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PAULINA LEGUTKO–KOBUS1

Programowanie rozwoju w skali regionalnej i lokalnej 

– do wiadczenia i wyzwania w perspektywie nowego 

okresu programowania 2014–2020 i konferencji Rio+20 

1. Wprowadzenie

Szczyt Ziemi w Rio de Janeiro w 1992 roku wprowadzi  zasad  rozwoju zrów-
nowa onego do polityki – w tym regionalnej i lokalnej, 20 lat pó niej tak e w Rio 
podkre lono korelacje z milenijnymi celami rozwoju, a tak e potrzeb  uwzgl dnia-
nia i integrowania trzech podstawowych filarów rozwoju zrównowa onego (spo-
ecznego, gospodarczego i przyrodniczego). Do wiadczenie 20 lat implementacji 

rozwoju zrównowa onego do procesów programowania pozwala na dokonywa-
nie podsumowa  i wskazanie, jaki powinien by  docelowy model programowania 
rozwoju zgodny z wyzwaniami wspó czesnego rozwoju spo eczno–gospodarczego 
i g ównymi wyzwaniami Unii Europejskiej. Kluczowy dokument, czyli Strategia 
Europa 2020,2 zak ada, e dzi ki wspólnemu dzia aniu pa stw cz onkowskich na-
st pi przyspieszenie wyj cia z kryzysu gospodarczego, a „gospodarka UE stanie si  
inteligentna i zrównowa ona, b dzie sprzyja  w czeniu spo ecznemu, b dzie si  
mog a pochwali  wysokimi wska nikami zatrudnienia i wydajno ci oraz wi ksz  
spójno ci  spo eczn ”. Z kolei w dokumencie ko cowym konferencji Rio+20 (The 
Future We Want3) podkre lono szczególne znaczenie partnerstwa na rzecz wdra a-
nia rozwoju zrównowa onego. 

2. Programowanie rozwoju zrównowa onego w uj ciu 

teoretycznym

Od czasu konferencji pod nazw  Szczyt Ziemi, za podstawow  zasad  rozwo-
ju i programowania uznaje si  rozwój zrównowa ony. Zgodnie z zapisem ustawy 

1 Szko a G ówna Handlowa

2 Komunikat Komisji, Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównowa onego rozwoju sprzyjaj cego 

w czeniu spo ecznemu, Bruksela, 3.3.2010, KOM(2010) 2020 wersja ostateczna, http://ec.europa.eu/eu2020/

pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf (dost p na 20.04.2013).

3 http://sustainabledevelopment.un.org/futurewewant.html (dost p na 20.04.2013).
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prawo ochrony rodowiska jest to rozwój spo eczno–gospodarczy, w którym nast -
puje proces integrowania dzia a  politycznych, gospodarczych i spo ecznych z za-
chowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwa o ci podstawowych procesów przy-
rodniczych, aby zagwarantowa  mo liwo ci zaspokajania podstawowych potrzeb 
poszczególnych spo eczno ci lub obywateli tak wspó czesnego, jak i przysz ych po-
kole .4 Uwzgl dniaj c zasad  rozwoju zrównowa onego programowanie rozwoju 
powinno wi c z jednej strony zapewnia  osi ganie adu zintegrowanego, z drugiej 
za  w samym procesie programowania powinny by  uwzgl dnione zasady rozwo-
ju zrównowa onego.

Programowanie rozwoju regionu czy gminy to perspektywa d ugookresowa. 
Jest to wi c wyznaczenie kursu, cie ki pozwalaj cej osi gn  satysfakcjonuj cy 
stan rozwoju danej jednostki samorz du terytorialnego (JST) w perspektywie kilku 
lub kilkunastu lat, maj c na wzgl dzie tak e zapewnienie rozwoju zrównowa one-
go. Jak podkre la T. Kud acz, programowanie rozwoju jest mo liwe dzi ki opraco-
waniu kompleksowych, wewn trznie zgodnych zada  niezb dnych do osi gni cia 
przysz ych celów spo eczno–gospodarczych. Programowanie to tak e przyporz d-
kowanie niezb dnych rodków i metod realizacji.5 

Na kanwie idei rozwoju zrównowa onego rodzi si  wi c pytanie, jak JST mog  
programowa  swój rozwój? Zarówno samorz d gminny, jak i wojewódzki zadania 
do realizacji wskazuje w podstawowych dokumentach strategicznych, przypisuj c 
im hierarchi , nast pstwa, czas realizacji i potrzebne rodki finansowe. Poniewa  
programowanie dotyczy przysz o ci, to powinno tak e zawiera  element przysto-
sowania do dynamicznie zmieniaj cych si  warunków otoczenia (jest to koryguj -
ca funkcja programowania). Dlatego te  wspó czesne programowanie rozwoju jest 
procesem otwartym, monitorowanym oraz wykorzystuj cym wyniki bada  ewalu-
acyjnych. Niezmiernie wa ne jest tak e w czenie w proces programowania wszyst-
kich aktorów ycia spo eczno–gospodarczego, tak, eby ju  na etapie projektowa-
nia ka dy z beneficjentów procesu rozwoju móg  okre li  swoje oczekiwania i mie  
wp yw na wybór cie ki doj cia do satysfakcjonuj cego stanu rozwoju. 

Przyst puj c do analizy programowania rozwoju w skali regionalnej i lokalnej 
na kanwie literatury przedmiotu i uwarunkowa  prawnych warto zwróci  uwag  na 
pewne odmienno ci, zwi zane z tworzeniem dokumentów programowania w regio-
nie i w gminie. 

Pierwsza odmienno  dotyczy ram czasowych – regiony (województwa) 
w obecnym kszta cie zosta y utworzone z dniem 1 stycznia 1999 roku. Oznacza to, 
i  od tego czasu w regionach powstawa  jednolity system programowania, oparty 

4 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska, (t.j. Dz.U. Nr 15. poz. 902, 2008, Art. 3 pkt 50).

5 T. Kud acz, Programowanie rozwoju regionalnego i lokalnego, [w:] Z. Strzelecki (red.), Gospodarka regionalna 

i lokalna, Warszawa 2008, s. 125.
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przede wszystkim o nadrz dny, kompleksowy dokument, czyli strategi  rozwoju. 
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz dzie województwa6 
do zada  samorz du województwa nale y przygotowanie strategii rozwoju woje-
wództwa, która powinna uwzgl dnia  nast puj ce cele: 

 – piel gnowanie polsko ci oraz rozwój i kszta towanie wiadomo ci narodo-
wej, obywatelskiej i kulturowej mieszka ców, a tak e piel gnowanie i roz-
wijanie to samo ci lokalnej,

 – pobudzanie aktywno ci gospodarczej, 

 – podnoszenie poziomu konkurencyjno ci i innowacyjno ci gospodarki woje-
wództwa,

 – zachowanie warto ci rodowiska kulturowego i przyrodniczego przy 
uwzgl dnieniu potrzeb przysz ych pokole , 

 – kszta towanie i utrzymanie adu przestrzennego. 

Samorz dy gminne dzia aj c na mocy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz -
dzie gminnym realizacj  m.in. zadania zwi zane z zaspokajaniem zbiorowych po-
trzeb wspólnoty, czyli tzw. zadania w asne gminy, obejmuj ce grupy problemów 
takich jak m.in.: ad przestrzenny, infrastruktur  drogow  i komunaln , ochron  ro-
dowiska i przyrody, ochron  zdrowia, edukacj , utrzymanie gminnych obiektów 
u yteczno ci publicznej, czy te  wspó prac  ze spo eczno ci  lokaln , organizacja-
mi pozarz dowymi i upowszechnianie idei samorz dno ci.7

Realizacja zada  zwi zanych z prowadzeniem polityki rozwoju, zarówno 
w skali regionu, jak i gminy jest wieloetapowa, st d istnieje potrzeba programowa-
nia i konsekwentnej realizacji zaprogramowanych zamierze , maj cych docelowo 
doprowadzi  do realizacji wizji rozwoju. 

3. Dotychczasowe do wiadczenia z zakresu programowania 

Okres, którego dotyczy niniejsze opracowanie (lata 1992–2012), charakteryzu-
je niezwyk a dynamika podej cia do programowania rozwoju. Poniewa  te 20 ana-
lizowanych lat przypada na bardzo ró ny okres pod wzgl dem przemian spo eczno–
gospodarczych i politycznych, to dla czytelno ci analizy wyró niono kilka etapów:

 – etap pierwszy trwaj cy do roku 1998, mo na go nazwa  okresem zafascyno-
wania ide  rozwoju zrównowa onego i lokalno ci, 

 – etap drugi to lata 1999–2004, czyli okres porz dkowania formalnego progra-
mowania i przygotowanie do cz onkostwa w UE,

6 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz dzie województwa, (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 596 z pó n. zm.).

7 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym, (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z pó n. zm.).
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 – etap trzeci obejmuje lata od 2004 do 2013, czyli okres od akcesji do UE 
obejmuj cy perspektyw  programowania i finansowania. 

Pierwszy etap, czyli lata od 1992 roku do ko ca 1998 (czyli do wprowadzenia 
reformy administracyjnej), to etap tworzenia dokumentów programowania szcze-
gólnie w skali lokalnej (gminnej), cho  powstawa y tak e dokumenty dla eurore-
gionów (np. dla Euroregionu Bug),8 czy województw (ale w uk adzie 49 jednostek). 

W skali gminnej powstawa y przede wszystkim Agendy 21, monografie przy-
rodnicze, inwentaryzacje przyrodnicze czy koncepcje ekorozwoju, a pod koniec lat 
dziewi dziesi tych XX w., tak e strategie rozwoju. Wszystkie te dokumenty ce-
chowa o przede wszystkim szczegó owe uj cie kwestii przyrodniczych i spo ecz-
nych oraz skupienie si  raczej na diagnozie ni  wizjach rozwoju. Trudno jednak nie 
docenia  dokumentów tworzonych w tym czasie, poniewa  z jednej strony stano-
wi y doskona e ród o wiedzy o lokalnych uwarunkowaniach rozwoju (w tym tak e 
baz  do porówna  w latach pó niejszych), z drugiej za  budowa y podstawy to sa-
mo ci lokalnej opartej o wiedz  z zakresu historii, kultury i przyrody. 

Od roku 1994, kiedy to wchodzi w ycie ustawa o planowaniu przestrzennym, 
powstaj  tak e nowe dokumenty planistyczne dla gmin, w tym: studium uwarunko-
wa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego i plan miejscowy (oba doku-
menty sporz dzane s  dla ca ego obszaru gminy, w granicach administracyjnych). 

Drugi etap, czyli lata 1999–2004, to okres, kiedy programowanie rozwoju sta-
je si  podstaw  prowadzenia polityki regionalnej. W skali regionalnej (wojewódz-
kiej) strategia staje si  wi c pierwszym, kompleksowym dokumentem opracowa-
nym dla nowych województw. Pierwsza edycja strategii powstaje w roku 2000, 
jedynie strategia rozwoju województwa mazowieckiego uchwalona zostaje w stycz-
niu 2001 roku. Na ten okres przypada tak e przygotowanie do cz onkostwa w Unii 
Europejskiej i korzystanie z pomocy przedakcesyjnej, tym samym potrzeba wyka-
zania, i  planowane do realizacji przedsi wzi cia wpisuj  si  w wieloletnie plany 
rozwojowe regionów i gmin. W tym okresie powstaje wi c tak e wiele lokalnych 
strategii rozwoju, a wymogiem przy ich opracowaniu staje si  coraz szersza party-
cypacja spo eczna. Strategia w skali regionalnej jest sporz dzana jako dokument ob-
ligatoryjny, natomiast w skali lokalnej jest to dokument fakultatywny, ale wymaga-
ny cz sto do aplikowania o rodki UE. W efekcie takiego podej cia strategie lokalne 
w tym okresie powstaj  nader cz sto jako „za czniki do wniosków finansowych”, 
a nie zapis rzeczywistych wizji rozwojowych i celów do ich osi gni cia. 

Trzeci etap rozpatrywany w niniejszym opracowaniu to okres funkcjonowania 
w UE. Staj c si , w maju 2004 roku, krajem UE weszli my w trwaj cy okres pro-

8 Strategia rozwoju Euroregionu Bug, [w:] J. Polski (red.), Euroregion Bug, tom 16, Norbertinum, Lublin 1997.
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gramowania 2000–2006. Dwa lata, jakie pozosta y do jego zako czenia, stwarza-
y mo liwo ci korzystania ze rodków finansowych na projekty prorozwojowe, ale 

zaprogramowane. St d te  gminy, które do tej pory nie opracowywa y strategii roz-
woju, stan y przed konieczno ci  okre lenia swoich priorytetów rozwojowych albo 
w strategii, albo te  w niezmiernie popularnym po roku 2004 dokumencie, jakim by  
Plan rozwoju lokalnego (nazywany czasem krótkookresow  strategi ). 

Po roku 2004 ukszta towa  si  obecnie obowi zuj cy system programowania 
rozwoju, zarówno w gminie, jak i regionie, który ogólnie dokumenty programo-
wania dzieli na: kompleksowe (odnosz ce si  do ca o ci procesów rozwojowych) 
i sektorowe (dotycz ce wybranej sfery rozwoju). Najwa niejszym kompleksowym 
dokumentem programowania rozwoju jest zarówno dla gminy, jak i regionu strate-
gia. Dokumenty sektorowe to m.in.: 

 – dokumenty planistyczne: studium uwarunkowa  i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy, plan miejscowy (dla obu sporz dzana jest pro-
gnoza oddzia ywania na rodowisko), plan zagospodarowania przestrzenne-
go województwa,

 – dokumenty zwi zane z realizacj  polityki ekologicznej (w regionie i gmi-
nie): program ochrony rodowiska, plan gospodarki odpadami,

 – inne: opracowanie ekofizjograficzne, inwentaryzacja przyrodnicza, opraco-
wanie ekorozwojowe, strategie sektorowe (np. agroturystyki, alternatyw-
nych róde  energii, marki terytorialnej, innowacyjno ci itp.), plany odno-
wy miejscowo ci itp.

Okres funkcjonowania w UE, szczególnie pierwszy pe ny okres programowa-
nia, czyli lata 2007–2013 charakteryzuje tak e próba oceny systemu programowania 
w kontek cie jego aktualno ci i hierarchiczno ci. Zr by potrzebnych zmian i za o-
enia nowego modelu zarz dzania strategicznego, w tym programowania, zosta-
y przedstawione przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w roku 2009 w do-

kumencie Za o enia systemu zarz dzania rozwojem Polski.9 Zgodnie z dokonan  
w nim diagnoz  podstawowe mankamenty systemu zarz dzania strategicznego roz-
wojem, w tym programowania, zwi zane by y z:

 – brakiem spójnej wizji systemu programowania (w tym brakiem koordyna-
cji),

 – oderwaniem planowania przestrzennego od spo eczno–gospodarczego,

 – brakiem wyodr bnionej polityki miejskiej,

9 Dokument przyj ty przez Rad  Ministrów w dniu 27 kwietnia 2009 r. dost pny jest na stronie internetowej http://

www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_rozwoju/System_zarzadzania_rozwojem/Documents/Zalozenia_

SZR_wersja_przyjeta_przez_RM_270409.pdf (dost p na 25.09.2012).



Paulina Legutko–Kobus

80

 – brakiem ci g o ci prac programowych (co wynika o ze zmian sytuacji poli-
tycznej).

Te zdiagnozowane w skali kraju mankamenty znajdowa y swoje odzwierciedle-
nie zarówno w skali regionalnej, jak i lokalnej. Dlatego te  istotnym z punktu wie-
dzenia omawianej tematyki jest wskazanie, jak docelowo ma wygl da  system pro-
ponowany przez MRR i jakie to b dzie mia o konsekwencje dla programowania 
rozwoju regionalnego i lokalnego. Nale y bowiem nadmieni , i  w roku 2009 zo-
sta a znowelizowana ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.10 Zgodnie 
z zapisami art. 2. ustawy polityka rozwoju jest zespo em wzajemnie powi zanych 
dzia a  maj cych na celu: trwa y i zrównowa ony rozwój kraju, spójno  spo ecz-
no–gospodarcz  regionaln  i przestrzenn , podnoszenie konkurencyjno ci gospo-
darki oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Za prowadzenie polityki rozwoju od-
powiada Rada Ministrów, samorz d województwa, a tak e samorz d powiatowy 
i gminny, za  podstaw  prowadzenia polityki rozwoju w skali kraju, regionu i lokal-
nej jest strategia.

Zaproponowany przez MRR model porz dkuje dokumenty, które stanowi  
podstaw  dla strategii regionalnych i lokalnych oraz wyznacza ich horyzonty czaso-
we. Docelowo w systemie programowania za o ono cztery kategorie dokumentów 
o ró nym horyzoncie czasowym.11

Pierwsza kategoria to horyzontalne, d ugookresowe strategie opracowywane 
z uwzgl dnieniem horyzontu czasowego co najmniej 15 lat (D ugookresowa strate-
gia rozwoju kraju – DSRK).

Drug  kategori  stanowi  dokumenty horyzontalne redniookresowe sporz -
dzane na okres 4–10 lat – nale y do nich redniookresowa strategia rozwoju kraju 
( SRK) oraz Krajowa strategia rozwoju regionalnego (KSRR). 

Trzecia, najistotniejsza dla omawianego tematu, kategoria dokumentów to inne 
strategie rozwoju opracowywane przez administracj  rz dow  szczebla centralnego 
(np. strategie sektorowe, dziedzinowe, ponadregionalne wynikaj ce z celów SRK, 
nie wykraczaj ce poza jej horyzont czasowy) oraz strategie sporz dzane przez jed-
nostki samorz du terytorialnego, w tym strategie wojewódzkie (ich horyzont czaso-
wy nie powinien wykracza  poza SRK). 

Czwart  kategori  stanowi  dokumenty operacyjne, narz dziowe, czyli progra-
my, poprzez które b dzie nast powa a realizacja strategii. 

10 Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. Nr 84, poz. 712, z pó n. 

zm.).

11 Nowy model zarz dzania strategicznego w Polsce, materia  szkoleniowy cz. 1., MRR, Warszawa, 2012, s. 12. 
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Planowanie spo eczno–gospodarcze ma mie  tak e wymiar przestrzenny, dla-
tego te  podkre la si  w dokumentach MRR, i  DSRK ma by  spójna z Koncep-
cj  Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Dzi ki takiemu podej ciu prze-
strze  staje si  p aszczyzn  odniesienia dla podejmowanych dzia a  rozwojowych. 

Najistotniejsze znaczenie dla regionalnych i lokalnych strategii rozwoju ma 
KSRR, okre laj ca kluczowe cele rozwojowe dla regionów, miast i obszarów wiej-
skich. Porz dkowanie systemu programowania to tak e ograniczenie liczby doku-
mentów strategicznych opracowywanych na szczeblu krajowym jako uszczegó o-
wienie DSRK – w modelu za o ono opracowanie 9 strategii zintegrowanych. 

4. Wyzwania dla okresu programowania od roku 2014 – docelowy 

model programowania

Nowy model programowania, proponowany przez Ministerstwo Rozwoju Re-
gionalnego, jest jeszcze w budowie. Aktualnie (maj 2013) opracowane i przyj te s  
jego nast puj ce elementy:

 – D ugookresowa Strategia Rozwoju Kraju – Polska 2030. Trzecia fala no-
woczesno ci,12 wraz z jej przestrzennym elementem, czyli Koncepcj  prze-
strzennego zagospodarowania kraju 203013,

 – redniookresowa Strategia Rozwoju Kraju, przyj ta 25 wrze nia 2012 roku 
przez Rad  Ministrów Strategia Rozwoju Kraju 2020 – Aktywne spo ecze -
stwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne pa stwo14,

 – Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020: Regiony, Miasta, 
Obszary wiejskie, przyj ta 13 lipca 2010 roku, czyli kompleksowy rednio-
okresowy dokument strategiczny odnosz cy si  do prowadzenia polityki 
rozwoju spo eczno–gospodarczego kraju w uj ciu wojewódzkim.15 

Z pozosta ych zintegrowanych strategii obecnie obowi zuje: Strategia rozwoju 
transportu do 2020 r. (z perspektyw  do 2030 r.),16 Strategia Bezpiecze stwa Naro-
dowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022,17 Strategie innowacyjno ci i efektywno ci 
gospodarki Dynamiczna Polska 2020,18 Strategia Zrównowa onego Rozwoju Wsi 
i Rolnictwa,19 Strategia Sprawne Pa stwo 2020.20 

12 Monitor Polski 2013, poz. 121.

13 www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_przestrzenna/KPZK/Aktualnosci/Documents/KPZK2030.pdf

14 Monitor Polski 2012, poz. 882.

15 www.mrr.gov.pl/aktualnosci/polityka_rozwoju/Documents/KSRR_13_07_2010.pdf

16 http://www.transport.gov.pl/Þ les/0/1795904/130122SRTnaRM.pdf

17 http://www.mon.gov.pl/pliki/File/strategia_obronnosci/SRSBN_RP_przyjeta090413.pdf

18 Monitor Polski 2013, poz. 73.

19 Monitor Polski 2012, poz. 839.

20 Monitor Polski 2013, poz. 136.
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W ko cowych fazach przygotowania znajduj  si  ponadto strategie: Bezpie-
cze stwo Energetyczne i rodowisko, Strategia Rozwoju Kapita u Spo ecznego 
oraz Strategia Rozwoju Zasobów Ludzkich. 

Nale y wi c uzna , i  dobiega ko ca budowa systemu programowania w skali 
kraju, który zosta  wyznaczony w roku 2009. Równocze nie w skali regionalnej po-
wsta y lub powstaj  nowe, zaktualizowane strategie rozwoju zgodne z dokumentami 
krajowymi i UE. Powstaj  tak e i regionalne (wojewódzkie) Plany zagospodarowa-
nia przestrzennego, kreuj ce ad przestrzenny w regionach. Tak e w skali lokal-
nej opracowywane s  (lub b d  w perspektywie najbli szych dwóch lat) nowe do-
kumenty strategiczne uwzgl dniaj ce wyzwania kolejnego okresu programowania. 

Zarówno w skali kraju, regionu, jak i lokalnej wskaza  mo na kilka wyzwa  
zwi zanych z nowym podej ciem do programowania. Nale y do nich z pewno ci : 

 – uporz dkowanie systemu dokumentów o znaczeniu strategicznym obowi -
zuj cych w skali kraju, co w praktyce oznacza dok adne wytyczne dla strate-
gii lokalnych, do jakich dokumentów wy szego szczebla powinny si  odno-
si  i z jakimi dokumentami powinny by  koherentne,

 – wskazanie czterech szczebli programowania z przypisaniem im horyzontów 
czasowych. Dla strategii lokalnych najistotniejsza jest SRK i KSRR, wy-
znaczaj ce aktualny horyzont dokumentów regionalnych i lokalnych na rok 
2020,

 – podej cie zintegrowane, zak adaj ce wspó dzia anie wielu podmiotów 
w planowaniu i wdra aniu polityki rozwoju oraz wielopoziomowe zarz -
dzanie, 

 – wymiar terytorialny polityki rozwoju, co szczególnie w skali lokalnej 
w praktyce oznacza potrzeb  g bszej ni  dotychczas korelacji polityki prze-
strzennej i planowania strategicznego,

 – proponuje si  wprowadzenie ewaluacji, w tym ewaluacji strategii jako sta e-
go narz dzia oceny skuteczno ci i efektywno ci dzia a  publicznych – jako 
podstawy dobrego rz dzenia. 

5. Podsumowanie

Nowy okres programowania (lata 2014–2020) charakteryzowa  b dzie w wa-
runkach polskich uporz dkowanie dokumentów strategicznych ze wzgl du na hie-
rarchiczno  i koherentno . Uznane za istotne w dokumentach krajowych cele roz-
woju realizowane b d  przez strategie ni szego szczebla. Co istotne, w tym okresie 
realizowane b dzie programowanie rozwoju spo eczno–gospodarczego osadzone 
przestrzennie, poprzez koherencje DSRK i KPZK. Struktury przestrzenne staj  si  
wi c nie mniej istotne ni  granice administracyjne, gdy  dla rozwi zywania wielu 
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problemów spo eczno–gospodarczych przewiduje si  opracowywanie zintegrowa-
nych strategii. Pierwsze przyk ady takich strategii mo na ju  wskaza  (np. dla aglo-
meracji pozna skiej), trwaj  prace nad delimitacj  obszarów, dla których korzystne 
b dzie wspólne opracowywanie strategii. W obecnym systemie formalno–prawnym 
przygotowanie dokumentów zintegrowanych dla obszarów funkcjonalnych opie-
ra si  na dobrowolnej, celowej wspó pracy, co zdaniem autorki sprzyja wdro eniu 
rozwoju zrównowa onego, ale mo e rodzi  tak e potencjalne konflikty i trudno-
ci wynikaj ce z: braku dotychczasowych do wiadcze  wspó pracy czy problemów 

zwi zanych z wy onieniem lidera. Nale y pami ta , i  strategia to ci gle (w skali lo-
kalnej) dokument opracowywany fakultatywnie, cho  trudno skutecznie zarz dza  
rozwojem lokalnym bez posiadania strategii. 

Podsumowuj c nale y stwierdzi , e proponowane na lata 2014–2020 podej-
cie do programowania rozwoju sprzyja  powinno wdra aniu rozwoju zrównowa o-

nego, poprzez promowanie wspó pracy i przestrzenny wymiar rozwi zywania pro-
blemów spo eczno–gospodarczych, szczególnie na obszarach funkcjonalnych. 
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The article indicates how approach to regional and local development 
programming has been changed during the last 20 years, particularly in connection 
with the EU accession. In addition, it presents an attempt of assessment how 
a comprehensive dimension of sustainable development concept is taken into account 
in the development planning. In the last part of the article one can find information 
about the current shape of the system of strategic development management in 
Poland and the challenges related to the implementation of sustainable development 
in the new programming period.


