorowania), zwłaszcza przez instytucje rządowe, samorządowe, pozarządowe,
edukacyjne-naukowo, gospodarcze, międzynarodowe, a także przez wszystkie inne
zainteresowane osoby i instytucje.
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Rys.1. Struktura Pomorskiego Systemu
Monitoringu Rozwoju Regionalnego

Monitoring i ewaluacja
Strategii Rozwoju Województwa
Pomorskiego

Moduł
WIEDZA – INNOWACJE –
GOSPODARKA

Moduł
SPOŁECZEŃSTWO – JAKOŚĆ ŻYCIA

Pomorski System Monitoringu
Rozwoju Regionalnego

Monitoring i ewaluacja
programów

Monitoring stanu sytuacji społecznogospodarczej regionu i prognozy
rozwoju
Analiza sytuacji społecznogospodarczej i prognozy
rozwoju regionu

Programy wojewódzkie
i krajowe

Programy operacyjne
współfinansowane z funduszy
strukturalnych i innych źródeł
zewnętrznych

Analiza zmian w
zagospodarowaniu
przestrzennym

Kluczowe inwestycje o znaczeniu
regionalnym i ponadregionalnym

Moduł
INFRASTRUKTURA - ŚRODOWISKO
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4. Partnerzy systemu monitoringu regionalnego
Rdzeń systemu monitoringu będzie opierał się na ścisłej współpracy jednostek Samorządu
Województwa (w tym departamentów Urzędu Marszałkowskiego oraz wojewódzkich
samorządowych jednostek organizacyjnych), a także instytucji bezpośrednio powiązanych z
Samorządem Województwa (m.in. Agencja Rozwoju Pomorza S.A.). W tym celu określone będą
szczegółowe procedury (tzw. Książka procedur) tworzące przejrzysty i efektywny system
sprawozdawczości.
Niewątpliwie kluczowymi partnerami pozwalającymi na sprawne funkcjonowanie komponentu
monitoringu będzie Urząd Statystyczny w Gdańsku oraz Instytucje Zarządzające programami,
które – tak jak i inne instytucje partnerskie – będą miały stały dostęp do bazy informacyjnej,
analiz i raportów, które powstaną w wyniku funkcjonowania Systemu.
Ciągłość, trwałość i sprawność funkcjonowania systemu monitorowania i oceny zapewni stała i
systematyczna współpraca z instytucjami zaangażowanymi partnersko w budowę systemu:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku;
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku;
Urząd Statystyczny w Gdańsku;
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

ŚRODOWISKO
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Poznaniu i Szczecinie;
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku;
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku:
Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych w Gdańsku, Olsztynie, Toruniu i Szczecinku;

ROLNICTWO
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
Agencja Nieruchomości Rolnych w Gdańsku z siedzibą w Pruszczu Gdańskim;
Wojewódzki Inspektorat Weterynaryjny w Gdańsku;
Agencja Rynku Rolnego w Gdańsku;
Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku;
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdyni;
Pomorska Izba Rolnicza w Gdańsku;
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GOSPODARKA
Krajowa Izba Gospodarki Morskiej w Gdyni;
Zarząd Morskiego Portu w Gdańsku;
Morski Port Handlowy w Gdyni;
Krajowa Izba Producentów Ryb w Gdyni;
Polski Związek Spedytorów Międzynarodowych w Gdyni;
Morski Instytut Rybacki w Gdyni;
Gdańskie Stowarzyszenie Agroturystyczne;
Agencja Rozwoju Pomorza S.A. w Gdańsku;
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku
Pomorska Izba Przemysłowo Handlowa w Gdańsku;
Krajowa Izba Gospodarcza Bursztynu w Gdańsku;
Pomorska Izba Rzemieślnicza MSP w Gdańsku;
Państwowa Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych w Warszawie;

TRANSPORT
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Gdańsku;
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku;
Zarządy dróg powiatowych;
Urząd Transportu Kolejowego – Oddział w Gdańsku;
Urząd Lotnictwa Cywilnego – Delegatura Północna w Gdańsku;
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku;
Zarząd Morskiego Portu w Gdańsku;
Morski Port Handlowy w Gdyni;
Urząd Morski w Gdyni;
Urząd Morski w Słupsku;

ENERGETYKA I TELEKOMUNIKACJA
Polskie Sieci Elektroenergetyczne w Warszawie
Zakłady energetyczne w Gdańsku, Elblągu, Słupsku i Bydgoszczy;
Urząd Regulacji Energetyki;
Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty – Oddział w Gdańsku;
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BEZPIECZEŃSTWO
Wojewódzka Komenda Policji w Gdańsku;
Komenda Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku;

FINANSE
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku,
Pomorska Izba Skarbowa w Gdańsku;

ZDROWIE
Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego w Gdańsku;
Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Gdańsku;
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku;

HANDEL
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – Delegatura w Gdańsku;
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku;

SZKOLNICTWO
Uniwersytet Gdański;
Politechnika Gdańska;
Akademia Medyczna w Gdańsku;
Akademia Wychowania Fizycznego w Gdańsku;
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku;
Akademia Muzyczna w Gdańsku;
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni;
Akademia Morska w Gdyni;
Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku;
Kuratorium Oświaty
Centrum Kształcenia Ustawicznego

AKTYWNOŚĆ SPOLECZNA
Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych
Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku i Słupsku
Rys. 2. Otoczenie instytucjonalne komponentu monitoringu Systemu

selekcja
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GOSPODARKA
np. MG, PARP,
PAIIZ

KWESTIE
SPOŁECZNE
np. ROPS, RCIWOP

FINANSE
np. Izba Skarbowa,
RIO

ŚRODOWISKO
np. RZGW,
WFOŚiGW

Pomorski
System
Monitoringu
Rozwoju
Regionalnego

ZDROWIE
np. PCZP

jednostki Samorządu Województwa (UMWP),
instytucje bezpośrednio powiązane z Samorządem
Województwa (np. ARP S.A.)

SZKOLNICTWO
np. Kuratorium Oświaty,
PG

INFRASTRUKTURA
np. GDDKiA, PLK, PSE

REALIZACJA PROGRAMÓW

BEZPIECZEŃSTWO
np. KWP, KWPSP

OGÓŁ ZAGADNIEŃ

I WAŻNYCH
PRZEDSIĘWZIĘĆ

SPOŁECZNYCH,

REGIONALNYCH

GOSPODARCZYCH I

np. Instytucje Zarządzające

PRZESTRZENNYCH

programami

np. GUS, EUROSTAT, OECD, MF,
IBnGR, instytuty badania opinii

5. Monitoring regionalny a System monitorowania i oceny realizacji Strategii
Monitoring regionalny powinien być kompleksowym narzędziem wspierającym ciągłość
procesów diagnozowania, prognozowania, oceny i programowania rozwoju, tworzących
podstawy dla strategicznych decyzji na poziomie regionalnym.
Przedmiotem monitoringu regionalnego powinien być ogół zjawisk i procesów zachodzących
w województwie w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej, przy jednoczesnym
uwzględnieniu istotnych zjawisk i procesów zewnętrznych, którym podlega region.
Monitoring regionalny powinien umożliwiać całościową analizę sytuacji w poszczególnych
sferach życia społecznego i gospodarczego, w ujęciu dynamicznym i z uwzględnieniem
zróżnicowań przestrzennych. Powinien on ułatwiać m.in. identyfikację obszarów problemowych i
obszarów zagrożeń (np. środowiskowych, społecznych), ale także obszarów (biegunów) wzrostu.
Monitoring regionalny powinien obejmować następujące grupy działań:
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a) monitorowanie i diagnozowanie stanu sytuacji społeczno-gospodarczej i przestrzennej
regionu;
b) analizę kluczowych trendów rozwojowych i wykrywanie mechanizmów ich powstawania.
Monitoring regionalny pozwala na:
c) ocenę sytuacji społeczno-gospodarczej i przestrzennej
d) prognozowanie kierunków zmian sytuacji społeczno-gospodarczej i przestrzennej
e) formułowanie rekomendacji dla polityki rozwoju województwa.
Rys. 3. Relacje monitoringu regionalnego, systemu informacji przestrzennej oraz monitoringu i oceny
realizacji Strategii.

Monitoring
regionalny

Monitoring
i ocena realizacji
Strategii

System Informacji
o Terenie

Monitoring regionalny nie służy, ani wyłącznie, ani przede wszystkim planowaniu strategicznemu.
Tylko niektóre z danych monitoringu regionalnego są przydatne dla monitorowania i oceny
realizacji strategii rozwoju województwa. Poza tym dane te nigdy nie będą jedyną podstawą oceny
realizacji strategii.
Oznacza to, że System monitoringu i oceny realizacji Strategii powinien być – w dużej
mierze autonomicznym i komplementarnym – elementem systemu monitoringu regionalnego,
funkcjonując m.in. w powiązaniu z Systemem Informacji Przestrzennej.
5.1. Istota Systemu monitorowania i oceny realizacji Strategii
Zasadniczym celem budowy Systemu monitorowania i oceny realizacji Strategii jest stworzenie
trwałych i optymalnych warunków dla Zarządu Województwa, w których możliwe będzie
sprawne, oparte na silnych przesłankach i minimalizacji ryzyka, podejmowanie decyzji w zakresie
realizacji Strategii i wynikających z niej programów, projektów i innych przedsięwzięć.
Sprawny i spójny System monitoringu i oceny realizacji Strategii jest niezbędny dla efektywnego
zarządzania regionem. Zapewnia on systematyczną obserwację i analizę prowadzonych działań,
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umożliwiając dokonywanie obiektywnej oceny ich efektów. System powinien być więc
narzędziem umożliwiającym skuteczną weryfikację kierunków i zamierzeń rozwojowych
określonych w Strategii, względnie mechanizmów ich realizacji. Jego funkcjonowanie sprzyjać
będzie właściwemu planowaniu i wykorzystaniu środków publicznych kierowanych na realizację
Strategii za pośrednictwem różnorodnych programów.
System monitoringu i oceny realizacji Strategii, zgodnie z zapisami Priorytetów w Strategii, będzie się
zajmował następującymi modułami tematycznymi:
A: wiedza – innowacje – gospodarka;
B: społeczeństwo – jakość życia;
C: infrastruktura – środowisko.

System składa się z dwóch wzajemnie uwarunkowanych komponentów:
a) komponent monitoringu obejmujący takie działania ciągłe, jak:

• gromadzenie, przetwarzanie, analizowanie i udostępnianie danych i informacji na temat
kierunków i stanu zaawansowania realizacyjnego Strategii, m.in. z wykorzystaniem
odpowiednio dobranego zestawu wskaźników, baz danych regionalnych, wyników
przeprowadzanych badań oraz Systemu Informacji o Terenie;
• prognozy dla województwa wykorzystujące m.in. makroekonomiczny model gospodarki
regionu
b) komponent oceny obejmujący działania polegające na okresowym diagnozowaniu i ocenie

procesu realizacji Priorytetów i celów Strategii oraz regionalnych i ponadregionalnych
uwarunkowań jej realizacji, m.in. w oparciu o:
• informacje z komponentu monitoringu, w tym m.in. informacje na temat wielkości

środków zaangażowanych w realizację Strategii i realizujących ją programów,
• zdefiniowane kryteria społeczno-ekonomiczne (miary sukcesu),

czynnik

komponent

komponent oceny

monitoringu
Sposób działania

ciągły

Narzędzia

banki

okresowy, periodyczny
danych,

wyniki ekspertyzy

badań
Niezbędne

zasoby głównie praca własna

praca własna i wsparcie zewnętrzne
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pracy
Rezultaty

obiektywne

funkcjonowania

obiektywne

i

subiektywne

(eksperckie)

Wykorzystanie

informacyjne

przeddecyzyjne (rekomendacyjne)

rezultatów

W rezultacie, funkcjonowanie Systemu monitorowania i oceny realizacji Strategii umożliwi:
1) analizę i ocenę efektywności realizacji Strategii i wynikających z niej planów, programów
i projektów, a co za tym idzie – określenie społeczno-gospodarczych i przestrzennych efektów
realizacji polityki rozwoju województwa, m.in. na podstawie podmiotowego, przedmiotowego
i przestrzennego rozkładu interwencji finansowej związanej z realizacją Strategii;
2) utworzenie sprawnego systemu informacyjnego sprawozdawczości regionalnej, który będzie
wykorzystywany także w bieżącym zarządzaniu rozwojem regionu.

5.2. Obszary zainteresowania Systemu
Kluczowym elementem systemu stanie się racjonalnie dobrany i elastyczny zestaw wskaźników
oraz kryteriów

społeczno-ekonomicznych, uzupełnianych analizami

i

prognozami, z

wykorzystaniem dostępnych istniejących narzędzi: GIS, HERMIN, banków danych (Bank
Danych Regionalnych GUS, EUROSTAT, lokalne bazy informacji) oraz informacji z instytucji
zaangażowanych partnersko.
Szczególną rolę w prezentacji wyników badań będzie odgrywał GIS (SIT). Umożliwi
kompleksowe przedstawienie zjawisk i trendów w przestrzeni województwa.
Nadrzędną, główną grupę informacji będą stanowić wskaźniki służące przede wszystkim
monitoringowi realizacji Strategii. Dlatego też system monitoringu obejmie zainteresowaniem
następujące obszary badań:

A) Moduł GOSPODARKA – INNOWACJE – NAUKA 5
5

W celu sfinansowania budowy tego modułu został złożony projekt do ZPORR 2004-2006 do Działania 2.6. „Moduł InformacyjnoDecyzyjny WIEDZA-INNOWACJE-GOSPODARKA (MID WIG) jako narzędzie wspierające rozwój i innowacje w regionie”.
Rozstrzygnięcie konkursu i decyzja o ewentualnym uzyskaniu dofinansowania realizacji tego projektu nastąpi w III kwartale 2006r.
Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji instytucji, firm doradczych i kadr przedsiębiorstw poprzez stworzenie i
uruchomienie modułu informacyjno-decyzyjnego Wiedza-Innowacje-Gospodarka (MID WIG). MID WIG – zawierający kompleksowy
pakiet danych i informacji statystycznych i poza statystycznych nt. gospodarki, innowacji i transferu wiedzy w regionie – przyczyni się do
podniesienia kompetencji instytucji publicznych i podmiotów gospodarczych, które uzyskają lepszy dostęp do wiedzy nt.
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ZAGADNIENIA GOSPODARCZE
− Budżety jednostek samorządu terytorialnego;
− Uwarunkowania makroekonomiczne;
− Przedsiębiorczość;
− Struktura gospodarki;
− Rolnictwo i produkcja rolno-spożywcza;
− Gospodarka leśna i przemysł drzewno-papierniczy
− Gospodarka morska;
− Innowacyjność gospodarki;
− Budownictwo;
− Nieruchomości;
− Bezpośrednie inwestycje zagraniczne;
− Handel wewnętrzny;
− Handel zagraniczny;
− Turystyka;
− Usługi finansowe i ubezpieczenia;
− Specjalne strefy ekonomiczne;

B) Moduł SPOŁECZEŃSTWO – JAKOŚĆ ŻYCIA
ZAGADNIENIA SPOŁECZNE
− Urodzenia i płodność;
− Zgony i trwanie życia;
− Migracje;
− Struktura wieku i płci;
uwarunkowań realizowanych i planowanych przedsięwzięć, głównie gospodarczych (np.do planów inwestycyjnych, programów rozwoju,
strategii przyciągania inwestycji). Dzięki projektowi powstanie sieć partnerskiej współpracy między wnioskodawcą a innymi podmiotami
publicznymi i niepublicznymi, która umożliwi stałą wymianę i sprawną aktualizację danych. Beneficjenci MID WIG będą mieli do
niego stały dostęp poprzez sieć internetową. Pozyskanie trudnodostępnych informacji do MID WIG będzie wsparte badaniem. Badanie
będzie dotyczyć oceny stopnia przygotowania absolwentów szkół wyższych do prowadzenia własnej firmy.
MID WIG oprócz silnego wspierania w zasoby informacyjne Samorządu województwa, jednostki wdrażającej RIS-P, jednostek
samorządu terytorialnego i innych instytucji realizujących zadania SRWP, będzie stanowił jeden z trzech elementów (obok MID
Społeczeństwo - Jakość Życia i MID Infrastruktura - Środowisko) monitoringu rozwoju sytuacji społeczno-gospodarczej regionu.
Zakłada się, że stale z efektów projektu korzystać będzie ponad 2000 Beneficjentów. Wnioskodawca niejednokrotnie odbierał sygnały,
że występuje wysokie zapotrzebowanie na gruntowną, możliwie pełną i uporządkowaną wiedzę z tego zakresu. Stąd też po
przeprowadzeniu efektywnej kampanii promocyjnej należy się spodziewać, że grono zainteresowanych będzie systematycznie rosnąć. Miarą
tego wzrostu będzie liczba odwiedzających stronę internetową MID WIG.
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− Aktywność zawodowa ludności;
− Bezrobocie;
− Stan zdrowotny;
− Sport i profilaktyka zdrowotna;
− Poziom wykształcenia;
− Oświata i wychowanie;
− Nauka i szkolnictwo wyższe;
− Uczestnictwo w kulturze;
− Bezpieczeństwo publiczne;
− Społeczeństwo obywatelskie;
− Pomoc społeczna;

C) Moduł INFRASTRUKTURA - ŚRODOWISKO
INFRASTRUKTURA
− Transport;
− Energetyka, w tym odnawialna;
− Gospodarka wodno-ściekowa;
− Gospodarka odpadami;
− Gazyfikacja;
− Informatyzacja;

ŚRODOWISKO
− Użytkowanie gruntów;
− Kopaliny użyteczne;
− Zanieczyszczenie gleb;
− Wykorzystanie i ochrona wód;
− Zanieczyszczenie powietrza;
− Ochrona przyrody
− Finansowanie działań w zakresie ochrony środowiska;

Druga grupa wskaźników będzie zawierać listy wskaźników wpisanych do programów objętych
monitoringiem regionalnym (RPO, NSRO, SRK).
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Trzecią grupę będą stanowić wskaźniki uzupełniające, dobierane selektywnie, w zależności od
potrzeb oraz informacje uzyskane w wyniku przeprowadzanych badań.
W efekcie wszystkie grupy wskaźników łącznie stworzą wciąż doskonaloną platformę informacji,
z wzajemnie uzupełniającymi się kompatybilnymi danymi.

Rys.4. Bank wskaźników PSMRR

Część wskaźników będzie mierzona dla niektórych zjawisk i procesów, które nie są przedmiotem
analiz statystycznych, jednak są mierzalne i istotne z punktu widzenia realizacji celów Strategii.
Wskaźniki te mogą dotyczyć np.: atrakcyjności inwestycyjnej regionu, klimatu dla rozwoju
przedsiębiorczości, opinii mieszkańców nt. jakości życia, opinii turystów nt. oferty turystycznej,
itp. Staną się istotnym elementem Pomorskiego Banku Danych i Informacji, który będzie
udostępniony publicznie.

Wskaźniki monitorowania mają charakter wyjściowy. Ich zakres tematyczny, liczba, definicje,
poziom szczegółowości, powiązania, a także źródła informacyjne będą szczegółowo
identyfikowane w procesie budowy systemu monitorowania i oceny. Badana będzie ich dynamika,
a także odniesienia do wartości średnich na różnych poziomach (wojewódzkim, krajowym,
europejskim).

6. Kadrowe potrzeby funkcjonowania Systemu
Ciągłość, trwałość i sprawność funkcjonowania Systemu monitorowania i oceny realizacji Strategii
będzie zapewniona dzięki Zespołu Monitoringu, Analiz i Prognoz Regionalnych (ZMAPReg).
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Zostanie on utworzony w strukturze Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego
Urzędu Marszałkowskiego na bazie dotychczasowego Zespołu Monitoringu i Analiz.
Proponowany zakres działania ZMAPReg obejmie w szczególności następujące obszary
tematyczne:
1. Monitorowanie i koordynacja procesu oceny realizacji Strategii, a także przygotowanie
raportów o stanie realizacji Strategii;
2. Monitorowanie i koordynacja procesu oceny oddziaływania realizacji najważniejszych
programów, w tym zwłaszcza Regionalnego Programu Operacyjnego i sektorowych
programów operacyjnych, na sytuację społeczno-gospodarczą i przestrzenną województwa;
3. Prowadzenie analiz procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych i przestrzennych w regionie
dla zasilenia procesów decyzyjnych w realizacji spójnej polityki rozwoju województwa;
4. Modelowanie i prognozowanie zmian sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie
z wykorzystaniem makroekonomicznego modelu gospodarki regionu (HERMIN);
5. Obsługa prac Rady Strategii.
W skład ZMAPReg wejdą specjaliści do spraw:
• analiz
• Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) i obsługi programów graficznych
• pozyskiwania i przetwarzania informacji i danych statystyki publicznych
• modelu makroekonomicznego HERMIN

W celu stałego podnoszenia kwalifikacji przewiduje się cykl specjalistycznych szkoleń
pracowników ZMAPReg, m.in. w zakresie obsługi nowych programów statystycznych
(analitycznych) i graficznych, a także w zakresie analiz i prognoz społeczno-gospodarczych.

7. Oczekiwane rezultaty prac nad tworzeniem Systemu w roku 2007
• integracja działań związanych z zarządzaniem i monitorowaniem realizacji Strategii na
poziomie Samorządu województwa;
• wstępna weryfikacja i ocena możliwości funkcjonowania systemu gromadzenia informacji
i danych na potrzeby monitorowania i oceny realizacji Strategii;
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• przygotowanie podstaw merytorycznych i technicznych do opracowania pierwszego z
Raportów o stanie realizacji Strategii, którego realizacja jest przewidziana na rok 2007;
• przygotowanie programu badań bezpośrednich dla potrzeb Systemu w roku 2007.
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Rozdział 2.
KONCEPCJA JEDNOLITEGO
MODELU SYSTEMU
MONITORINGU
ZRÓWNOWAŻONEGO
ROZWOJU MIAST
(ZAŁOŻENIA)
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1. Przesłanki budowy systemu monitoringu zrównoważonego rozwoju miast

Potrzeba prowadzenia monitoringu wynika z coraz większego zapotrzebowania na:
¾ kompleksowe informacje dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej jednostek
osadniczych i ich struktury przestrzenno - funkcjonalnej
¾ określenie zmian i trendów jakie w nich następują,
¾ sprawdzenie efektów wydatków środków publicznych oraz pomocy publicznej (w
szczególności funduszy strukturalnych)
¾ konieczność oceny realizacji kierunków polityki rozwoju.
Ciągłość zapotrzebowania na systematyczne dane i informacje, wymusza konieczność stworzenia
w pełni komplementarnego i sprawnego systemu, który pozwoli na bieżąco zaspokajać
zapotrzebowanie na te informacje.
Wydatkowanie środków publicznych, w tym zwłaszcza funduszy przeznaczonych na
finansowanie rozwoju gospodarczego i społecznego, wymaga stworzenia instytucji, zasad,
procedur i kryteriów, które zapewnią ich celowość i efektywność. Spełnienie tych warunków
możliwe jest właśnie m.in. dzięki sprawnemu funkcjonowaniu systemu monitorowania i oceny
prowadzonych działań.
Przedmiotem monitoringu powinien być ogół zachodzących zjawisk i procesów
w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej miasta, przy jednoczesnym
uwzględnieniu istotnych zjawisk i procesów zewnętrznych, którym ono podlega.
Tak więc system monitoringu rozwoju miast (lub innych jednostek osadniczych) ma na celu
stałą obserwację zmian jakie dokonują się w przestrzeni oraz ocenę wysiłków i działań jakie
podejmują władze realizując politykę rozwoju poprzez wytyczone strategie oraz dokumenty
planistyczne i programowe.
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2. Rola i kluczowe zadania monitoringu
Monitoring powinien:
¾ umożliwiać całościową analizę sytuacji w poszczególnych sferach życia społecznego i
gospodarczego miasta, w ujęciu dynamicznym i z uwzględnieniem zróżnicowań
przestrzennych,
¾ ułatwiać m.in. identyfikację problemów i zagrożeń (np. środowiskowych,
społecznych), ale także pokazywać potencjał i kluczowe dziedziny wykazujące szanse
rozwoju,
¾ wspierać procesy decyzyjne władz i wspomagać prace zmierzające do zdefiniowania
listy rekomendacji do zmian w zapisach najważniejszych dokumentów rozwojowych.
Tak więc przeprowadzenie wnikliwych badań i analiz na podstawie dostępnych danych i
informacji umożliwi uzyskanie wniosków z przeprowadzonych już działań i ocenę ich postępu.
Stworzy też możliwości i przesłanki do zmiany kierunków polityki lokalnej (w strategiach
rozwoju miast, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, studiach uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego, wieloletnich planach inwestycyjnych i in.) lub też
wesprze prace mające na celu określenie rekomendacji na przyszłość przy tworzeniu nowych
programów rozwoju lub innych tego typu dokumentów.

3. Wstępna koncepcja modelu systemu monitoringu
Z punktu widzenia ogólnej oceny rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego miast
wskazane jest, aby monitoring odbywał się na trzech poziomach agregacji i analizy danych i
informacji:
¾ na poziomie regionalnym – obejmującym ocenę oraz rangę ośrodka miejskiego na tle
regionu (województwa)
¾ na poziomie lokalnym – obejmującym analizy porównawcze ośrodka miejskiego z
innymi

ośrodkami

o

podobnych

lub

zbliżonych

cechach

(demograficznych,

lokalizacyjnych lub przyjętych subiektywnie np. wielkość nakładów inwestycyjnych czy
dochody własne budżetu miasta)
¾ na poziomie wewnętrznym (zróżnicowań przestrzennych) – obejmującym analizę
struktury przestrzenno-funkcjonalnej ośrodka oraz obserwację dynamiki jej zmian.
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Ryc. 5. Projekt modelu systemu monitoringu w aspekcie oceny poziomu rozwoju ośrodka
i jego rangi.

Monitoring rozwoju miasta
na poziomie regionalnym

Monitoring rozwoju miasta
na poziomie lokalnym

Monitoring rozwoju miasta
na poziomie wewnętrznym

- ocena
znaczenia i
roli ośrodka
miejskiego w
skali regionu

- zestawienia
i porównania
wskaźników
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miasta z
innymi mias-

- obserwacja
zmian
procesów i
przestrzeni
miejskiej w
granicach

BAZA
INFORMACYJNA
SYSTEMU
MONITORINGU
MIASTA
- zestaw danych i
informacji
statystycznych
- zestaw innych
wskaźników i
mierników
społecznoekonomicznych ze
źródeł poza
statystycznych
- system
sprawozdawczości
- GIS (SIT)
- istniejące bazy
dan ch

System monitoringu regionalnego musi być budowany jako system jednolity – narzędzie
integrujące. Nie jest jego zadaniem zintegrowanie wszystkich działań monitoringowych
prowadzonych w różnych celach przez poszczególne instytucje i jednostki, tylko zintegrowanie
informacji pochodzących z tych systemów.
Z punktu widzenia oceny realizacji kierunków polityki rozwoju wskazane jest, aby monitoring
obejmował trzy panele badań:
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A. STRATEGICZNO-PROGRAMOWY
- Monitoring i ocena realizacji Strategii Rozwoju Miasta
- Monitoring i ocena realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
- Monitoring i ocena innych planów lub programów rozwoju
B. PLANISTYCZNY
- Monitoring

i

ocena

realizacji

ocena

realizacji

Miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego
- Monitoring

i

Studiów

uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowania przestrzennego
B. FINASOWY
− Monitoring budżetu miasta
− Monitoring pozyskiwania publicznych środków pomocowych i efekty ich
wykorzystania
Każdy z paneli badań w zależności od zawartych w nich celów i określonych kierunków polityki
powinien obejmować określone strefy informacyjne.
Systematyczna realizacja poszczególnych paneli badań umożliwi prowadzenie stałego
monitoringu sytuacji społeczno-gospodarczej i struktury przestrzennej miasta.

4. Obszary zainteresowania monitoringu
Kluczowym elementem systemu monitoringu powinien być racjonalnie dobrany i elastyczny
zestaw

wskaźników,

kryteriów

społeczno-ekonomicznych,

informacji

przestrzennych

uzupełnianych analizami i prognozami, z wykorzystaniem dostępnych istniejących narzędzi: GIS
(SIT), banków danych (Bank Danych Regionalnych GUS, EUROSTAT, lokalne bazy informacji)
oraz informacji z instytucji zaangażowanych partnersko.
Szczególną rolę w prezentacji wyników może odegrać GIS (SIT). Umożliwi zasilenie bazy w
informacje geodezyjne oraz wesprze kompleksowe przedstawienie zjawisk i trendów w
przestrzeni.
W celu zebrania możliwie pełnego zakresu informacji system monitoringu powinien objąć
zainteresowaniem następujące obszary badań:
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ZAGADNIENIA

GOSPODARCZE

np.:

przedsiębiorczość,

strukturę

gospodarki,

budownictwo, nieruchomości, turystykę, usługi finansowe i ubezpieczenia; Specjalne strefy
ekonomiczne,
ZAGADNIENIA SPOŁECZNE np.: demografię, aktywność zawodową ludności, rynek pracy,
edukację, oświatę pomoc społeczną, patologie, rewitalizacje,
INFRASTRUKTURA np. informatyzację , energetykę, infrastrukturę komunalną,
ŚRODOWISKO np.: ochronę powietrza, wód, stopień zanieczyszczeń, użytkowanie gruntów.
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Rys. 6. Projekt modelu systemu monitoringu w aspekcie oceny realizacji kierunków polityki rozwoju
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Panel PLANISTYCZNY

Monitoring i
ocena innych
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rozwoju

Monitoring i ocena
realizacji Miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego

Monitoring i ocena
realizacji Studiów
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania

Panel FINANSOWY
Monitoring budżetu
miasta
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5. Źródła pozyskiwania informacji
Podstawowym zadaniem do prawidłowego funkcjonowania systemu monitoringu rozwoju miasta
jest stworzenie możliwości sprawnego, rzetelnego i systematycznego przepływu danych i
informacji z różnych źródeł. System powinien integrować informacje pochodzące z systemów
monitorowania prowadzonych przez wiele instytucji publicznych.

Podstawowym źródłem danych w naszym kraju jest statystyka publiczna. Zasób danych możliwy
jest do uzyskania poprzez Urzędy Statystyczne w miastach wojewódzkich. Od kilku lat
funkcjonuje sprawnie działający, coraz obszerniejszy serwis informacyjny na stronach
internetowych Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie obejmujący szerokie spectrum
informacji na poziomie lokalnym. Szczegółowymi informacjami dysponują również regionalne
urzędy statystyczne.
Niektóre województwa na poziomie regionalnym dokonują prób mających na celu budowę
regionalnego systemu monitoringu. Duże sukcesy odniósł już Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego, który regularnie wydaje raporty obejmujące monitoring rozwoju
sytuacji społeczno-gospodarczej regionu (do poziomu gmin) w układzie przestrzennym, a Urząd
Marszałkowski Województwa Pomorskiego czyni starania, aby dane i informacje z tego zakresu
(monitoring regionalny prowadzony jest przez Zespół Monitoringu i Analiz) znalazł się na
stronach internetowych z możliwością publicznego dostępu. W tym celu został złożony projekt
do ZPORR, który obecnie przechodzi procedury oceny i jeśli zostanie pozytywnie zatwierdzony,
zakres informacji do poziomu lokalnego znajdzie się na stronach internetowych Urzędu z
możliwością powszechnego dostępu. W momencie kiedy praktyka ta stanie się bardziej
rozpowszechniona, miasta i gminy będą miały szeroki dostęp do informacji przez strony
internetowe urzędów marszałkowskich, które to w dużym zakresie zasilą lokalne banki danych i
bazy informacyjne w konieczne, niezbędne informacje.
Nieocenione znaczenie ma również pozyskanie informacji z urzędów miast, które dysponują
zwykle dużą lecz niestety rozproszoną ilością danych. Decydujące znaczenie ma tu
zdiagnozowanie zakresu informacji poszczególnych komórek organizacyjnych, a następnie
uporządkowanie ich pod kątem rangi potrzeb i ustalenie sposobu przepływu i zakresu
sprawozdawczości.

Można wstępnie ocenić, że – dla zapewnienia ciągłości i efektywności w zdobywaniu
i selekcjonowaniu danych i informacji niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemu
monitoringu – należy nawiązać robocze kontakty (a w wielu przypadkach także regularną
współpracę) z przynajmniej kilkunastoma instytucjami o różnym charakterze (instytucje rządowe,
samorządowe, pozarządowe, gospodarcze, międzynarodowe).
Niewątpliwie ważne znaczenie ma tu nawiązanie partnerstwa z instytucjami, które znajdują się w
posiadaniu informacji niezbędnych do gromadzenia danych. Najważniejsi partnerzy, z którymi
współpraca przyniosłaby najbardziej pożądane efekty to:
Urzędy Marszałkowskie
Urzędy Wojewódzkie
Urzędy Statystyczne
Wojewódzkie Urzędy Pracy oraz np.:
¾ z zakresu ŚRODOWISKA – Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, Wojewódzkie
Inspektoraty Ochrony Środowiska, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej itp.
¾ z zakresu GOSPODARKI – Izby Rzemieślniczne, Izby Handlowe, Agencje Rozwoju
Regionalnego, Państwowa Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych w Warszawie;
¾ z zakresu TRANSPORTU – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Zarządy
dróg powiatowych; Urząd Transportu Kolejowego,
¾ z zakresu BEZPIECZEŃSTWA – Komendy Policji, Komendy Państwowej Straży
Pożarnej
¾ z zakresu SZKOLNICTWA – szkoły, uczelnie, Kuratoria Oświaty, Centra Kształcenia
Ustawicznego i in.

6. Narzędzia realizacji lokalnego systemu monitoringu
Ciągłość, trwałość i sprawność funkcjonowania Systemu monitorowania rozwoju wymaga
zaangażowania władz lokalnych i powzięcia pewnych decyzji. W tym celu wskazane jest
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powołanie lub wyodrębnienie Zespołu Monitoringu i Analiz, najlepiej w strukturach jednostki
organizacyjnej Urzędu Miejskiego zajmującej się monitorowaniem realizacji strategii miasta lub
innych dokumentów planistycznych. W skład Zespołu powinni wchodzić: statystyk, geograf
społeczno-ekonomiczny, urbanista i specjalista ds. programów rozwoju. Wielkość składu
Zespołu powinna być podyktowana indywidualnymi potrzebami urzędów miast.
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Rozdział 3.
WYKORZYSTANIE
ZASOBÓW
INFORMACYJNYCH
SYSTEMU MONITORINGU
REGIONALNEGO NA
POTRZEBY ANALIZ
LOKALNYCH
Przekrojowa analiza sytuacji społecznogospodarczej na przykładzie:
miasta TCZEW
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1. Założenia metodologiczne
System monitoringu rozwoju regionalnego lub lokalnego w swoich założeniach, prócz typowych
funkcji informacyjnych, ma pełnić wielokierunkowe funkcje usługowe, a mianowicie gromadzić i
przetwarzać dane w zależności od określonych potrzeb odbiorców.
Zakłada się, że głównym odbiorcą zasobów informacyjnych zawartych w bazie będą jednostki
samorządowe i inne instytucje publiczne. O ile gromadzenie danych dotyczących samej struktury
wewnętrznej (przestrzenno-funkcjonalnej) jednostek administracyjnych powinno odbywać się z
pułapu samej gminy (dostęp do informacji jest tu znacznie łatwiejszy), o tyle informacje
dotyczące np. miasta lub gminy na tle innych ośrodków lub regionu powinna zasilać
ogólnodostępna baza informacyjna, tworzona na poziomie regionu. Zakłada się, że taką rolę
będzie spełniać system monitoringu rozwoju regionalnego.
Poniższa część raportu będzie próbą wykorzystania regionalnych zasobów informacyjnych do
analiz na szczeblu lokalnym, na przykładzie miasta Tczew. Dla pełniejszego obrazu sytuacji
społeczno-gospodarczej miasta analiza odbędzie się w trzech aspektach:
•

diagnoza – analiza rozwoju miasta,

•

miasto, a inne ośrodki o podobnych cechach

•

ocena sukcesu jego rozwoju.

Pierwszą część stanowi przekrojowa diagnoza miasta Tczew w oparciu o dane statystyczne i
poza statystyczne. Zwykle ta część szerszej analizy nie nastręcza większych trudności pod
warunkiem łatwego i szybkiego dostępu do danych, przy czym ważne jest regularne i
systematyczne gromadzenie i przetwarzanie informacji, gdyż pozwoli to oprócz opracowania
diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej miasta określić główne trendy i tendencje rozwoju
danego ośrodka.
Wnioski te pozwolą na jednoznaczną informację co do „mocnych” i „słabych” stron miasta, a
więc mogą stanowić ważny sygnał do wszczęcia działań zmierzających do niwelowania barier
rozwoju. Ważne jest to o tyle, że pozwala na bieżąco monitorować stopień i tempo realizacji
strategii rozwoju miasta, co wspiera jej ocenę przez władze miasta.
Druga część analizy polega na dokonaniu porównań z innymi podobnymi ośrodkami
miejskimi. Wypływające z niej wnioski są kolejnym argumentem przemawiającym za celowością
prowadzenia stałego monitoringu zmian zachodzących w przestrzeni miejskiej, gdyż umożliwiają
ocenę konkurencyjności ośrodka.
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Przy tego typu zestawieniach należy pamiętać przede wszystkim o tym, że porównań można
dokonywać wyłącznie między ośrodkami o podobnych cechach. W związku z tym, kluczowy jest
tu wybór określonej metody doboru jednostek osadniczych służących do porównań 6. Ta część
analizy, wspólnie z trzecią, powinna być najważniejszą z punktu widzenia oceny tempa rozwoju
miasta.
Uzupełnieniem części diagnostycznej i porównawczej miasta jest trzecia część rozdziału - ocena
tempa jego rozwoju czyli sukcesu rozwojowego, przyjmując jako kryterium sukcesu
rozwojowego podejście całościowe, obejmujące zarówno aspekty ekonomiczne, jak i społeczne7.
Celem tej części rozdziału jest próba skwantyfikowania sukcesu rozwojowego miasta w
porównaniu z innymi porównywalnymi, polskimi miastami w latach 1999–2005. Ten przedział
czasowy został wybrany świadomie, gdyż z jednej strony jest to początek funkcjonowania
reformy administracyjnej, powstania samorządów, a z drugiej strony, z reguły, na roku 2005
kończy się dostępna statystyka publiczna (chociaż niektóre dane na etapie tworzenia niniejszego
raportu obejmują okres wcześniejszy).
Prowadzone dotychczas badania, dotyczące zaawansowania procesów rozwoju społecznogospodarczego w Polsce nie wprowadziły pojęcia „sukcesu rozwojowego”. Skupiały się one
raczej na analizie zróżnicowania przestrzennego poszczególnych dziedzin życia społecznogospodarczego. Sukces rozwojowy zdefiniowany tu został nie w kategoriach osiągniętego stanu, a
w kategoriach zmiany, jaka dokonała się w badanym okresie. Skalę sukcesu poszczególnych
regionów obrazują wskaźniki dynamiki skonstruowane w oparciu o dane dla początkowego i
końcowego przekroju czasowego. Podejście to pozwala na ocenę zmian, jakie dokonały się w
miastach przy uwzględnieniu poziomu wyjściowego badanych zjawisk. Sukces rozwojowy jest
więc tożsamy z dynamiką badanych zjawisk.8
Celem niniejszej części opracowania jest sformułowanie syntetycznej oceny postępów w rozwoju
społeczno-gospodarczym miasta w oparciu o analizę procesów, mających kluczowe znaczenie dla
tego rozwoju. Badanie skupia się więc na ocenie zmian, jakie miały miejsce w porównywanych
miastach, a nie stanu, do którego doprowadziły.
W wyniku przeprowadzonej analizy można dokonać oceny sukcesu rozwojowego danego miasta
w aspekcie innych jemu podobnych. Ocenie poddana jest tu najwyższa dynamika rozwojowa,

Patrz Część I niniejszego raportu, str. ….
Przy wyborze metody badawczej sugerowano się opracowaniem IBnGR „Sukces rozwojowy polskich
województw”, Gdańsk 2006
8 „Sukces rozwojowy polskich województw”, Gdańsk 2006
6
7
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zdefiniowana przez zestaw wybranych wskaźników, a nie najwyższy stan tak zdefiniowanego
rozwoju.
Na użytek opracowania do porównań dokonano wyboru czterech miast, o podobnych do Tczewa
cechach:
1. Gniezno (województwo wielkopolskie)
2. Zgierz (województwo łódzkie)
3. Mielec (województwo podkarpackie)
4. Starachowice (województwo świętokrzyskie)
Miasta te nie zostały wybrane przypadkowo. Główne kryterium stanowiła liczba mieszkańców.
We wszystkich oscyluje ona w granicach 60 tys. (z wyjątkiem Gniezna, który liczbę te nieco
przekracza), a więc jest zbliżona do liczby mieszkańców Tczewa.
Poza tym miasta te:
-

znajdują się w bliskiej odległości do aglomeracji lub miasta wojewódzkiego i
pozostają pod ich wpływem,

-

w przeszłości należały do miast o dominującej roli przemysłu

-

w trzech na cztery podobnie jak Tczewie zlokalizowane są Specjalne Strefy
Ekonomiczne, które mogą odgrywać dużą rolę dla rozwoju miasta.

Sporządzenie zestawienia porównań Tczewa na tle całego regionu lub innych ośrodków z
uwzględnieniem dynamiki rozwoju kluczowych dla życia społeczno-gospodarczego trendów i
tendencji pozwoli wyciągnąć konkretne wnioski o kondycji miasta w chwili opracowania raportu.
Należy zaznaczyć, że celem niniejszego raportu nie jest dokonanie pełnej oceny rozwoju
miasta Tczew, ale wskazanie sprawnej metody dokonania takiej analizy z wykorzystaniem systemu
monitoringu rozwoju regionalnego w oparciu o kompleksowe, dostępne informacje.
Dlatego też na użytek niniejszego raportu dokonano wyboru jedynie kluczowych
wskaźników, w oparciu o które zostanie podjęta próba sformułowania ogólnych
wniosków. Poszerzenie listy danych lub wskaźników służących do analizy lub porównań
zależy od inwencji autora badania i dostępności danych.
Wszystkie dane służące do niniejszej analizy pochodzą z zasobów Głównego
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2. Sytuacja społeczno - gospodarcza Tczewa
Tczew należy do jednych z większych miast województwa pomorskiego. Pod względem liczby
ludności zajmuje 4 miejsce w regionie (po Gdańsku, Gdyni i Słupsku). Miasto leży nad dolną
Wisłą, w odległości 26 km od Bałtyku i 30 km na południe do Trójmiasta.
Jest ważnym ośrodkiem rozwojowym regionu. Stymulatorem wzrostu gospodarczego Tczewa jest
bardzo korzystna lokalizacja w strefie metropolii trójmiejskiej.

Drugim bardzo ważnym atutem rozwoju Tczewa jest fakt, iż miasto stanowi bardzo dobrze
wykształcony węzeł kolejowy i drogowy w Polsce Północnej. W mieście krzyżują się szlaki
komunikacyjne (międzynarodowe korytarze transportowe IA i VI) z Niemiec do Rosji i Litwy
oraz ze Skandynawii do Europy Południowej.
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Ponadto również większość linii transportu kolejowego w obrębie Polski Północnej krzyżuje się
w Tczewie. O ważnej roli jaką ranga ośrodka transportowego ma dla miasta, świadczy fakt, iż
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13,8% jego powierzchni stanowią tereny komunikacji kolejowej i drogowej. Miasto zajmuje
powierzchnię 2,2 km2 powierzchni.

2.1. Sytuacja demograficzna
Tczew liczy ok. 60 tys. mieszkańców, co oznacza, że miasto zamieszkuje 2,4% mieszkańców
regionu. Stanowi to 4,1% mieszkańców wszystkich miast województwa, a po wyłączeniu
największych ośrodków (Gdańska, Gdyni i Słupska), które kumulują największą liczbę ludności i
w związku z tym są nieporównywalne z Tczewem – prawie 9%.
Liczba ludności Tcze w a
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Liczba ludności Tczewa podobnie jak większości miast w Polsce od kilku lat spada, chociaż w
ostatnich latach minimalnie wzrosła (ok. 100-200 osób). W 2005 roku w porównaniu z 1999
rokiem spadła o ok. 1,5%. Dzieje się to za sprawą niekorzystnych wskaźników ruchu naturalnego
oraz ujemnego salda migracji. Szczególnie widoczne było to w 2003 roku.
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Tczew jest bardziej sfeminizowany niż średnio województwo, chociaż wskaźnik ten odpowiada
analogicznemu w innych miastach Polski i regionu. W Tczewie na 100 mężczyzn przypada 109
kobiet, w regionie - 106.
W mieście chętniej niż w regionie zawiera się małżeństwa. W 2005 roku na 1000 mieszkańców
zawarto 5,7 małżeństw, w województwie tylko 5,4.
Niestety gorzej wypadają wskaźniki ruchu naturalnego. W Tczewie obserwuje się niższy niż w
regionie wskaźnik urodzeń, a wyższy wskaźnik zgonów. Wprawdzie wskaźnik urodzeń na 1000
mieszkańców utrzymuje się od kilku lat na tym samym poziomie (10,4‰), to jednak bardzo
niepokoi fakt, że w ciągu ostatnich 2 lat wskaźnik zgonów wzrósł aż o 1‰ (z 7,8 na 8,8‰).
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Sytuacja taka determinuje przyrost naturalny w mieście. Od 2003 roku do 2005 roku nastąpił
spadek z 2,6‰ do 1,6‰, podczas gdy w województwie wzrósł o 0,2‰.
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Tczew na tle województwa pomorskiego na podstawie wybranych
wskaźników w 2003r.
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Porównując sytuację demograficzną Tczewa na tle regionu w 2003 i w 2005 roku można
stwierdzić, że trendy rozwojowe uległy odwróceniu:
•

liczba urodzeń żywych na 1000 mieszkańców w 2005 roku była niższa niż średnia w regionie, chociaż
2 lata wcześniej była wyższa

•

liczba zgonów na 1000 mieszkańców w 2005 roku była wyższa niż średnia w regionie, chociaż 2 lata
wcześniej była niższa

•

przyrost naturalny na 1000 mieszkańców w 2005 roku był niższy niż średni w regionie, chociaż 2 lata
wcześniej był wyższy
Tczew na tle województwa pomorskiego na podstawie wybranych
wskaźników w 2005r.
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W Tczewie obserwuje się spadek ludności w wieku przedprodukcyjnym a wzrost w pozostałych
grupach ekonomicznych ludności. Wzrost liczby ludności w wieku produkcyjnym stanowi
wyzwanie dla lokalnych władz w udzielaniu wszelkiej pomocy przedsiębiorcom w pozyskaniu
nowych miejsc pracy.
Udział ludności Tczewa wg ekonomicznych grup wieku w % ludności
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Poniższe wykresy obrazują zmiany liczby ludności
w poszczególnych grupach ekonomicznych w
dwóch latach: 1999 i 2005. W grupie ludności w
wieku przedprodukcyjnym nastąpił prawie 4 %owy spadek, w grupie ludności w wieku
produkcyjnym - 2,3% wzrost, a w grupie ludności
w wieku poprodukcyjnym 1,5%-wy wzrost liczby
ludności.

62,7

Udział ludności Tczewa według ekonomicznych grup wieku w
2005r. w %
13,6

21,4
w w ieku przedprodukcyjnym
w w ieku produkcyjnym
w w ieku poprodukcyjnym

65,0
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W związku z dużym przyrostem liczby osób w wieku produkcyjnym spada wskaźnik obciążenia
ekonomicznego (ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym), który
jest znacznie korzystniejszy niż w województwie. W 2005 roku na 1000 osób w wieku
produkcyjnym przypadało 539 osób w wieku nieprodukcyjnym (o 17 mniej niż 2 lata wcześniej),
podczas gdy w regionie 554 (również mniej o 23 osoby).
Sytuacja taka spowodowana jest wejściem w wiek produkcyjny ludności z wyżu demograficznego
z lat 80-tych.
Wskaźnik obciążenia demograficznego
(ludność w w ieku nieprodukcyjnym na 100 osób w w ieku produkcyjnym)
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W Tczewie jak również w większych miastach regionu jest lepsza niż przeciętna struktura
wykształcenia. Bliskość trójmiejskich uczelni oraz dogodny dojazd wpływają, że cały powiat
pozytywnie wyróżnia się na tle innych oddalonych od aglomeracji.
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2.2. Rynek pracy
Sytuacja demograficzna miasta oraz korzystne trendy gospodarcze mają również swoje
odzwierciedlenie w sytuacji na rynku pracy. W porównaniu z 2003 rokiem liczba pracujących w
Tczewie wzrosła o ponad 1,5 tys. osób. Szczególnie widoczne ożywienie na rynku pracy datuje się
od 2003 roku. W 2005 roku pracowało ponad 14 tys. mieszkańców, co stanowiło 23,5%
wszystkich mieszkańców miasta, a 36,2% mieszkańców w wieku produkcyjnym. Oznacza to, że
prawie co czwarty mieszkaniec Tczewa pracuje, a wśród osób w wieku produkcyjnym pracuje co
trzecia osoba.
Pracujący w Tczewie
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Tczew jest wciąż miastem, gdzie przemysł odgrywa duże znaczenie w gospodarce miasta.
Świadczy o tym struktura pracujących. W przemyśle pracuje prawie 6 tys. osób, czyli ok. 45,5%,
podczas gdy w regionie tylko 35,8%.
Liczba pracujących w Tczewie według sektorów gospodarki
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Struktura pracujących w Tczewie według sektorów gospodarki
rolnictwo
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Zatrudnienie w usługach wynosi lekko ponad 54% pracujących i jest to znacznie niższy wskaźnik
niż średni dla województwa. Region pomorski jest jednym z lepiej rozwiniętych pod względem
poziomu zatrudnienia w usługach, gdyż wskaźnik ten wynosi ok. 63% pracujących. Jest to
zbliżony wskaźnik do analogicznego w Unii Europejskiej.
Liczba bezrobotnych w Tczewie
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Odzwierciedleniem wzrostu liczby pracujących jest systematyczny spadek liczby bezrobotnych w
mieście. Z nieco ponad 5 tys. bezrobotnych w 2003 roku, w 2005 bez pracy pozostawało już o
1000 osób mniej. Nastąpił spadek liczby bezrobotnych o ok. 20%.
Odpowiednik stopy bezrobocia9 – odsetek bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym –
również odczuwalnie uległ poprawie. Podobnie jak w regionie od 2003 roku spadł o prawie 3 pkt
procentowe.

9

GUS nie liczy stopy bezrobocia dla gmin, dlatego tez stosuje się wskaźnik zamienny
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Odsetek bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym w
Tczewie
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2.3. Przedsiębiorczość

Aktywność gospodarcza mieszkańców Pomorza należy do czołowych w Polsce. Pomorscy
przedsiębiorcy stanowią ponad 220 tys. grupę podmiotów. Od lat notuje się stały, chociaż w
ostatnich latach nieco wolniejszy przyrost liczby podmiotów gospodarczych. Tczew nie jest tu
wyjątkiem. Chociaż liczba podmiotów na 1000 mieszkańców jest od lat niższa niż średnia w
województwie, to jednak obserwuje się stały jej wzrost. Wskaźniki te mogą być niższe z powodu
mniejszej ilości mikrofirm na 1000 mieszkańców, ponieważ w Tczewie znajduje się kilka dużych
firm regionu, agregujących więcej miejsc pracy.
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców
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W 2005 roku na 1000 podmiotów w mieście funkcjonowało 90 firm, w regionie 103.
Przyrost z roku na rok podmiotów gospodarczych odbywa się z dużym prawdopodobieństwem z
powodu obecności specyficznego stymulatora rozwoju przyciągającego biznes i usługi
okołobiznesowe. Jest nim Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna znajdująca się w mieście.
Szansą rozwoju gospodarczego jest tu z pewnością rozwój wysokich technologii, które w Tczewie
i okolicach mają duże perspektywy. Już w chwili obecnej znajduje się tu kilka z największych i
najnowocześniejszych przedsiębiorstw tego sektora na Pomorzu, a wsparciem dla nich może być
jedna z kilku w regionie tego typu instytucja - Europejskie Centrum Transferu Innowacji Centrum Kształcenia Ustawicznego, której zadaniem jest wdrożenie programu innowacji z
udziałem małych i średnich przedsiębiorstw.
Spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego na 10 tys.
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Dowodem rozwoju i przyciągania kapitału zagranicznego do miasta może być powyższy wykres.
Od 1999 roku wskazuje on na szybki wzrost liczby spółek z udziałem kapitału zagranicznego.
Tczew odznaczał się zawsze niższymi tego typu wskaźnikami niż region, lecz w ostatnich latach
dystans ten znacznie się zmniejszył. Szczególna sytuacja miała miejsce w 2003 roku. W 2005 roku
w porównaniu do roku 1999 przybyło ponad 70% spółek.
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2.4. Budownictwo

Rozwój budownictwa mieszkaniowego w Tczewie wykazuje cechy sinusoidalne. Od roku 1999
notowano spadek liczby przekazanych do użytku mieszkań i budynków jednorodzinnych. W
2001 roku nastąpił przełom i podobnie jak w kraju zaobserwowano ruch na rynku budowlanym.
Zaowocowało to faktem, że w 2004 roku przekazano do użytku ponad 450 mieszkań, czyli o
prawie 130 mieszkań lub budynków zabudowy indywidualnej więcej niż 3 lata wcześniej. Ten
wzrost mógł być spowodowany przyspieszeniem prac budowlanych w związku z wejściem Polski
do Unii Europejskiej i obawą przed wzrostem cen na część materiałów budowlanych w związku z
podwyższeniem podatku.
Rok 2005 był już rokiem znacznie słabszym pod względem wyników w budownictwie,
przypuszczalnie ze względu na fakt mniejszego zainteresowania kupnem mieszkań lub też
rozpoczęciem inwestycji, które nie zostały jeszcze zakończone.
Rok 2006 przyniesie z pewnością lepsze wyniki sektora budownictwa, gdyż obserwuje się nie
notowany dotąd rozwój sektora budownictwa (również mieszkaniowego) i można obserwować
swojego rodzaju „bum”. Jest to bardzo odczuwalne zwłaszcza na rynku pracy, gdzie
„budowlańcy” są bardzo poszukiwani (niewątpliwie wpływ na taką sytuację ma też nie notowana
dotąd skala migracji zarobkowych do Europy Zachodniej).
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Porównując sytuację w budownictwie mieszkaniowym w Tczewie i w regionie nasuwa się
stwierdzenie, że w poszczególnych prezentowanych latach obserwuje się dokładnie odwrotne
trendy. Od 1999 roku dopiero w 2004 roku liczba przekazanych do użytku mieszkań na 1000
mieszkańców była znacznie wyższa niż średnia w województwie, ale w 2005 znów niższa.
Mieszkania i budynki indywidualne oddane do użytku na 1000
mieszkańców
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2.5. Dostęp do infrastruktury technicznej

Dystans miedzy długością sieci wodociągowej i kanalizacyjnej od 1999 roku w Tczewie ulega
ciągłemu zmniejszeniu. W 1999 długość sieci kanalizacyjnej była o prawie 5 km krótsza niż
wodociągowej, w 2005 roku już tylko o niespełna 1 km. Analizując długość sieci wodociągowej
można uznać, że niemal wszyscy mieszkańcy miasta korzystają w chwili obecnej z wody z sieci
wodociągowej. Sytuacja ta uległa poprawie dopiero po roku 2001.
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Długość sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Tczewie
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Nieco gorzej przedstawia się obraz użytkowników tej sieci. Poniższy wykres wyraźnie wskazuje,
że liczba osób korzystających z sieci kanalizacyjnej jest niższa niż wodociągowej. W roku 1999
różnica ta wynosiła prawie 6%, w 2005 już tylko nieco ponad 4%.
Ludność korzystająca z sieci komunalnej w Tczewie
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Sytuacja Tczewa na tle miast regionu przedstawia się natomiast dużo bardziej korzystnie. Odsetek
ludności korzystającej z sieci wodociągowej był i jest wyższy niż średni w pozostałych miastach
województwa (o ok. 2%). Znacznie korzystniej wyróżnia się miasto pod względem rozwoju sieci
kanalizacyjnej. W 1999 roku odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej był o prawie 5%
wyższy, a w 2005 roku 2,5% wyższy niż w pozostałych miastach regionu.
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Długość sieci gazowej w Tczewie po roku 2000 nie ulegała większym zmianom. Dopiero po roku
2003 nowe inwestycje w tej dziedzinie umożliwiły budowę kolejnych 6 km sieci gazowej.
Długość czynnej gazowej sieci rozdzielczej w Tczewie w km
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Na tle regionu Tczew wyróżnia się pod tym względem bardzo pozytywnie. Od kilku lat z sieci
gazowej korzysta w tym mieście ok. 80% gospodarstw domowych. Poniższy wykres przedstawia
ogromne dysproporcje między miastem a pozostałymi miastami województwa. W województwie
pomorskim w miastach z sieci gazowej korzysta zaledwie nieco ponad 50% gospodarstw
domowych.
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Odsetek gospodarstw domowych użytkujacych gaz z sieci
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2.6. Budżet miasta
Dochody budżetu miasta od 1999 roku dynamicznie rosną (z wyjątkiem roku 2003, gdzie nastąpił
niewielki spadek w porównaniu z rokiem poprzednim). W porównaniu z 1999 rokiem w 2005
roku dochody wzrosły o 56%.
Dochody budżetu miasta Tczew
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Jeszcze większą dynamikę obserwuje się w przypadku dochodów własnych miasta. W 1999 roku
były one niewielkie, ale w następnych latach nastąpił ich duży wzrost. Utrzymują się na poziomie
ok. 50 mln zł, co stanowi 53,2% dochodów ogółem miasta.
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dochody gm iny

Dochody miasta Tczew na 1 mieszkańca
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Zmiany wysokości dochodów mają swoje odzwierciedlenie w wysokości dochodów na 1
mieszkańca. Powyższy wykres obrazuje tę sytuację. W porównaniu z rokiem 2001, w 2005 roku
dochody ogółem na 1 mieszkańca wzrosły o ok. 200 zł, ale dochody własne nieco spadły (o ok.
35 zł).
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Analizując sytuację Tczewa na tle innych gmin regionu można wnioskować, że dochody Tczewa
na 1 mieszkańca są niższe. Dotyczy to zarówno dochodów ogółem oraz dochodów własnych na
1 mieszkańca. Jedynie w roku 2001 dochody własne budżetu Tczewa były zbliżone do średnich w
gminach województwa. Po tym roku nieco spadły. Pozytywnym zjawiskiem jest natomiast fakt,
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że po roku 2003 obserwuje się ich wprawdzie powolny ale wzrost. W przeciwieństwie do sytuacji
w regionie, która do roku 2005 wykazuje tendencje spadkowe.
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3. Tczew a inne polskie miasta

2.1. Sytuacja demograficzna
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Wnioski:
•

w latach 1999-2005 liczba ludności w analizowanych miastach nie uległa większym
zmianom,

•

w Tczewie, Gnieźnie i Zgierzu liczba ludności utrzymuje się na stałym poziomie,

•

w Starachowicach i Mielcu obserwuje się spadkowe tendencje liczby ludności,

•

gęstość zaludnienia w analizowanych miastach jest silnie zróżnicowana,

60

•

Tczew jest najgęściej zaludnionym miastem spośród analizowanych,

•

w porównaniu z Mielcem gęstość zaludnienia Tczewa jest prawie dwukrotnie wyższa,
Kobiety na 100 mężczyzn w 2005 roku
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najbardziej sfeminizowanym miastem jest Zgierz, na 100 mężczyzn przypada tu 113
kobiet,

•

najmniej sfeminizowany jest Mielec,

•

wskaźnik ten plasuje Tczew w środku grupy
Przyrost naturalny na 1000 ludności w 2005 roku (w %)
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•

Mielec i Tczew mają dodatni, najwyższy przyrost naturalny,

•

szybko starzejącymi się miastami są Starachowice i Zgierz, jest tu wysoki ujemny przyrost
naturalny.
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2.2. Rynek pracy
Pracujący w 2005 roku
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Wnioski:
•

Mielec posiadający najmniejszą z całej grupy liczbę mieszkańców, ma stosunkowo dużą
grupę pracujących,
• Zgierz przy zbliżonej do Mielca liczby mieszkańców, cechuje znacznie niższa liczba
pracujących,
• Tczew plasuje się w środku grupy pod względem liczby pracujących i odsetka pracujących
w liczbie ludności w wieku produkcyjnym,
• mniejsza niż w innych miastach liczba bezrobotnych w Tczewie przekłada się na niższą
stopę bezrobocia.
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2.3. Przedsiębiorczość
Podmioty gospodarcze w 2005 roku
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Wnioski:
•

na tle pozostałych miast Tczew wykazuje się dość niską przedsiębiorczością,

•

liczba podmiotów w Gnieźnie jest o ponad 1/3 wyższa niż w Tczewie

•

miasta o niższej przedsiębiorczości (Mielec, Tczew, Starachowice) mają zbliżony wskaźnik
liczby podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców

•

Tczew jest silnie uprzemysłowionym miastem (45% pracujących w przemyśle) lecz nie tak
bardzo jak Mielec (ok. 63%) czy Starachowice (52%),

•

w Gnieźnie i Zgierzu rola przemysłu jest znacznie niższa na korzyść usług.
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2.4. Budownictwo

Mieszkania oddane do użytku
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Wnioski:
•

spośród porównywanych miast budownictwo mieszkaniowe najlepiej rozwija się w
Tczewie,

•

do 2002 roku we wszystkich miastach „odbijają się” te same trendy w budownictwie,

•

od 2003 roku tylko w Tczewie i Zgierzu obserwuje się wzrost liczby oddanych do użytku
mieszkań, przy czym dynamika tego wskaźnika w Tczewie jest znacznie wyższa niż w
Zgierzu,

•

po roku

2004 nastąpiło odwrócenie

tendencji

w stosunku

do poprzednio

obserwowanych,
•

Starachowice, Mielec i Zgierz cechuje bardzo niska dynamika przyrostu liczby mieszkań.
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2.5. Dostęp do infrastruktury technicznej
Sieć komunalna na 100 km2
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Wnioski:
•

Starachowice i Tczew mają bardzo dobre wskaźniki rozwoju infrastruktury komunalnej,

•

Tczew ma najlepiej rozwiniętą sieć kanalizacyjną i gazowniczą spośród porównywanych
miast

•

w porównaniu ze Zgierzem, w Tczewie długość sieci kanalizacyjnej na 100 km2 jest
prawie dwukrotnie dłuższa, w porównaniu Mielcem czy Gnieznem o 1/3 dłuższa,
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•

w konsekwencji Tczew cechuje najwyższa dostępność mieszkańców do sieci
wodociągowej i kanalizacyjne, nieco niższa do sieci gazowej

2.6. Budżety miast
Dochody budżetu miast w 2005 roku
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Wnioski:
•

dochody budżety Tczewa plasują się na jednym z wyższych poziomów, dochody własne
są jednak jednymi z niższych wśród porównywanych miast,

•

dochody budżetu na 1 mieszkańca stawiają Tczew na 2 miejscu po Starachowicach

•

najniższe dochody osiąga Zgierz, o prawie 120-140 zł na mieszkańca mniej niż Tczew lub
Starachowice.
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4. Sukces rozwojowy Tczewa

Przyros t liczby podm iotów
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Wzros t dochodów w łasnych budże tów
m ias t 1999-2005

Wzrost dochodów budżetów m ias t
1999-2005
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Do oceny sukcesu rozwojowego przyjęto 10 wybranych wskaźników dynamiki zmian z
różnych sfer rozwoju miasta. Oceny takiej można dokonać w oparciu o określone, możliwie
najbardziej obiektywne wskaźniki dynamiki, dlatego też na potrzeby niniejszej analizy przyjęto 10
podstawowych.
Poniższa tablica przedstawia zestawienie ocen cząstkowych poszczególnych wskaźników w
każdym z miast. Chcąc zachować prostotę obliczeń i możliwie jak największy obiektywizm
przyjęto, że po przeliczeniu wskaźników dynamiki zmian danego zjawiska jego najlepszemu
wynikowi przypisuje się pierwszą lokatę w rankingu i w związku z tym 1pkt.
I tak przyjęto następujące wagi:
LOKATA

Liczba przyznanych punktów

1 lokata (najlepszy wynik)

1 pkt

2 lokata

2 pkt

3 lokata

3 pkt

4 lokata

4 pkt

5 lokata (najgorszy wynik)

5 pkt

Zakres możliwych do uzyskania punktów wynosił od 10 do 100, przy czym im mniej punktów
uzyskało miasto tym sukces rozwojowy jest większy.
Powyższe 10 wykresów prezentuje 10 wskaźników dynamiki zmian poszczególnych zjawisk. W
większości obserwowano zmiany jakie dokonały się w latach 1999-2005 lecz w przypadku
niektórych danych przyjęto inny okres do analizy ze względu na nieporównywalność dostępnych
danych lub brak ich w zasobach informacyjnych GUS.
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Tabl.1. Zestawienie ocen cząstkowych dotyczących wybranych wskaźników dynamiki rozwoju w 5 miastach Polski.

MIASTA

Przyrost
liczby
ludności w
latach 19992005

Przyrost
liczby
podmiotów
gospodarczy
ch w latach
1999-2005

Wzrost
dochodów
budżetów
miast 19992005

Wzrost
dochodów
budżetów
miast 19992005

Przyrost
liczby
pracujących
w latach
2000-2005

Spadek
liczby
bezrobotnyc
h w latach
2003-2005

Wzrost
długości
sieci
wodociągow
ej na
100km2 w
latach 20032005

Wzrost
długości
sieci
kanalizacyjn
ej na
100km2 w
latach 20032005

Wzrost
długości
sieci
gazowej na
100km2 w
latach 20032005

Wzrost
liczby
mieszkań w
latach 19992005

RAZEM

Gniezno

3

1

1

2

3

2

4

4

3

4

27

Mielec

4

5

2

1

2

3

3

1

5

3

29

Starachowice

5

4

4

5

4

4

5

5

4

5

45

Tczew

2

2

3

3

1

1

1

2

1

1

17

Zgierz

1

2

5

4

5

5

1

3

2

2

30

Uwaga:
LOKATA
1 lokata (najlepszy wynik)
2 lokata
3 lokata
4 lokata
5 lokata (najgorszy wynik)

Liczba
przyznanych
punktów
1 pkt
2 pkt
3 pkt
4 pkt
5 pkt

Możliwa do uzyskania liczba punktów: 10 - 100 pkt.

Z powyższej tablicy wynika, że spośród badanych 5 miast najwyższy sukces rozwojowy osiągnął
Tczew. Na 10 kryteriów w 5 zajął 1 miejsce, co oznacza, że w 5 kategoriach osiągnął wyższą
dynamikę rozwoju niż pozostałe 4 miasta.
Oczywiście wyników tego zestawienia nie należy tłumaczyć w tym wypadku autorytatywnie.
Próba oceny sukcesu rozwojowego na użytek niniejszego opracowania została oparta na zbyt
małej liczbie wskaźników, aby dokonać pełnego obrazu zmian sytuacji. Jest natomiast
przykładem praktycznego wykorzystania zasobów statystyki regionalnej na potrzeby przy
założeniu określonej metody badań. Wszelkie wyniki i wnioski z tego typu badań mogą być
bardzo użyteczne dla władz lokalnych i wspierać ich decyzje planistyczno-strategiczne.
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Drafting a local plan of Tczew spatial development.
Time of the project accomplishment
18 September 2003 - 27 January 2005
Subjects
Creating a Plan of the whole town of medium size (60.0 – 65.0 thousand citizens) in new legal
environment resulting from an Act on Planning and Spatial Development of 27th March 2003 is treated
as a methodical experiment.
A Local Spatial Development Plan for Tczew was drafted for the whole area of the town within its
territory of 2226.0 ha decreased by the following:
• area included in local current plans of the total 231.11 ha.
• Closed area of the total territory of 328.66 ha.
Spatial scope, according to the Resolution Zakres1 was accepted as “area” of significant size for which
an application of map of 1:2.000 scale is allowed.
A basis for any work on the Plan were work results of prospective diagnosis2 and a System of Spatial
Information (SIP) in the framework of which data conversion of a cadastral map of Poviat Starosty of
Tczew [district authority of Tczew] takes place. The cadastral map collected in the national resources
of geodesy and cartography, converted by means of the Spatial Information System, includes:
1) Outlines of land agricultural land and their designation,
2) Outlines of pedology class and their signatures,
3) Outlines of buildings,
4) Numbers of recorded allotments,
5) Id and record numbers
Draft of the Plan was done on the basis of the a/m geodetic materials in digital form, enabling them
being printed out in whichever form. Size of the Plan draft in edited in the scale of

1: 2.000 are

3.5 m x 2.5 m. In relation to the a/m the original printout was presented in a section-like outlay (36
sections of A2 form). For exhibition purposes white and black versions of the Plan’s arrangements
were presented in the scale 1: 5.000. In order to read out the consistency of provisions of the Plan
from the study of conditionings and directions of spatial development of Tczew town a multicolour
version of the Plan in 1:10,000 scale was used.
Text of the Plan communicates with a five-level system of spatial references accepted at the Plan’s
draft.
Level 1 includes arrangements relating to the whole town; the majority of regulations was referred
to this level.

1
2

§6 Resolution of the Minister of Infrastructure as of 6 August 2003 on law of procurement
Prospective diagnosis was individually described

2

Level 2 relates to devision of the town into sphere-like structure in which the following areas were
distinguished:
| the ones aimed for town development, marked with U symbol and devided into a central city zone

(US), town zone (UMW), outer-suburban zone (UMN), and, productive zone (UP),
| open areas marked with O, protected from town development.

Level 3 includes 33 town development units. Separated units of similar traits, similar transformation
principles, and, problems to be solved are treated as areas of the same domineering use. Taking
advantage of previously determined catalogue of principles, they were ascribed individualised
arrangements. In each single unit the following was described:
- public services area, including: centre-creating services, area of trade buildings of sales space over
m², area of services with greenery, sports and recreation land, and others.
- areas of public greenery and water, including: arranged greenery and cementaries,
- area of technical infrastructure of energy, water pipes, draingage and sewage management.
- Level 4 refers to 15 lands indicated for invwstment activities for which detailed regulation in form
of separate plans were drafted, and, for which detailed use was determined. They were chosen
because of the following reasons:
• Results of assessment of management and use,
• Proposals suggested to the Plan, including here proposals on municipal lands and not effectively
used land (the “fallow” land, post-industrial, previously collectivised, and, the post-excavation ones),
• Strategic location in spatial structure of the town,
• Level of land equipment in technical and social infrastructure,
• Compliance with spatial policy targets determined in the study of conditionings and directions for
spatial development of Tczew.
Level

5

refers to 7366 plots located in the zone indicated for town development, that were

categorized into sixteen model types of buildings. For each single chosen gypes of buildings the
following was arranged:
1) Minimal area of building plots,
2) Maximal width of the front of plots,
3) Permissible size for space development,
4) Minimal share of biologically active surface,
5) Obligatory number of parking lots,
6) Permissible indicators of development density
and regulations on development (development lines, permissible height of buildings, ordinate for the
ground floor, character of architecture, etc.). The a/m regulations have the form of a catalogue of
municipal regulations reffered to respectively in town-planning units or lands indicated for investment
measures. Text of the Plan was presented in form of five chapters and 55 sections.
Chapter I and V are of procedure guidance
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Chapter II includes a catalogue of ruls established in compliance with art. 15 it. 2 and 3 of the Act,
and a catalogue of municipal provisions established for the a/m 15 model types of development (§ 10
of the Plan’s text).
Chapter III refers to town devision into 33 town planning units and 16 areas indicated for
investment activities. I order to decrease the size of the text of the Plan, part of provisions was
presented in form of references to respective sections, items, and subsections out of II Chapter.
Chapter IV includes detailed provisions on linking systems in the range of technical infrastructure
and transportation.
The Plan creates legal and material basis to:
• Issue a decision allowing for construction, which means that permission for construction and
building activities shall be received according to a simplified procedure
• Working out town land modernization and revitalization projects, and, projects aiming to raise
quality of public area on the basis of structural funds,
• Formulating investment offers prepared for territory being at town’s disposal,
• Improving citizens’ quality of life through indicating appropriate land reserves for development of
residential area, services, and, new work places,
• Creating the central town public area in order to raise its quality and create conditions for social
integration of citizens,
• Allowing for freedom as for managing the land in case of everybody who holds of a legal title for
such land, on condition that he/she abides by municipal regulations specified in form of indicators
and technical parameters,
The basic result was creating a planning document providing recommendation for:
• Development of a concise, economic and balanced,
• Transformation and completion of the present development,
• Revitalization of the most precious parts of the town being evidence of its identity
• Forming new, in terms of their quality, public areas
• Development of the town via projects and operations,
• Adjusting the state of management to European standards. dostosowanie
A significant result was creating the basis of consistent town policy executed in strategic and
operational documents.
Popular version of a local spatial development plan for Tczew town
Time of the project accomplishment
March 2005
Subject
Modified version of a a local spatial development plan for Tczew town
published in 1000 copies.
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The published version of 1000 copies aimed to popularize the local law. In order to raise readability of
the Plan’s provisions:
1) Respective groups of Plan provisions were singled out with different colours; they referred to:
 The whole town,
 Distinguished zones,
 Areas indicated for investing,
 Linking systems referring to technical and transport infrastructure,
2) Drawings were linked with appropriate textual provisions;
3) Drawings were enriched with pictures ;
4) Any kind of references to the catalogue of general rules were liquidated thorough relating to
certain provisions.
That is why the content of the Plan documentation became almost three times thicker.
In resultant wording:
-

Blue chapter

contains description of outer and internal conditionings, and, a draft of

developmental assumptions plus provisions as for the whole town.
-

Amaranth chapter contains provisions determined for four town planning uints of town centre
zone.

-

Brown chapter refers to five units of town zone in which residential buildings of high intensity
prevails.

-

Light brown chapter refers to nine town
planning

units

of

suburban

area

with

domineering housing of low intensity.
-

Purple

chapter

includes

provisions

determined for seven town planning units of
the production zone.
-

Green chapter describes seven units of the
open zone that is protected against town
planning activities.

-

Yellow

chapter

refers

to

detailed

provisions as for fifteen areas indicated for
investments, and, treated as an investment
offer.
-

Red chapter includes detailed provisions
fortransportation systems.

This publication aimed at popularizing the issue
of municipal policy addressed to:
•

Real estate owners,

•

Major enterpraneours,
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•

Potential investors,

•

Creditors and insurers,

•

Administrators of road network,

•

Administrators of technical infrastructure.

The basic resource were provisions of the local spatial management plan of Tczew, enacted with a
Resolution of the Town Council of Tczew no on XXVIII/263/2005 January 27 2005 uchwałą Rady
Miejskiej w Tczewie nr XXVIII/263/2005 and announced in the Official Journal of Pomorskie
Voivodship no 28 on 25th March 2005.
Of key significance for the project was a formula of the Plan approved in the preliminary stage of the
town planning work in result of multiple negotiations and consultancy with participants of the game
for space.
BIAŁYSTOK
Pozyskiwanie środków finansowych z funduszy unijnych w latach 2005-2006.
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Przykłady projektów zrealizowanych ze środków UE
1.

Budowa tunelu na obwodnicy wokół Białegostoku

2.

Budowa układu drogowego w rejonie tunelu w Białymstoku

3.

Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej okolic Białegostoku

4.

Budowa skrzyżowania ulic Baranowickiej i Plażowej w Białymstoku

Przykłady projektów realizowanych ze środków UE
1.

Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta Białegostoku – etap

2.

Poprawa jakości wody w mieście Białystok

3.

Budowa głównych ulic na osiedlu Bacieczki (ul. Hugo Kołłątaja i Herberta) w Białymstoku

4.

Stypendia dla młodzieży ponadgimnazjalnej z Europejskiego Funduszu Społecznego 2005 2006
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„GRANT FUND” FOUNDATION
Instrument: Grant Fund for the city of Plock
GENESIS OF ESTABLISHMENT OF THE GRANT FUND

June 2000 – Davos; UN Secretary General Kofi Annan appeals to the world of business for joining
partnership for development by supporting Global Compact (voluntary, global initiative persuading
world of business to implement rules including human rights, labour standards, natural environment)
and to catalyze actions improving sustainable development.

September 2000 – during the UN Millennium Summit in New York world leaders signed the Millennium
Declaration, which includes time bound development goals (Millennium Development Goals).
International community decided to achieve these goals until 2015 with the reservation, that it is
possible to rise up to such development challenges only by combined efforts of governments, nongovernmental organisations and private sector.
August 2002 – World Summit in Johannesburg emphasizes the role of cooperation within private and
public sector as well as non-governmental organisations and its significance for sustainable
development and achievement of Millennium Development Goals.
October 2002 – signature of an agreement on establishment of “Forum for Plock”, consisting of 3
entities: Plock Municipality, Polish Oil Company PKN ORLEN and United Nations Development
Programme (UNDP).

PROJECT IDEA
FORUM FOR PLOCK is a group of local leaders representing different sectors of activities (business,
local authorities, non-governmental organisations). On a partnership basis they make decisions
concerning:
- acepting
- monitoring
- updating Development Strategy of the city of Plock
as well as
 supporting and taking actions aimed at implementation of the Strategy for the Development of city
of Plock.
Direct effects of actions taken by Forum for Plock were particularly:
1) Diagnose of the state of sustainable development of the city of Plock
2) Update of development goals of the city of Plock
3) Elaboration of a set of indicators for monitoring of progress in achieving of particular development
goals
4) Appointing of 6 tasks to be implemented by members of FORUM FOR PLOCK
5) Establishment of the Grant Fund for Plock
6) Elaboration of principles of further activity of FORUM FOR PLOCK.
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INTERNATIONAL REFLECTION
“It is the first agreement on such scale in Poland and one of few in the world. We treat it as a
response to the appeal of the UN Secretary General Kofi Annan for propagation of civil attitudes
towards engagement of entrepreneurs in creation of favourable conditions for sustainable
development – representative of UNDP in Poland Colin Glennie.

ORGANISATION – BENEFICIARIES
Grant Fund for the city of Plock was established by partners of the first phase of the project – i.e.
Polish Oil Company PKN ORLEN and the city of Plock - in order to support local non-governmental
organisations in performing of activities set by Forum for Plock. Since November 2003 it was also
considered attractive by the Levi Strauss Company, which since that moment became the official
partner of the Fund.

FOUNDERS’ EXPECTATIONS
- “I think, that the most pioneer part of Grant Fund is combination of public and private financial
resources used for the benefit of local community. I am most delighted by the fact, that this support
shall be used by the non-governmental organisations, for which lack of financial resources constituted
common obstacle to implementation of their tasks. I am convinced, that their activity will influence the
city development dynamics” – President of the City of Plock, - Miroslaw Milewski.
- “In the world of significant globalisation changes, companies motivated by the will of increasing
profits managed to outstrip the development of countries and are in possession of sufficient resources
for development. It is required to develop national and self-government structures. Therefore search
for place of a company in its business environment remains a priority. Involvement of such a big
enterprise in a public-private partnership proves, that issues of civil responsibility are of great value to
PKN ORLEN” – Chairman of PKN ORLEN, Zbigniew Wrobel.
- “We dreamt of a new partner. Levis doesn’t give money for nothing. We got through the first
evaluation stage” – social contacts adviser of Levi Strauss.
- “The Forum and Fund idea reflects the values pursued by Levis. I hope that the term of social
responsibility will be more popular among the companies of Plock” – Chairman of Forum for Plock,

Joanna Kaczmarska.
The first beneficiaries of the Grant Fund for Plock became:
-

The city of Plock

Promoting a strong civil society and a stable environment for non-governmental organisations
development as well as stimulating the local business as regards social priorities within
implementation of the Plock Sustainable Development Strategy (SDS).

PKN ORLEN S.A.
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-

Levi Strauss

Rendering assistance for the local community to make the city of Plock thriving, full of vigour and
development opportunities for workers and stakeholders.
-

UNDP

Professional and effective making use of private and public resources accumulated within its
administration for a social- oriented and open to anyone interested in the local development
activity.
-

Forum for Plock

Recommending the method of Project implementation, monitoring the Fund’s activities, providing
with knowledge concerning local development obstacles and distributing information about the
Fund’s activities.

STRUCTURE – OBJECTIVES
The main objective of the Grant Fund for Plock was to use the initial value of 1.1M PLN by distributing
financial resources according to principles and accepted schedule. The distribution of grants was as
follows:
o Plock City Hall

– 600 000.00 PLN

o PKN ORLEN S.A. – 500 000.00 PLN
o Levi Strauss from November 2003 – 195 650.00 PLN
Content-related short-term objectives of the Fund were:
o Granting financial assistance for specific goals (from among 30) selected by FORUM for PLOCK
included in the updated Sustainable Development Strategy.
o Analysis of non-governmental organisations’ capability of managing fund resources received from
Grant Fund for Plock
o Specifying the legal unit that will take administrative responsibility after UDNP’s withdrawal from
the project.
o Creating opportunities for more effective use of EU funds.
o Analysis of the Fund’s social impact.
o The Fund as an effective and transparent instrument of public and private sector partnership
cooperation created to support common objectives.
Long-term objectives of the Fund were:
o Building abilities among non-governmental organisations for sustainable development (SD)
principles implementation in Plock.
o Promoting the social responsibility principles of the business among enterprises in Plock.
o Creating prospects for a social dialogue and intersectoral cooperation.
o Solving social problems of Plock through partnership cooperation.
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Objectives of the particular Project partners.
-

The City of Plock

o Supporting the non-governmental organisations sector as a strong self-government’s partner in
SD tasks implementation with the use of EU funds.
o Improved cooperation with business in achieving common goals.
o Building self-government administration ability of partnership cooperation with the community
of Plock.

-

PKN ORLEN S.A.

o Increase of company competitiveness by investing in social development of the city of Plock.
o More effective financial assistance for non-governmental organisations.
o Improvement of workers’ living conditions.

-

Levi Strauss

o Elaboration of a good functioning partnership model among companies, community and selfgovernment.
o Fund as an effective and transparent instrument of public and private sector partnership
cooperation created to support non-governmental organisations involved in economic, social
and natural environment development.
o Building abilities of fund resources management among non-governmental organisations
receiving financial assistance from the Fund.
o Transfer of resources through the Fund to non-governmental organisations for planning and
implementing

economic

development,

fighting

HIV/AIDS

and

arranging

educational

programmes in Plock.
o Strengthening bonds between LS&CO and local community in Plock.
o Creating a solid, lasting intersectoral partnership relying on community participation, which
ensures the SD of Plock.
o Building and sharing a model of partnership consisting of many stakeholders in favour of SD in
Poland and in the rest of the world.
o Ensuring the economic and social development in Plock within EU membership.

-

UNDP

o

Building and obtaining a model for further replication, intersectoral cooperation within
achieving common objectives. (On the basis of this model conclusions will be drawn to specify
the components of partnership activities in scope of SD that ought to be regulated at
government level. This information will be conveyed to government authorities).
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o

Creating a network of Good Economic Practices on the grounds of created model. (The model
obtained within the Project will be applied to carry out partner projects implementing the SD
principles in other areas of Poland and European regions.)

ACTIVITY
Main activities of the Grant Fund for Plock.
o Specifying the management principles of the Fund.
o Appointing the Project Coordinator.
o Establishment of the Steering Committee.
o Selection of strategic areas of the updated SDS for Plock that ought to be financed by the Fund
in the first year of activity.
o Defining principles and rules for non-governmental organisations in the procedure of applying
for the Fund’s financial assistance.
o Carrying out training sessions for the local non-governmental organisations upon the Fund and
the action mechanisms.
o Invitation to application submission by NGO’s
o Selection of concepts from among complete documents.
o Distribution of grants to non-governmental organisations.
o Monitoring and assessment of project.
o Establishment of a legal unit that will be managing the Fund after UNDP’s withdrawal.
o Independent project assessment and knowledge codification.
o Elaboration and analysis of the level of influence of partnership cooperation and activities within
SD cooperation on enterprises development.
Project Team. Structure, role, duties and responsibilities of particular project entities.
Organisation structure scheme
Fund administration
Strategic management
Monitoring/ Opinion
1
2
3
UNDP – Fund sources administration Commission* – executive body of initial Forum for Plock – social
according to UNDP regulations,
stage of project implementation
supervision
principles and directives along with consisting of one representative of each
Project Partner.
applying standard project
Steering Committee –Project executive
management procedures
body established by the Commission
consisting of decisive members (4
Project Coordinator-appointed by
persons of public confidence)
open competition
Conditions and rules of applying for grants established by the Partnership Commission and the
Steering Committee.
o Entities entitled to apply for grants (open formula: non-governmental organisations and other
entities of public benefit)
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o Two stages of project appraisal process (letter of intent submission and in case of project concept
acceptance – submission of the complement application)
o Projects implementation period (maximum 6 month implementation period)
o Grant value (from 10 000 PLN to 40 000 PLN, possibility of receiving so called large grant
amounting to 80 000 PLN)
o Compulsory private co-financing of the organisation (applicant’s own private funds constitute 50%
of the project value)
o Eligible costs (statutory activity consistent with Plock SDS excluding material investments and
operating costs connected with offices maintenance)
Project implementation

Year

Number of
registered entitled
organisations

Editions of
projects
selection

Number of
initial
applications

Number of
complement
applications

Number of
grants

Total amount
(thousand
PLN)

2003/4

I

74

51

34

1020

2004/5

II

52

50

30

569

MONITORING-REPORT
In August 2004 on commission of UNDP a report was drawn up in order to support elaboration of
assistance programme for non-governmental organisations located in Plock to improve their activity
effectiveness.
Analysis of situation within NGO’s assessment towards SD after Project implementation.
O.N.

1.

Issues

Social, expert and self-government assessment

−
General
organisation
−
characteristics −
−
−
−
−
−

2.

−
Cooperation of
selfgovernment
−
and among
−

lack of adjustment to function in new conditions (assistance expectations
without control);
lack of young employees;
64% do not employ permanent employees;
45% employ over 10 volunteers;
sources of revenues come from: self-government, membership
contributions, local business, and the Grant Fund, minimal EU fund sources;
lack of facilities;
advantages: engagement, enthusiasm, work motivation among leaders,
good recognition and satisfying needs of local community;
disadvantages: legal and financial-accounting aspects of organisation
management.
the city of Plock in the year 2004 allocated 3.6M PLN to organisations
activities and 600 000 PLN to the Grant Fund that constituted 0.8% of the
City Budget (in comparison with the country average value of 1%);
self-governments helps dealing with organizational matters;
self-government emphasises the necessity and need of NGO functioning;
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
“Act of Law of −
23 April 2003
on Public
−
Benefit and
Volunteer
−
Work”
−
General
−
assessment of −
the Grant
−
Fund
−
Priorities of
project
−
selection
process
−
organisations

3.

4.

5.

6.

−
Conditions
and rules of
applying for a
grant

−
−
−
−

7.

−
Method
of
application
−
assessment
and selection −
−
−
−

different standard of NGO’s services;
lack of pragmatism in proposed initiatives;
poor project cost estimate;
lack of cooperation among organisations;
copying the same application by different organizations;
self-government has insufficient knowledge concerning organizations;
most organisations do not know one another;
perceiving one another as competitor, distrustful treatment, conflicts.
elementary knowledge of the self-government and organisations;
self-government having difficulty in distribution of resources to
organisations;
organisations associate their status mainly with opportunity of a 1% tax
allowance;
necessity of professional bookkeeping and accounting.
precious initiative integrating organisation’s activity;
appreciation for authorities and enterprises;
lack of the Grant Fund would lead to dissolution of some organisations;
lasting of the Fund is crucial. It ought to remain even if ORLEN board and
local authorities change.
financing conditions ought to be precisely described
for the present there are many general matters;
division into thematic areas is unclear, it is not known who and how
decides about project applications;
project selection priorities moderately overlap with the substantial needs of
social domain.
lack of reason for establishing 2 stages of project appraisal in local
selection;
too short projects implementation period (6 months);
demand for grants below the value of 10 000 PLN;
organisation’s private contribution to the project ought to amount to 2025% including the precise account for expenditure of received grant;
possibility of allocating grants to material investments and offices
maintenance should be taken into consideration;
members of the Steering Committee are at the same time the
representatives of organisations;
necessity of assessing projects by independent experts being as well the
members of the Steering Committee;
decreasing grants value makes the project implementation impossible;
lack of possibilities for applicants to explain unclear issues. Consequently
the Steering Committee makes decisions without comprehensive
information;
lack of possibility of inquiring about the reasons for application rejection;
ambiguous criteria of making the grant receivers list that constitutes a set
of random entities.

UNDP report proposed increasing effectiveness of non-governmental organizations in Plock through
implementation of two basic tasks:
-

improvement of the rules of grant selections

-

elaboration of Fund functioning formula in the future

Report recommendations suggest the necessity of legal-organisational restructuring of the Fund.
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The GRANT FUND for PLOCK

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Priorities of
project
selection
process

−

subject-matter limitation along with concentrating on selected domains
substantial for the local community and city of Plock policy.

−
−

organising grants of lower value and simplified procedure - up to 3000 PLN;
basic selection conducted on previous grounds with reference to procedures
Grants
and grant amount;
diversification
− selection process for partners encouraging them to cooperate due to
increased grants value.
− considering possibility of one selection;
Conditions
− minimal, standard implementation period of 1 year;
and rules of
− declining organisation private contribution to 25% of the project;
applying for a − considering possibility of extending the eligible cost range to material
grant
investments and organisation facilities maintenance;
− procedural forms simplification;
− improvement of expert assessment forms.
− solving the evident conflict of interests concerning some of the Steering
Method of
Committee members;
application
− improving the method of using opinions of external experts in applications
assessment
assessment process;
and selection
− transparent method of informing applicants about the selection results.
− conducting systematic monitoring and assessment of implemented projects
with assistance of organisations, the Fund and the FORUM;
− Creating a standard, regular mechanism of assessment that is carried out
Evaluation
from the level of common objectives of the selection process (how the
activity financing contributed to implementation of selected priorities of Plock
Sustainable Development Strategy and strengthening organisation.
− Establishing a separate Foundation which legal form is adjusted to perform
granting functions;
− Considering possibility of providing the future Foundation with capital
The future of
endowment;
the Fund
− Establishing relation between the future Foundation and a financial institution
that would prepare a non-standard investing offer in order to achieve the
most favourable conditions.
− Organising databases in organisations;
− elaboration of the following documents within the city and NGO’s
cooperation programme:
• rules of cooperation
Other forms of
• annual cooperation programme
assistance
−
establishing a self-government organisational unit titled: Plenipotentiary of
non-governmental organisations;
−
establishing an assisting centre for organisations i.e. Non-governmental
Organisations Assistance Centre.
− Organising a cycle of trainings consisting of 4-5 series of two day weekend
meetings concerning:
▪ Writing applications for grants; The basics of budgeting;
Programme of
▪ Selected concepts of finances management. Accounting in nontraining
governmental organisations;
▪ How to build a partnership: cooperation with self-government,
business and other organisations;
▪ Planning and projects evaluation;
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▪

Summary, the evaluation of presented subjects in the organisation’s
assistance programme. Discussion with regard to prospect and
particular cooperation opportunities among organisations.

Projects implementation after applying some of the UNDP Report solutions
Year
2005/6

Number of
registered entitled
organisations
Informal groups
+ schools and
cultural and
educational centres

Editions of
projects
selection
III

Type of grant

Number of Number of
applications
grants

Small
up to 3 PLN
thousand

Total amount
(thousand
PLN)

31

87

2005/6

III

30 thousand
PLN

6

180

2005/6

III

20÷27.5
thousand PLN

7

160.65

2005/6

III

11.7÷19,6
thousand PLN

5

80.3

2005/6

III

10 thousand

4

40

6

45.9

PLN
2005/6

III

5÷9.5
thousand PLN

Total

102

59

593.85

RESTRUCTURING
On 15 December 2005 a notarial act establishing the Grant Fund for Plock Foundation was signed.
Founders

Initial capital

Plock Municipality

600 000 PLN

PKN ORLEN S.A.

300 000 PLN

Basell Orlen Polyolefins (BOP)

100 000 PLN

It was another step towards implementation of the project piloted by UNDP. In April 2006 the whole
administration of the Grant Fund was taken by the Foundation.
FOUNDERS’ REFLECTION
o “Foundation of the Fund for Plock is an innovative initiative on a national scale. Over the past 2
years non-governmental organisations and schools that took advantage of the fund resources have
implemented the Sustainable Development Strategy of the City. For the first time in this year BOP
will take part in the enterprise. We hope that it will motivate other entrepreneurs who will become
our partners” – President of the City of Plock, Miroslaw Milewski
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o “We are glad that we may contribute to the local communities stimulation” – Member of the PKN
ORLEN S.A. Management Board of Organisation, Dariusz Witkowski.
o “Basell Orlen Polyolefins being one of the founders that confirmed its strong devotion and
attachment to the city has become the citizen of the city of Plock. BOP sets store by promotion and
implementation of economic projects. As a company located in Plock and employing inhabitants of
Plock and the local area we feel responsible for the city’s community within employment, education,
social assistance, promotion of physical culture and sport” – BOP CEO, Hartmut Lueker

ORGANISATION
The Foundation by establishing legal entity is in line with the regulations of Foundations Act and the
articles of Foundation Statute. With regard for the implemented objectives the Foundation’s activity is
supervised

by

the

appropriate

minister

responsible

for

social

security.

Foundation’s activity objectives:
1. increasing the level of education of Plock inhabitants;
2. preventing social and economic exclusion of persons in high risk groups;
3. raising the level of public safety;
4. preservation of historical heritage and development of culture and art;
5. increasing the quality of social assistance;
6. improvement of natural environment condition and increasing ecological awareness of Plock
inhabitants;
7. raising tourist, social and economic attractiveness of Plock;
8. promoting recreation, physical culture and sport;
9. supporting economic environment and enterprises directed towards economic development of
Plock;
10)

strengthening European integration and international cooperation;

11)

carrying out activities in favour of health protection and promotion;

Furthermore the Foundation can’t engage in any economic activity.
FOUNDATION OPERATIONAL SCHEME
Body

Composition

3 persons
(one representative of
each Founder)
up to 9 persons (in
Foundation Council
proportion to number of
Founders)
Founders Council

Foundation Board

3 persons appointed by
the Foundation Council

Tasks within Foundations scope of the
authority
- Foundation Council and Foundation Board
decisions approval
- Giving opinion on applications accepted by the
Foundation Board
- technical verification of applications
- formal application acceptance for further selection
- awarding grant in form of a resolution after the
opinion given by the Foundation Council and the
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Foundation Programme Council
Foundation
5 persons appointed by
Programme Council
the Foundation Council

- Giving opinions on grant applications
- opportunity to create programme teams

ACTIVITY
Selection criteria of Foundation’s grant awarding
1) Amount of grant up to - 40 000 PLN
2) Subjective criteria:
 non-governmental organisations or other organisations of public benefit with premises or agencies
located in Plock,
 lack of arrears (Social Insurance Institution, Revenue Office),
 legal entity (extract from the National Court Register,
 activity in favour of civil society development
 transparency within fund resources acquisition and spending (accounting reporting)
3) Documentation:
 current extract from the National Court Register,
 current statute of the organisation,
 financial statement for the last year,
 certificate confirming lack of arrears (Social Insurance Institution, Revenue Office),
 references, cooperation statements etc.
4) Co-financed Projects (formal criteria):
 projects within 11 thematic areas specified in the Foundation’s statutory objectives,
 Maximum project implementation period -1 year
 Foundation co-financing constitutes at most 80% of the project value
 organisation confirms in writing any grants received from other sources for project financing that
constitute at least 20% of the project value,
 an opportunity to submit a partner project implemented in cooperation with other entity (nongovernmental organisation, local self-government unit, company etc.
5) What makes the application distinctive?
 partnership with the most important institutions and groups in order to support the SD process,
 positive impact of the project on vocational development and providing equal chances,
 implementing objectives of more than one thematic area,
 innovative idea.
6) Financial activities:
 Organising workshops, trainings, lectures, seminars,
 Organising exhibitions, reviews, fairs, concerts, meetings, contests,
 establishing and functioning of common rooms, clubs, places of local group meetings,

17

 cost of information material publications including audiovisuals, knowledge archiving, databases
creation,
 other innovative activities with regard to integration and local community development.
7) Which activities can’t be co-financed?
 enterprises which do not implement statutory objectives of the Foundation,
 refund of already borne expenses,
 projects without applicant’s private contribution,
 research programmes,
 formal programmes of academic teaching,
 basic and constant support of the organisations (purchase of fixed assets, renovations, rental
payments, surfaces exploitation),
 study programmes
On 21 June 2006 the Foundation announced the first edition of grant programme in the new
organisational and legal formula.
The results of the first edition are as follows:
Number of applications

Edition
I

submitted
52

Number of grants
26

Total amount (PLN)
596 653.00

PROSPECTS
In December 2006 an elaboration of report is planned, which on the basis of initial tasks:
 ex ante and ex post evaluation of the enterprises that implement projects,
 preparation of comparative procedures
will evaluate the indicator of progress of the whole project initiative since the year 2003 entitled
“Analysis of the degree of influence of partnership cooperation results and activities within SD
implementation on society development”.
Regardless of the analytic-prospect works the Foundation as well as the Founders currently carries out
activities in scope of solving problems that require making strategic decisions:
 whether and how to activate the Forum for Plock activity in order to extend the list of the
Foundation’s beneficiaries,
 whether to engage as well in preparation of an organisation applying for the EU resources,
 whether to carry out a systematised, objectified inhabitants’ needs analysis (e.g. opinion poll) that
would constitute the basis of determining the Fund’s priorities.
 whether to concentrate efforts in favour of creating the Plock organisations coalition that on the
one hand would serve the exchange of information and experience and on the other hand
formulating common positions or conducting activities in favour of common interests,
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 whether to take up activity that enables carrying out common enterprises of the organisation, selfgovernment and business within campaign of promoting the mechanism of 1% tax allowance,
 whether - with reference to the regulations of the Law on public finance forbidding the selfgovernments any financial participation in foundations - the city of Plock will annually intend a
certain amount of sources on partnerships that may apply for grants with a significant private
contribution.
Council Company of the Public Building Company Ltd in Białystok
TBS Ltd in Białystok was appointed on the base Resolution of the City Council in Białystok around 28th of October,
1996. Founding Act of the Company signed on 30th of October, 1996 was approved by the the Minister of the
Spatial Development and Building with decision RHB 1604 No.. The Białystok KTBS Ltd as one thing from first in
the country (in July 1997 r.) began the realization of the rent building from middles of the National Housing Fund
and as first in the country carried the thousand of flats out in 2001.
According to Founding Act widening the possibility is setting the Company of fulfilling housing needs of families
which cannot afford the building site or the purchase of the own flat, through the building site for them of flats
for rent, about moderate rents. TBS Ltd

in Białystok is redeeming the housing politics of the Białystok City

building rent flats which are being financed mainly from outside centres. They are at low rate of interest the longterm credits from the National Housing Fund. The local Białystok government is financing about 15% of costs of
investment. Value of the land carried in the form of the retrieve int the KTBS Ltd and financial retrieves are
making it up.
The company is making and he is renting rent flats - 1742 flats in 33 buildings about the connecting surface over
79 thousands square meters (state for July 2006). Garages and service-commercial apartments are also in
sources of the Company (among others medical and dental clinics, the chemist, the psot office, public and
independent nursery schools, shops, an eating places, hairdressing salons, solaria and offices). The company on
preferential principles is also making apartments available: for the Company of Children Friends, a Student Sport
Club of the "Bacieczki Estate", the Association "Road", for the AA Association and the Connection of the Polish
Scouting. At present in the KTBS Ltd he is competing for rent flats over 600 candidates, seeing a unique chance
of getting the own flat in the public rent building. In the KTBS Ltd in Białystok he is advantages of the lease of
apartments:
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 meaner employing financial means for the lessee living in the attitude to the purchase on the primitive or
secondary market,
 lower rent with respect to the market offer,
 higher standard of living with respect to the offer on the part of natural persons and council flats,
 of warming by lower costs and heating warm water in comparing to flats built before 1995,
 profitable conditions of the tenancy agreement - the tenancy agreement is contained to the indefinite time,
stopping by into laws of the chief lessee by replaced persons in the contract,
 low costs of cancelling the tenancy agreement.
In 2007 the KTBS Ltd is planning carrying the following investments out:
 finishing construction is settling Bacieczki IV - the II stage - 162 flats,
 the continuation of construction is settling Bacieczki IV - the III stage - 191 flats,
 beginning construction is settling Green Hills – the I stage and - 65 flats,
 beginning investment of developing the park-recreational land by the Bacieczki estate IV near streets L.
Gen.Okulicki and the F. Kleeberga Gen. Street.
In 2007-2010 years according to investment plan KTBS Ltd in Białystok is establishing building about 425 of flats
and about 110 of garages. All flats will be donated for rent.
Influence on Białystok economy:
 employing in building companies in the connection with the completion of investment will be held on the
present level or perhaps to surrender for increasing (they are assessing that investment of the 1 000 000
zloties increasing employing for one person for the year of time),
 employing cleaning companies serving and the conservation will rise by about 10 persons in 2006-2010 years,
 in the connection with building service establishments created conditions will remain for creating places of
employment for entrepreneurs rendering services for inhabitants settled,
 using of the potential of companies serving the transport of impurities, providing with the thermal energy, the
electric energy, gas will increase,
 for rent increasing the mobility will cause increasing the amount of flats societies,



attractiveness of investing into the economy of Białystok, on account of the possibility assuring flats for
recruits will improve.
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LOCAL PROGRAM OF THE REVITALIZATION FOR THE BUDGOSZCZ CITY
The local Program of the Revitalization is an operating, passed by Advice of the City document (Resolution
LIV/1077/2005RMB No. dated of 28th of September, 2005), stimulating processes of comprehensive action being
aimed at a revitalization of all areas, spheres of living
and of functioning of the city. Moreover:
-

it is an interdisciplinary, old, base document for financed or co-financed from centres of inhabitants projects,
local governments, the institution, the organization beyond government and of Structural Funds of the
European Union;

-

it is a systematically monitored, updated and supplemented in the relation document from its realization, the
need of the improvement in content and the quality contained in it of the information, the change in the law
and individual participants and potential beneficiaries.

-

it is a document embracing the realization of subaction: 3.3.1. - degraded areas of the city, 3.3.2. - degraded
after-industrial and after-military areas; as part of 3.3 action. - degraded urban areas, after-industrial and
after-military, of priority 3 - local development, of Integrated Operating Program of Regional Development
(ZPORR).

Local Program of Revitalization is serving of identification of critical areas on which are appearing undesirable
destructive processes or for it effects in spheres: spatial, ecological, technical, economic, social around with
taking into consideration: unemployments, poverties and difficult of conditions housing, crime, educations of
inhabitants, enterprises of inhabitants, of decline technical infrastructures
and buildings, arranging sources of the natural environment.
Moreover:
-

it is serving for the coordination of action and the cooperation among departments

and organizational units

of the Town Council and different organizational units in the scope of the spatial development, the technical
infrastructure, the social help, the safety, etc.
-

it is serving for turning away the negative image of degraded areas and zones activities of institutions
through continuous, scheduled and interdisciplinary action with the participation interested, local
environments and inhabitants;
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-

it is serving for stimulating the activity of local environments;

-

it is serving for stimulating the interaction for the social-economic development;

-

it is serving for counteracting the phenomenon of expelling social;

-

it is serving for counteracting pathology social,

-

as the annexe to the conclusion of the appliqué beneficiary it is serving for exploiting structural funds.

PROGRAM OF THE REVITALIZATION AND DEVELOPMENT OF THE BYDGOSZCZ AQUEOUS KNOT
(PRIR BWW)
Program of the Revitalization and the Development of the Bydgoszcz Aqueous Knot (resolution LXXIV/1420/06
RMB No. dated of 25th of October, 2006) is uniform, cohesive and interdisciplinary study made out in borders of
Bydgoszcz with taking the special BWW role into consideration on the entire trail of the international E-70
watercourse, from Berlin to Caliningrad. Taking into consideration spatial, landscape, cultural, natural, technical,
owner's and formal-legal conditioning the program has the task:
 for creating Bydgoszcz as the "Aqueous capital city of Poland" but ultimately of "European Aqueous Centre",
 for restoring Bydgoszcz of the key role on the watercourse Berlin-Caliningrad,
 for creating the new identity of the urban space,
 for the preservation of natural and cultural value cities,
 for the activation of service-tourist, recreational and transport activity
 in the area of BWW, resulting in new it places of employment,
 for integration of inhabitants and the improvement in the quality of settling by restoring and making available
for purposes of the recreation of the new public spheres,
through:
-

for determining principles and directions of the BWW development;

-

for describing principles of developing inshore areas;

-

for proposals of planning action;

-

for pointing out existing and newly designed lands and devices for needs of the tourism and
the water transport;

-

for describing principles of the BWW promotion;
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-

for describing investment objectives.

Program of revitalization and development BWW not is deciding after all about orders

and scope of action

investment, because the ones should to be agreeable around had and recruited with centres, accepted in Old
Plan Investment, appropriately to established of purposes.
Program of the revitalization and the BWW development was made out as part of the project "Using inland
watercourses for the regional development", financed from centres of the Common Initiative Interreg III - Region
of the Baltic Sea (acronym In Water).
BYDGOSZCZ INDUSTRIAL CLUSTER
With main purpose appointed from the initiative of Authorities of Bydgoszcz City, of Bydgoszcz Industrial Cluster
boosting the development is and the consolidation of companies of the chemical business of the sector of plastics
and the business tool, in large numbers located on the land cities and in its closest proximity. This undertaking is
aimed at creating favourable conditions to the development of the enterprise, raising the classification of workers
of companies of above businesses, the training of new personnels, the development of the research on new
technologies and the improvement in the competitiveness of enterprises basing on undertakings increasing their
innovation,

as well as shared promoting the brand of the cluster and of products offered by his subjects.

Everything has it to contribute for enhancing the position of our region, as leading in this respect in the country
and Europe.
The conference initiating creating the cluster took place in April, 2006 presenting the conception was its purpose
of the cluster and benefits companies can get which participating in this undertaking. Next meetings appointed
trade and outside consultants as well as they led for creating the leading group. Of schedule on the base
established, they were holding talks among others with representatives of substantive institutions about the
development of the local profiled more_than_gymnasial education to needs of the cluster. In the meantime
questionnaire forms were also sent out to companies which expressed the interest with setting about to the
Bydgoszcz cluster, concerning futures and more distant of their development. In between time the Economic
Development of Administrative Districts Association from Szczecin was commissioned working indispensable
materials out to the organization of economic clusters as the instrument of the realization of the development
program of Bydgoszcz City.
With summer of the last year, while next meeting made interested in setting about for the organization letters of
intent were handed over and the spacious questionnaire form, which getting was a purpose for of more detailed
information, of companies enabling creating the database of organizations composing of cluster.
Ceremonial signing of the Intent Agreement in the matter of appointing the Bydgoszcz Industrial Cluster took
place on 28th of September, 2006. It expressed the will of the accession to the organization by 28 subjects: of
companies, colleges, surrounding representatives of the sector of the business and the civil service. At present
the appointed coordinator of the Bydgoszcz Industrial Cluster is leading the sequence of more distant working
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meetings with subjects about the vision, establishing purposes and principles of functioning of the cluster. Talks
with representatives of schools and local educational authorities also took place about creating in Bydgoszcz
technical schools, with the school curriculum adapted for classes to needs of companies functioning in the cluster.
The Bydgoszcz Industrial Cluster has the legal entity and is functioning by Kuyavian-Pomeranian Union of
Employers and Entrepreneurs in Bydgoszcz.
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