
Regionalne Obserwatorium 
Terytorialne – współpraca JST na 
rzecz dobrego rządzenia.  



ROZWÓJ  jako niejednoznaczne pojęcie i nierównomierny proces 

 
POLITYKA  jako sfera kreowania umowy społecznej dotyczącej formy i kierunku 

rozwoju społeczności   

 

WARTOŚCI   
 

DOBRO 

WSPÓLNE 
 

PRZESTRZEŃ 

PUBLICZNA 
 

SYSTEM 

DEMOKRATYCZNY    
 

DEFICYT I KLUCZOWE WYZWANIE to przede wszystkim dysproporcje 

rozwojowe i konflikty w sferze wartości i przekonań   
 

ROZWÓJ I ZWIĄZANE Z NIM DYLEMATY 



wieś 

miasto 

50 + 

średnie 

pokolenie 

młodzież 

kontrkultura kultura subkultury 

ROZWÓJ 

ZRÓWNOWAŻONY 

centrum peryferia 

technologia 

tradycja 

ROZWÓJ I ZWIĄZANE Z NIM DYLEMATY 

tradycyjna 
gospodarka  

gospodarka oparta na 
wiedzy 

infrastruktura 
komunalna 

infrastruktura 
gospodarcza 

infrastruktura 
społeczna 



Strategia Europa 2020 

Krajowy program Reform  
dla Strategii EU 2020 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 

Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki 

Strategia rozwoju transportu 

Strategia rozwoju kapitału ludzkiego 

Strategia rozwoju kapitału społecznego 

Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko 

Sprawne państwo 

Strategia bezpieczeństwa narodowego RP 

Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i obszarów wiejskich 

Raport Polska 2030 

Wyzwania rozwojowe 

Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2011 - 2020 

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2011 - 2020 

NOWA PERSPEKTYWA STRATEGICZNA I BUDŻETOWA 

DOKUMENTY KRAJOWE 



polityki unijne, ogólnopolskie, regionalne 

źródła finansowania 

sfera podmiotowa 

projekty / działania 

SCHEMAT RELACJI W RAMACH PROCESU  

ROZWOJU REGIONALNEGO 



„Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego”  
„Strategia rozwoju gospodarki morskiej województwa zachodniopomorskiego do roku 2015” 
„Strategia rozwoju turystyki województwa zachodniopomorskiego do roku 2015” 

„Wykorzystanie walorów Odry i jej dopływów dla rozwoju turystyki” – element aktualizacji 
„Programu dla Odry 2006”  
„Program rozwoju infrastruktury portów i przystani żeglarskich województwa 
zachodniopomorskiego” 
„Audyt portów i przystani jachtowych województwa zachodniopomorskiego”  

programy operacyjne  
studia wykonalności  
projekty techniczne 
koncepcje promocyjne 

koncepcje rozwojowe 
analizy i ekspertyzy 
strategie lokalne 
strategie Lokalnych Grup Działania 
„Morska Koncepcja Rozwoju Zalew Szczecińskiego” 

DOKUMENTY O ZNACZENIU LOKALNYM I UZUPEŁNIAJĄCYM 

DOKUMENTY STRATEGICZNE 

DOKUMENTY TECHNICZNE 

DOKUMENTY PROGRAMOWE 

PLANOWANIE I WDRAŻANIE ROZWOJU –  

STUDIUM PRZYPADKU INFRASTRUKTURY  

TURYSTYKI WODNEJ 



PLANOWANIE I WDRAŻANIE ROZWOJU –  

INICJATYWY DOTYCZĄCE  

MONITORINGU USŁUG KULTURALNYCH 

Cykl raportów o stanie kultury – Zostały opracowane w roku 2009 na zlecenie Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Podsumowują zmiany, jakie dokonały się w sektorze 
kultury w Polsce w ciągu ostatnich 20 lat. Raporty były przedmiotem debat na Kongresie Kultury 
Polskiej w 2009 roku. 
 
  
Obserwatorium Żywej Kultury – Inicjatywa Narodowego Centrum Kultury oraz Uniwersytetu 
Warszawskiego z kwietnia 2010 roku. Jest ona etapem tworzenia systemu informacji o kulturze i 
wykreowania regionalnej sieci obserwatoriów. Spotkanie inaugurujące tę inicjatywę odbyło się w 
marcu 2010 roku w Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie. 
 
 
Regionalne Obserwatorium Kultury w Poznaniu – W październiku 2010 roku samorząd Poznania 
oraz władze Uniwersytetu Adama Mickiewicza zawarły umowę dotyczącą tego przedsięwzięcia.  
 
 
Ośrodek Badań Przemysłów Czasu Wolnego – Wyższa Szkoła Biznesu National – Louis University w 
Nowym Sączu wspólnie z firmą konsultingową Smit&Smit Consulting utworzyły nowy ośrodek 
badawczo – rozwojowy w obszarze kultury. 
 
 

  
  



DEFICYTY I SUKCESY W GROMADZENIU  

DANYCH REGIONALNYCH 

- rozproszone i zróżnicowane źródła danych 

- komercyjny charakter danych i koszty ich pozyskania 

- bariery mentalne i ograniczenia organizacyjne 

- brak ujednoliconego modelu gromadzenia i przetwarzania danych 

- ograniczone przełożenie na prowadzenia polityki rozwoju 

- ograniczona koordynacja działań i wymiany informacji 

- deficyt kultury i mechanizmów open source 

- ograniczenia praktyki wielopoziomowego zarządzania  

 

 

 
- regionalne modele gromadzenia i przetwarzania danych 
- doświadczenia I, II i III sektora w ewaluowaniu i programowaniu rozwoju 
- funkcjonujący rynek obrotu danymi i usług powiązanych 
- rozwój zakresu usług doradczych i kompetencji operatorów systemów 
- włączenie nowych zasobów danych do samorządowych systemów monitoringu  

 

 

 



Bieżące działania 

Analizy, badania, 
wnioski, 
rekomendacje 

SAMORZĄD REGIONALNE OBSERWATORIUM TERYTORIALNE PODMIOTY  
ZEWNĘTRZNE 

Bieżące działania 

Projekty rozwojowe 

Aplikacje 

Regionalne 
instrumenty 
monitoringu 
rozwoju 

Analizy, 
badania, 
wnioski, 
rekomendacje 

Programowanie 
rozwoju 

Rekomendacje Aplikacje 

Transfer wiedzy 

Monitoring Gromadzenie 
informacji 

Transfer wiedzy 

Koncepcje              i 
projekty 

Gromadzenie 
wiedzy 

Bieżące działania 

Aplikacje 

Projekty rozwojowe 

KONCEPCJA MODELU PLANOWANIA I REALIZACJI 

POLITYKI ROZWOJU NA POZIOMIE REGIONALNYM 



PODSTAWOWE ZADANIA ROT 

• PROWADZENIE BIEŻĄCYCH ANALIZ I EWALUACJI POLITYK PUBLICZNYCH 

 

• PROWADZENIE BADAŃ I ANALIZ STRATEGICZNYCH DOTYCZĄCYCH  

AKTUALNEJ SYTUACJI 

 

• TWORZENIE SCENARIUSZY NA PRZYSZŁOŚĆ 

 

• WDROŻENIE STAŁEGO MECHANIZMU POZYSKIWANIA DANYCH 

 

• ORGANIZACJA I PROWADZENIE REGIONALNEGO BANKU DANYCH 

 

• WSPÓŁDZIAŁANIE Z JEDNOSTKAMI ODPOWIEDZIALNYMI (NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH 

ZOBOWIĄZAŃ) ZA MONITOROWANIE I EWALUACJĘ WIELOLETNICH PROGRAMÓW I PRJEKTÓW 

REGIONALNYCH 

 

• UDZIAŁ W OPRACOWANIU I STOSOWANIE STANDARDÓW GROMADZENIA, WYMIANY I 

UPOWSZECHNIANIA DANYCH – AGREGOWANIE I MONITOROWANIE 

 

• DOSTARCZNIE ANALIZ ILOŚCIOWYCH I JAKOŚCIOWYCH ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM 

WOJEWÓDZTWA ORAZ ZAPEWNIENIE WARUNKÓW ICH OGÓLNEJ DOSTEPNOŚCI 



FILOZOFIA FUNKCJONOWANIA ROT 

badania 

debata 
publiczna 

decydenci 

postulaty 



Działanie 1.  

   

Działanie 2.   

  

Działanie 3.  

 

Działanie 4.   

  

Działanie 5.    

SYSTEM ROT - STRUKTURA PRZEDMIOTOWA 

GROMADZENIE INFORMACJI 

MONITORING 

TRANSFER WIEDZY 

REKOMENDACJE 

APLIKACJE 



JEDNOSTKA ROLA W SYSTEMIE UZYSKANE  EFEKTY 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA 

WYDZIAŁY MERYTORYCZNE 
UM WZP 

WRR UM WZP 

GUS/WUP 

JEDNOSTKI SAMORZĄDU 
TERYTORIALNEGO 

PARTNERZY SPOŁECZNI 

SZKOŁY WYŻSZE 

SAMORZĄDY INNYCH 
WOJEWÓDZTW 

ROLA PODMIOTÓW W SYSTEMIE ROT 



PRODUKTY ROT 

- e-Region i współpracujące z wortalem narzędzia transferu wiedzy 

- przedmiotowe bazy danych 

- analizy i rekomendacje (ew. w ujęciu systemowym) 

- indeksy rozwoju 

- mechanizm identyfikacji obszarów strategicznej interwencji (OSI) 

- diagnozy i materiały do RPO i innych dokumentów strategicznych i 

programowych 

- Foresight 

- Studia Regionalne 



FORMUŁA SIECIOWA WSPÓŁPRACY W ROT 

• SYSTEM OTWARY, ELASTYCZNY I NIEPRZEREGULOWANY 

 

• ELASTYCZNA FORMUŁA KOORDYNACJI 

 

• BRAK HIERARCHICZNEGO PODPORZĄDKOWANIA 

 

• ODPOWIEDNIE RELACJE MIĘDZY JEDNOSTKAMI  

WSPÓŁTWORZĄCYMI OBSERWATOIUM 

 

• WSPÓLNE STANDARDY DZIAŁANIA 

 

• MINIMUM STANDARDÓW METODOLOGICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 

JEDNOSTKA  
ORGANIZACYJNA 

ORGANIZACJA BIEŻĄCEJ  
WSPÓŁPRACY Z  
POZOSTAŁYMI STRUKTURAMI 

WSPOMAGANIE ICH W  
OKREŚLANIU KIERUNKÓW  
I HARMONOGRAMÓW PRAC 

UZGODNIENIE METODOLOGII  
ORAZ FORMY  
PUBLIKOWANIA WYNIKÓW  



ODBIORCY 

DECYDENCI  
REGIONALNI 

DECYDENCI  
LOKALNI 

ORGANIZACJE  
GOSPODARCZE 

OPINIA  
SPOŁECZNA 

ORGANIZACJE  
POZARZĄDOWE 

REGIONALNE  
OBSERWATORIUM  
TERYTORIALNE 

ŚRODOWISKA  
AKADEMICKIE 

ORGANIZACJE  
SPOŁECZNE 

URZĘDNICY 

ŚRODOWISKA 
OPINIOTWÓRCZE 



Lp. Obszar Czynniki 

1. Warunki naturalne  powierzchnia, warunki geograficzne, zasoby naturalne  

2. Demografia  gęstość zaludnienia, migracje, przyrost naturalny, długość życia, aktywność 

ekonomiczna  

3. Kapitał społeczny  problemy społeczne, rozwój demokracji lokalnej, usługi publiczne  

4. Samorząd  budżety JST, aktywność samorządów, programy operacyjne, administracja  

5. Ochrona zdrowia  stan zdrowia, lecznictwo zamknięte i otwarte oraz uzdrowiskowe  

6. Kultura  wg form działalności  

7. Edukacja  edukacja szkolna, akademicka, kształcenie ustawiczne, wykształcenie  

8. Rynek pracy  popyt i podaż, zatrudnienie, aktywność zawodowa, mobilność, praca za 

granicą, zatrudnienie w sektorach opartych na wiedzy  

9. Gospodarka  przemysł, usługi (w tym turystyka), rolnictwo, budownictwo, przedsiębiorstwa  

10. Innowacyjność świadomość innowacyjna, patenty, transfer technologii, klastry  

 SYSTEM MONITOROWANIA ROZWOJU  

 SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO WZ 

Obszary i czynniki monitorowania rozwoju społeczno-gospodarczego regionu 



Lp. Obszar Czynniki 

11. Nauka  bez podziałów  

12. Społeczeństwo 

informacyjne  

infrastruktura, komputeryzacja, aplikacje, wykluczenie cyfrowe  

13. Transport  infrastruktura drogowa i kolejowa, transport publiczny, przewozy drogowe, 

kolejowe, morskie  

14. Energetyka  wg źródeł energii 

15. Stan i ochrona środowiska  wg obciążeń  

16. Gospodarka komunalna  zaopatrzenie w poszczególne media, gospodarka odpadami  

17. Gospodarka przestrzenna  sieć osadnicza, użytkowanie terenów, planowanie przestrzenne  

18. Mieszkalnictwo  bez podziałów  

19. Zamożność ludności  bez podziałów  

20. Rachunek regionalny  PKB, wartość dodana, inwestycje  

 SYSTEM MONITOROWANIA ROZWOJU  

 SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO WZ 

Obszary i czynniki monitorowania rozwoju społeczno-gospodarczego regionu 



 

Termin 

cyklicznie, w miarę publikowania danych 

wg dedykowanego zlecenia 

w toku realizacji badań lub projektów 

 

Operator danych 

wydziały merytoryczne 

GUS/WUP 

szkoły wyższe 

 

Źródło danych 

Bank Danych Lokalnych 

Diagnoza Społeczna 

Badania własne 
 

Status 
dane liczbowe 

opracowania eksperckie 
 

Format 
dane liczbowe 

plik tekstowy 

 

Adresaci 

zarząd województwa 

WRR UM WZ 

jednostki samorządu terytorialnego 

 

Przeznaczenie 

monitoring rozwoju 

tworzenie RPO 

programowanie rozwoju regionu 

STANDARDY OBIEGU INFORMACJI W OBRĘBIE ROT 



JAKOŚĆ DANYCH W SYSTEMIE MONITOROWANIA 

 
Jakość danych 

CECHY PODSTAWOWE CECHY POBOCZNE 

Użyteczność Transparentność 

Dokładność Poufność 

Terminowość  

i punktualność 

Koszty i obciążenia 

Dostępność  

i przejrzystość 

Bezpieczeństwo danych 

Spójność – 

Porównywalność – 



REGIONALNY PROGRAM BADAŃ I ANALIZ 

- wybrane obszary monitoringu 

- zdefiniowane zagadnienia objęte badaniem 

- zdefiniowane reguły benchmarkingu – na jakiej zasadzie dokonujemy 

porównań? 

- określone metodologie gromadzenia danych  

- forma porozumień o uczestnictwie JST i innych podmiotów w programie 

badań 

 

- Przykładowe zagadnienia objęte programem: 

- ścieżki edukacyjne 

- infrastruktura turystyczna 

- wydatkowanie środków budżetowych 

- inwestycje 

- kapitał społeczny 

- wszelkiego rodzaju waloryzacje 

 



 
Edukacja - badania jakościowe :  

 

- liczba sal, pracowni, infrastruktury sportowej,  

- kubatura i wiek (zarówno „ścian" jak i sprzętów) 

- proces modernizacji - środki przeznaczane, ich źródła, termin realizacji 

- odsetek uczniów z rejonu wobec uczniów spoza rejonu  

- oferta uczniów dojeżdżających stopień wykluczenia (np. z powodów 

komunikacyjnych) 

 

 

Polityka społeczna – dane przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego  

 

- osoby objęte wsparciem MOPR, PCPR i innych instytucji 

- środki przeznaczane na wsparcie 

- liczba pracowników przypadających na podopiecznych 

- formy wsparcia kierowane do osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym 

 SYSTEM MONITOROWANIA ROZWOJU  

 SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO  

Wymiar lokalny - koncepcja 



 

Strefy ekonomiczne 

 

- strefy aktywności gospodarczej 

 powierzchnia strefy w ha  

 (w tym powierzchnia objęta statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej). 

 powierzchnia terenów uzbrojonych w ramach strefy. 

 powierzchnia strefy zajętej przez podmioty gospodarcze. 

 powierzchnia terenów  wolnych (w tym uzbrojonych). 

 lista inwestorów, którzy zainwestowali w strefie  

 z podaniem branży, wielkości poniesionych nakładów i zatrudnienia. 

 

- parki przemysłowe 

 powierzchnia parku w ha  

 powierzchnia terenów uzbrojonych w ramach parku. 

 powierzchnia zajęta przez podmioty gospodarcze. 

 powierzchnia terenów  wolnych (w tym uzbrojonych) 

 lista inwestorów, którzy zainwestowali w parku  

 z podaniem branży, wielkości poniesionych nakładów  

 i zatrudnienia oraz roku rozpoczęcia działalności 
 

 SYSTEM MONITOROWANIA ROZWOJU  

 SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO WZ 

Wymiar lokalny - koncepcja 



Inkubatory przedsiębiorczości 

- wielkość powierzchni oferowanej przez inkubator 

- ilość podmiotów prowadzących działalność gospodarczą 

- dominujące branże 

 

Największe podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie gminy 

 

Tereny wyłączone z użytkowania nie będące własnością JST 

- tereny powojskowe: 

 liczba działek - krótka charakterystyka 

 powierzchnia działek 

 istniejąca infrastruktura 

 

- tereny pokolejowe 

 liczba działek - krótka charakterystyka. 

 powierzchnia działek. 

 istniejąca infrastruktura 

 SYSTEM MONITOROWANIA ROZWOJU  

 SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO WZ 

Wymiar lokalny - koncepcja 



WZMOCNIENIE RELACJI W OPARCIU  

O WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW ROT 

polityki unijne, ogólnopolskie, regionalne 

źródła finansowania 

sfera podmiotowa 

projekty / działania 



www.wzp.pl 

Dziękuję za uwagę. 


