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Tytu  szkolenia: Zarz dzanie strategiczne rozwojem gospodarczym

Zarz dzanie strategiczne 
rozwojem gospodarczym

2BA doradztwo strategiczne – Agnieszka Nowak – Leszek Nowak

Szkolenie w ramach projektu:
„Standardy obs ugi inwestora w samorz dzie”
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Strona 2 / 100

Wprowadzenie do zagadnie  
zwi zanych z rozwojem gospodarczym

Wprowadzenie do zagadnie  
zwi zanych z rozwojem gospodarczym

• Poj cie rozwoju spo eczno-gospodarczego i wzajemne korelacje pomi dzy 
tymi obszarami. Podzia  celów 

• Polityka rozwoju a samorz d. Rozwój lokalny
• Istota zarz dzania strategicznego w jednostkach samorz du terytorialnego
• Etapy zarz dzania rozwojem gospodarczym
• Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego w samorz dzie lokalnym 

w Polsce
• Rodzaje i typy strategii rozwoju na poziomie lokalnym
• Zarz dzanie rozwojem gospodarczym a zarz dzanie przestrzenne

Strona 3 / 100
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Rozwój spo eczny a rozwój gospodarczy

Strona 4 / 100

Rozwój spo eczny

Rozwój gospodarczy Rozwój 
ekologiczno-przestrzenny

Zrównowa ony 
rozwój lokalny

Rozwój gospodarczy a rozwój spo eczny

Strona 5 / 100

Rozwój spo eczny wyra a si w poprawie warunków bytowania i jako ci ycia
ludno ci, rozwoju kulturalnym i naukowym oraz przemianie struktur
spo ecznych. Rozwój spo eczny jest powi zany z wzrostem gospodarczym,
który powinien by podporz dkowany celom rozwoju spo ecznego.
Rozwój gospodarczy jest z o onym procesem gospodarczo-spo ecznym, który
przejawia si w przemianach strukturalnych gospodarki oraz poprawie
wska ników charakteryzuj cych rozwój spo eczny.
Rozwój ekologiczno-przestrzenny (struktur rodowiskowo-terytorialnych)
obejmuje takie elementy, jak system osadniczy, rodowisko przyrodnicze,
zasoby wody, sie transportow . Jest to trzeci, równie wa ny, obok sfery
rozwoju gospodarczego i rozwoju spo ecznego, element koncepcji
zrównowa onego i trwa ego rozwoju.

Rozwój gospodarczy a rozwój spo eczny

Strona 6 / 100

Wska niki dotycz ce
rozwoju gospodarczego

Wska niki dotycz ce
rozwoju spo ecznego

• Realny PNB
• Akumulacja i spo ycie
• Inflacja
• Bezrobocie
• Cykl koniunkturalny
• Efektywno  statyczna 

i dynamiczna
• Równomierny podzia dochodu –

krzywa Lorenza

• Sytuacja demograficzna
• Sytuacja zdrowotna
• Wykszta cenie
• Komunikacja spo eczna
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Strona 7 / 100

Polityka rozwoju
Art. 2 Ustawy o zasadach prowadzenie polityki rozwoju

Trwa y i zrównowa ony rozwój kraju

Podnoszenie konkurencyjno ci gospodarki 
oraz tworzenie nowych miejsc pracy

Spójno  spo eczno-gospodarcza, 
regionalna  i przestrzenna

Zespó  wzajemnie powi zanych
dzia a

maj cych na celu:

Skala:  
lokalna    regionalna  ogólnopolska

Polityka rozwoju

Strona 8 / 100

Polityka rozwoju jest to zespó wzajemnie powi zanych
dzia a , podejmowanych i realizowanych w celu
zapewnienia trwa ego i zrównowa onego rozwoju kraju,
oraz spójno ci spo eczno-gospodarczej i terytorialnej,
w skali krajowej, regionalnej lub lokalnej (art. 2 Ustawy
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju).

Strona 9 / 100

Rozwój lokalny

Rozwój
przedsi biorstw Nowe miejsca 

pracy

Popyt na 
dobra 

konsumpcyjne

Produkcja 
dóbr 

i us ug

Dochód

ROZWÓJ   LOKALNY
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Rozwój lokalny i regionalny

Strona 10 / 100

Rozwój lokalny ró ni si od rozwoju regionalnego punktem
odniesienia. W przypadku rozwoju lokalnego chodzi
o pewn wspólnot (spo eczno lokaln ), za w przypadku
rozwoju regionalnego – pewn zbiorowo . Jest to rozwój
zidentyfikowany terytorialnie.
Wed ug Jerzego Tarajkowskiego jest to proces jest to
proces pozytywnych zmian zachodz cych na danym
obszarze, który uwzgl dnia potrzeby, preferencje oraz
hierarchi warto ci jego mieszka ców.

Czym jest zarz dzanie?

Strona 11 / 100

Zarz dzanie Zarz dzanie 
strategiczne

Zarz dzanie 
rozwojem

Zarz dzanie 
rozwojem 

spo eczno-gospodarczym

Zarz dzanie, strategia i zarz dzanie 
strategiczne

1 Zarz dzanie strategiczne. Koncepcja, metody, red. R. Krupski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wroc awiu, Wroc aw, 2007, s. 97.
2 Op. cit. S. 15-17.

Strona 12 / 100

Zarz dzanie jest dzia alno ci polegaj c na definiowaniu
i redefiniowaniu stanu równowagi pomi dzy organizacj
a otoczeniem oraz osi gania tej równowagi w wymiarze materialnym,
spo eczno-gospodarczym, wewn trznym i zewn trznym.
Zarz dzanie strategiczne jest procesem identyfikacji i implementacji
strategii organizacji. Polega na definiowaniu i redefiniowaniu strategii
w reakcji do zmian w otoczeniu, wyprzedzania lub wywo ywania tych
zmian. 1

Wed ug H. Mintzberga strategia jest sposobem kszta towania relacji
pomi dzy organizacj a otoczeniem, 1 za wg A.D. Chandlera oznacza
okre lenie g ównych, d ugoterminowych celów rozwoju.
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Dzia anie strategiczne – kryterium 
rozró niaj ce zarz dzanie strategiczne 
(wg S. Sudo a)

Strona 13 / 100

Dzia ania 
strategiczne

Horyzont czasowy - d ugookresowy

Waga dzia a  – najwa niejsze 

Kierunek rozwoju – dzia ania warunkuj ce

Instrumenty zarz dzania strategicznego 
w samorz dzie lokalnym 1

Strona 14 / 100

• Instrumenty finansowe
• Programy operacyjne i finansowe
• Planowanie zagospodarowania przestrzennego i system informacji przestrzennej
• Marketing terytorialny
• Koncepcje realizacji us ug publicznych
• Partnerstwo publiczno-prywatne
• Strategiczna wspó praca JST
• Przywództwo lokalne
• Partycypacja i konsultacje spo eczne
• Strategiczna karta wyników

1 Zarz dzanie strategiczne w samorz dach lokalnych, red. H. Gawro ski, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa, 2010, s. 68-161

Od planowania do zarz dzania strategicznego

Planowanie
krótkookresowe

Planowanie
d ugookresowe

Zarz dzanie
wizjonerskie

Planowanie
strategiczne

Zarz dzanie
strategiczne

Lata 50-te 60-te 70-te 80-te 90-te

A. Zelek, Zarz dzanie strategiczne. Diagnozy, decyzje, strategia, Wydawnictwo Z.Sz.B, Szczecin 2000, str. 12 

Strona 15 / 100
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Strona 16 / 100

Etapy zarz dzania rozwojem spo eczno-
gospodarczym

Planowanie strategiczne Wdra anie strategii

Nadzór strategiczny

I. ó towska, Zarz dzanie strategiczne. Konspekt wyk adu, http://home.elka.pw.edu.pl, 2009,  s. 1-2/ 

Etapy zarz dzania rozwojem spo eczno-
gospodarczym

Strona 17 / 100

Zarz dzanie strategiczne ma zapewni sukces organizacji
w perspektywie d ugookresowej – w horyzoncie strategicznym. Proces
zarz dzania strategicznego mo na przedstawi w postaci cyklu
organizacyjnego, na który sk adaj 3 etapy: planowanie strategiczne
(konceptualna cz zarz dzania strategicznego rozwojem wi ca si
z opracowaniem strategii rozwoju), wdra anie strategii oraz nadzór
strategiczny – monitorowanie wdro enia w celu zapewnienia zgodno ci
z za o eniami.
Zgodnie z koncepcj W. Shewharta i W.E. Deminga (cykl Deminga, poprawy lub
PDCA – plan-do-check-act) proces zarz dzania (jako ci ) obejmuje cztery
elementy. Oprócz planowania, wykonania (wdra ania) i monitorowania
(nadzoru) dochodzi jeszcze jeden etap – dzia anie i wyci ganie wniosków, czyli
podejmowanie wysi ków dotycz cych ci g ego doskonalenia.

Strona 18 / 100

Etapy zarz dzania rozwojem spo eczno-
gospodarczym

A. Mazur, H. Go a , Zasady, metody i techniki wykorzystywane w zarz dzaniu jako ci , Wydawnictwo Politechniki Pozna skiej, Pozna  2010, s. 41

Planuj

Wykonaj

Sprawd

Dzia aj
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Strona 19 / 100

Strategiczne planowanie rozwoju
ANALIZA OTOCZENIA

ANALIZA  OBSZARU

OCENA POZYCJI STRATEGICZNEJ

GENEROWANIE WARIANTÓW

OCENA  WARSZTATÓW

WYBÓR STRATEGII

WDRO ENIE STRATEGII

KONTROLA  STRATEGICZNA

PROJEKTOWANIE  STRATEGII

REALIZACJA  STRATEGII

ANALIZA  STRATEGICZNA

Strategiczne planowanie rozwoju

Strona 20 / 100

Planowanie strategiczne obejmuje ustalenie celów dzia a
i powinno by poprzedzone diagnoz stanu aktualnego
oraz prognoz stanu przysz ego stanowi konceptualny etap
zarz dzania rozwojem i mo e by przeprowadzony
za pomoc szeregu formalnych metod i technik (s one
omówione w nast pnej cz ci szkolenia).

Strategiczne planowanie rozwoju

Strona 21 / 100

Strategiczne planowanie rozwoju powinno integrowa
spo eczne, ekonomiczne i rodowiskowe aspekty
problematyki rozwoju lokalnego, regionalnego i krajowego.
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Rodzaje i typy strategii – nie ka da 
strategia jest strategi  rozwoju

Strona 22 / 100

• Strategie miast – centrów subregionów
• Strategie miastotwórcze
• Strategie cichego rozwoju
• Strategie utrzymania przestrzeni
• Strategie ma ych mo liwo ci
• Strategie selektywnych mo liwo ci
• Strategie wielowariantowych mo liwo ci 1

1 Zarz dzanie strategiczne w samorz dach lokalnych, red. H. Gawro ski, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa, 2010, s. 254-257

• Strategie wzrostu/rozwoju
• Strategie stabilizacji 
• Strategie obronne
• Strategie naprawczo - reorganizacyjne
• Strategie kombinowane

Rodzaje i typy strategii

Strona 23 / 100

MAXI_MAXI
Strategia agresywna
Wykorzysta  okazje
przy pomocy atutów

MINI_MAXI
Strategia konkurencyjna
Przezwyci y  s abo ci,
by wykorzysta  okazje

MAXI-MINI
Strategia konserwatywna
Wykorzysta  mocne strony
do pokonania zagro e

MINI_MINI
Strategia defensywna
Redukowa , likwidowa

Szanse

Mocne strony

Zagro enia

S abe strony

Rodzaje i typy strategii

Strona 24 / 100

Strategie rozwoju 
gminy/powiatu/województwa

Strategie rozwoju 
turystyki

Strategie rozwi zywania 
problemów spo ecznych

Strategie marketingowe/
promocji

Strategie rozwoju 
gospodarczego

Studium uwarunkowa  
i kierunków  zagospodarowania 

przestrzennego

Inne dokumenty planistyczne 
o wymiarze strategicznym, 

np. LPR/GPR

Inne dokumenty planistyczne 
o wymiarze strategicznym, 

np. LPR/GPR
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Strategia rozwoju gospodarczego

Strona 25 / 100

Strategia rozwoju gospodarczego jest d ugookresowym
planem maj cym na celu pobudzenie wzrostu
gospodarczego. G ównymi wyzwaniami strategii rozwoju
gospodarczego jest przezwyci enie niedorozwoju
i ubóstwa.
Poniewa aspekty gospodarcze i spo eczne s ze sob ci le
powi zane, w JST rzadko mo na spotka „czyste” strategie
rozwoju gospodarczego i najcz ciej s to strategie rozwoju
spo eczno-gospodarczego

Typy strategii rozwoju gospodarczego

Strona 26 / 100

Strategia industrializacji 

Strategia redystrubucji

Strategia rozwoju rolniczego

Strategia liberalna / gospodarki otwartej

01

02

03

04

Strona 27 / 100
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Zarz dzanie rozwojem gospodarczym 
a zarz dzanie przestrzenne

Strona 28 / 100

Elementy planowania przestrzennego w gminie:
• Studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego
• Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
• Decyzje o warunkach zabudowy
• Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zarz dzanie rozwojem gospodarczym 
a zarz dzanie przestrzenne

Strona 29 / 98

Jedn z p aszczyzn systemu zarz dzania rozwojem lokalnym
i regionalnym jest zarz dzanie przestrzeni . Wed ug S. Hajduka
zarz dzanie przestrzeni jest procesem, który obejmuje zespó
czynno ci zmierzaj cych do racjonalnego kszta towania przestrzeni
z wykorzystaniem rachunku symulacyjnego oceny ekonomicznej
wykonalno ci decyzji przestrzennych. Dzia ania te powinny sprzyja
zapewnieniu adu przestrzennego oraz tworzy warunki do
zrównowa onego rozwoju gminy.

Strona 30 / 100

Planowanie rozwoju strategicznego
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Planowanie rozwoju gospodarczego
• Czemu s u y strategia rozwoju? – warsztat

• Kiedy strategia rozwoju s u y jedynie celom projektowym?
• Anty-przyk ady dokumentów strategicznych – „pó kowniki”
• Jak zwi kszy  szanse na przej cie od etapu planowania do realizacji?

• Czy planowanie rozwoju gospodarczego jest mo liwie bez bada ?
• Diagnoza spo eczno-gospodarcza –mocny grunt dla planowania rozwoju
• Planowanie strategiczne - zaczynamy od analizy SWOT – warsztat

• Analiza SWOT – najlepiej znane narz dzie analizy strategicznej, 
z którym mamy najwi cej problemów

• Jak prawid owo przeprowadzi  analiz  strategiczn ?
• Jakie analizy SWOT maj  nasze gminy/powiaty?

• Jak jest wizja rozwoju gospodarczego? Czy mamy misj  i do kogo jest 
skierowana? Jakie s  cele w zakresie rozwoju gospodarczego?

Strona 31 / 100

Strona 32 / 100

Czemu s u y opracowanie strategii 
rozwoju spo eczno-gospodarczego?

• Czy Pa stwa gmina ma strategi  rozwoju spo eczno-
gospodarczego?

• Czy zosta a opracowana odr bnie strategia rozwoju 
gospodarczego?

• W jakim celu zosta a opracowana strategia rozwoju spo eczno-
gospodarczego/gospodarczego?

• W jaki sposób powstawa a strategia?
• Czy jest to aktualizacja poprzedniej strategii, czy nowa strategia?
• Czy Pa stwa strategia jest realizowana i monitorowana?

Strona 33 / 100

Czemu s u y opracowanie strategii 
rozwoju spo eczno-gospodarczego?

Planowanie strategiczne
Nadzór strategiczny

Wdra anie strategii

?
+

?/-
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Strona 34 / 100

Co zrobi , aby strategia naszej gminy/ 
powiatu/województwa nie trafi a na pó k ?

Dobrze opracowana strategia
to nie wszystko…

Strona 35 / 100

Jak zwi kszy  szanse na przej cie od 
etapu planowania do realizacji?

• …………………………………………………………
• …………………………………………………………
• …………………………………………………………

Strona 36 / 100

Czy planowanie rozwoju gospodarczego 
jest mo liwie bez bada ?

• Czemu s u  badania na potrzeby planowania rozwoju?
• Czy mo na zrezygnowa  z bada ? Jakie spowoduje to 

konsekwencje?
• Jakie mo na zastosowa  metody i techniki badawcze?
• Badania a konsultacje spo eczne?
• Warsztaty strategiczne w procesie badawczym

14
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Strona 37 / 100

Metody badawcze

Badania 
pierwotne

Badania 
wtórne

Badania 
ilo ciowe

Badania 
jako ciowe

Strona 38 / 100

Diagnoza spo eczno-gospodarcza –
mocny grunt dla planowania rozwoju

Diagnoza strategiczna JST stanowi szczegó owy opis jej sytuacji oraz
otoczenia. Do opracowania diagnozy strategicznej obliguje Ustawa
o zasadach planowania polityki rozwoju, dlatego powinna by elementem
ka dej strategii rozwoju na poziomie lokalnymi regionalnym.

Ma ona na celu zobrazowanie potencja u spo eczno-gospodarczego (lub
gospodarczego) obszaru i powinna uwzgl dnia równie uwarunkowania
rodowiskowo-infrastrukturalne. Porównanie jednostki na tle regionu/kraju

pozwala na okre lenie jej konkurencyjno ci i warunkuje mo liwo dokonania
analizy strategicznej w otoczeniu zewn trznym.

Strona 39 / 100

Diagnoza spo eczno-gospodarcza –
jakimi danymi dysponujemy?

Desk

• Dane w asne JST i dokumenty planistyczne
• Dane statystyczne
• Analiza zasobów Internetu, dost pnej prasy
• Analiza dokumentów planistycznych konkurencji i wy szego rz du

Wyniki bada  
pierwotnych

• Jakich danych nie mo emy uzyska  za pomoc  „analizy zza biurka”?
• Jakie dane s  nam potrzebne?
• Nie wszystkie dane statystyczne dotycz ce rozwoju, szczególnie gospodarczego, 
s  dost pne na poziomach NUTS4 i 5

• Jak  przyjmiemy strategi  badawcz ?

Dane do diagnozy

• Zakres czasowy danych
• Dost pno  danych GUS na poziomie naszej jednostki 

statystycznej
• Adekwatno  i aktualno  danych
• Sposób prezentacji danych (pozwalaj cy na obiektywizacj )

15
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100

Diagnoza spo eczno-gospodarcza – etapy

Strona 40 / 

Cel: 
tworzenie podstaw informacyjnych
Dynamiczna analiza danych 
statystycznych.
Sfera analiz:
• spo eczna
• gospodarcza
• Ekologiczna
• Kulturowa
• Infrastruktury technicznej
• Infrastruktury spo ecznej
• finanse

Cel: 
badanie uwarunkowa  
wewn trznych i zewn trznych.

Analiza SWOT, scenariusze stanów, 
otoczenie, ustalenie barier rozwoju 
oraz strategicznych dziedzin rozwoju

Sfery analiz:

• Bie ce i przysz e tendencje 
gospodarcze

• Uwarunkowania wewn trzne 
w JST.

Diagnoza Analiza mozliwo ci rozwoju

Strona 41 / 100

Diagnoza spo eczno-gospodarcza –
etapy

Analiza SWOT

Analiza 
uwarunkowa  
rozwoju

Diagnoza rozwoju

Strona 42 / 100

Analiza SWOT – najpopularniejsza i ci gle 
niepoprawnie przeprowadzana metoda 
ca o ciowej analizy strategicznej

Mocne strony S abe strony Szanse Zagro enia

Analiza wewn trzna Analiza zewn trzna

Analiza strategiczna 
SWOT

16
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Strona 43 / 100

Analiza SWOT – jak j  wykona

• Okre lenie grup czynników w otoczeniu wewn trznym
i zewn trznym

• Analiza SWOT musi wynika z tre ci analizy uwarunkowa rozwoju
• Uwaga na przyporz dkowanie: mocne/s abe strony zawsze

dotycz naszego potencja u, a szanse/zagro enia czynników
zewn trznych. Dlatego np. „planowany w gminie rozwój strefy
ekonomicznej” trudno jest postrzega jako szans , je li zapis ten
zostanie tak przedstawiony (jakkolwiek rozwój tej strefy mo e by
warunkowany czynnikami zewn trznymi)

Strona 44 / 100

Analiza SWOT – jak j  wykona

Czynniki wewn trzne Czynniki zewn trzne
• kapita  ludzki
• sprawno  i potencja  w adzy lokalnej
• potencja  ekonomiczny
• rodowisko i warunki naturalne
• warunki ycia
• potencja  rozwojowy (inwestycje)
• finanse JST
• potencja  kulturalny i turystyczny
• Infrastruktura techniczna i spo eczna

• czynniki demograficzne
• czynniki spo eczne
• czynniki ekonomiczne
• czynniki polityczne
• czynniki technologiczne
• czynniki mi dzynarodowe

Strona 45 / 100

Analiza SWOT – jak j  wykona

FAZA 1

Identyfikacja 
mocnych 

i s abych stron 
oraz szans 

i zagro e

Item 2FAZA 2

Rangi i wagi 
poszczególnych 

elementów

FAZA 3

analiza 
wzajemnego

oddzia ywania   
czynników

zewn trznych 
i wewn trznych 

w aspekcie 
SWOT/TOWS
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Strona 46 / 100

Jak wygl da analiza SWOT w Pa stwa 
gminie/powiecie?

• Jest……………………………………………..
• Jest……………………………………………..
• Jest……………………………………………..

Analiza SWOT i co dalej?

Strona 47 / 100

Sytuacja SO
Strategia maxi-maxi ekspansywna

Sytuacja WO
Strategia mini-maxi konkurencyjna

Sytuacja ST
Strategia maxi-mini 
konserwatywna

Sytuacja WT
Strategia mini-mini defensywna

Szanse
O

Atuty
S

Zagro enia
T

S abo ci
W

Analiza SWOT

Strona 48 / 100

strategia max-maxi ekspansywna
• silna ekspansja
• zdywersyfikowany rozwój

Strategia mini-maxi  konkurencyjna
• wykorzystanie szans przy jednoczesnym
zmniejszaniu lub poprawianiu
niedoci gni  wewn trznych 
• zwi kszanie produktywno ci 
• obni anie kosztów
• pozyskiwanie nowych kompetencji
• poszukiwanie partnerów do wspó pracy

strategia maxi-mini konserwatywna 
• wykorzystanie du ych atutów

do przezwyci enia zagro e  
• wprowadzanie innowacji 
• obni anie kosztów
• rozwój rynku
• przezwyci anie barier 

wej cia na rynek

strategia mini-mini defensywna
• w wersji pesymistycznej - likwidacja 
• w wersji optymistycznej - przetrwanie 
lub po czenie z inn  organizacj

Szanse
O

Atuty
S

Zagro enia
T

S abo ci
W
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Strona 49 / 100

Jakie s  inne metody analizy strategicznej?

• Analiza PEST
• Macierz BCG
• Model 5-ciu si  Portera
• Analiza luki

Strona 50 / 100

Udzia  w rynku

At
ra

kc
yj

no
 ry

nk
u

Wysoki Niski

W
ysoki

Niski

Znaki zapytaniaGwiazdy

Dojne krowy Psy

Jakie s  inne metody analizy strategicznej?

Strona 51 / 100

Wizja – docelowy obraz gminy/powiatu/regionu 
Misja – cel nadrz dny  

(pierwszy stopie )

Priorytety – g ówne wyzwania rozwojowe 
(drugi stopie )

Cele strategiczne (trzeci stopie )

Cele operacyjne 
(czwarty stopie )

Narz dzia s u ce 
do spe nienia misji

Wizja 
i misja

Priorytety  i  cele 
strategiczne: 

• co chcemy  osi gn ?
• gdzie chcemy by ?

Cele operacyjne: 
• w jaki sposób chcemy to osi gn ?
• jakie zastosujemy narz dzia? 

Programy  > dzia ania > zadania > projekty
• co jest do zrobienia?
• jak b dziemy realizowa  zadania  (kto, gdzie, kiedy)
• jakie rezultaty przynios  nasze dzia ania?

Programowanie rozwoju
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Strona 52 / 100

Wizja strategiczna to spojrzenie w przysz o , w oparciu o analizy,
stwierdzaj ce, co jest mo liwe, a tak e w oparciu o w asn wyobra ni
oceniaj cego t przysz o . Wizja wi c jest nie tylko wynikiem wiedzy,
praktyki, zdolno ci i racjonalnej wyobra ni, ale tak e i ambicji, ch ci
wykazania si inwencj .
Wizja nie mo e i nie powinna si automatycznie przekszta ca w strategi ,
lecz powinna by weryfikowana. Wizja strategiczna powinna by mo liwie jak
najbardziej racjonalna, a nie opiera si na pobo nych yczeniach… jednak
powinna by :
• Marzeniem przysz o ci
• Jej optymistycznym obrazem
• By  umiejscowiona w czasie i przestrzeni (nie w ca kowitym oderwaniu)

Wizja rozwoju

Wizja bez dzia ania to marzenie.  Dzia anie bez wizji to koszmar.
pl.wikiquote.org/wiki/Przys owia_japo skie

Strona 53 / 100

Programowanie rozwoju

Cel: 
wygenerowanie wizji, misji 
oraz celów strategicznych 
i kierunkowych
Twórcze my lenie strategiczne.
Na podstawie analizy 
strategicznej uzyskuje si  
statyczny obraz obszaru zbiór 
obecnie niezaspokojonych 
potrzeb spo eczno ci oraz 
przewidywania co do potrzeb 
przysz ych.

Cel: 
wybór optymalnego rozwi zania.

Analiza wariantów strategii 
wed ug wybranych kryteriów.

Na podstawie analizy wariantów
nast puje wybór optymalnej dla 
strategii rozwoju, a poprzez to 
okre lenie sposobów osi gania 
wygenerowanych wcze niej 
celów.

Strategiczne cele Warianty strategii

Strona 54 / 100

Atrakcyjno  i konkurencyjno  
gospodarcza
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Atrakcyjno  i konkurencyjno  
gospodarcza

• Dlaczego inwestorzy wybieraj  nasz  gmin ?
• Konkurowanie w obszarze gospodarczym - warsztat

• Jak rozpozna  konkurencj ?
• Jak okre li  nasze atuty?
• Jak okre li  pozycj  konkurencyjn  gminy/powiatu?
• Jak si  wyró ni ?

• Jaka jest strategia gminy w pozyskaniu inwestorów? - warsztat
• Strategia przedsi biorczo ci, strategia rozwoju gospodarczego, 

strategia inwestycyjna – czy jest to samo?

Strona 55 / 100

Strona 56 / 100

Dlaczego inwestorzy wybieraj  nasz  
gmin ?

• „Twarde” dane dotycz ce rozwoju – ich aktualno , rzetelno ,
kompleksowo

• Strategia rozwoju spo eczno-gospodarczego / gospodarczego
• Lokalizacja
• Dost pno do zasobów
• Ogólny klimat inwestycyjny
• Wizerunek JST
• Standardy obs ugi inwestorów

Strona 57 / 100

Dlaczego inwestorzy wybieraj  nasz  
gmin ?
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Atrakcyjno  w obszarze gospodarczym

Strona 58 / 100

Atrakcyjno inwestycyjna regionów to poj cie, które
mo emy uto samia z mo liwo ciami zaspokojenia
oczekiwa inwestorów dokonuj cych inwestycji w danym
regionie. Przewagi te zlokalizowane s
w przedsi biorstwach funkcjonuj cych w regionie
i wp ywaj na bezpo redni konkurencyjno regionów.

Atrakcyjno  w obszarze gospodarczym

Strona 59 / 100
www.poranny.pl/tag/atrakcyjnosc-inwestycyjna/ (9.01.2017)

Czynniki atrakcyjno ci inwestycyjnej 1

1 Atrakcyjno  inwestycyjna województw i podregionów Polski 2016, Instytut Bada  nad gospodark  rynkow , red. Stanis aw Szultka, Gda sk 2016, 
s. 87 

Strona 60 / 100

Czynniki Waga (w %)

Dost pno  transportowa 20

Zasoby i koszty pracy 25

Ch onno  rynku zbytu 15

Infrastruktura gospodarcza 10

Poziom rozwoju infrastruktury spo ecznej 5

Poziom bezpiecze stwa powszechnego 5

Aktywno  województw wobec inwestorów 20

cznie 100
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Konkurencyjno  gospodarcza

Strona 61 / 100

Konkurencyjno gospodarcza nie jest poj ciem jednoznacznie
zdefiniowanym z uwagi na liczna i zró nicowan liczb wska ników,
przez pryzmat których nale y poj cie interpretowa . Uwa a si ,
e konkurencyjno jest poj ciem szerszym, nadrz dnym wobec

atrakcyjno ci. Nale y rozró ni gospodarki narodowej
od konkurencyjno ci regionu, czy te konkurencyjno ci gminy.

Konkurencyjno  gospodarcza

Strona 62 / 100

Praca

Innowacje

Kapita  

Konkurencyjno

Konkurencyjno  gospodarcza

Strona 63 / 100

Konkurencyjno oznacza zdolno regionów, powiatów, czy gmin
do sprostania konkurencji krajowej i mi dzynarodowej
oraz zapewnienia relatywnie wysokiej stopy zwrotu
od zastosowanych czynników produkcji i relatywnie wysokiego
poziomu zatrudnienia (OECD).

Na ca kowit konkurencyjno danej jednostki administracyjnej
sk adaj si atrakcyjno inwestycyjna oraz jej rzeczywiste
wykorzystanie – zdolno adaptacyjno ci, czyli dostosowania rozwoju
gospodarczego do zmieniaj cych si warunków w d ugiej
perspektywie czasowej
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Konkurencyjno  gospodarcza

Strona 64 / 100

Atrakcyjno

Adaptacyjno

Konkurencyjno

Czynniki konkurencyjno ci gospodarczej 1

Strona 65 / 100

• Instytucjonalna struktura zapewniaj ca obs ug inwestorów
• Efektywno rynku pracy
• Szkolnictwo wy sze i kszta cenie ustawiczne
• Opieka zdrowotna
• Innowacje
• Wielko rynku
• Infrastruktura
• Poziom zaawansowania biznesu
• Stabilno makroekonomiczna
• Jako kszta cenia (poziom podstawowy i ponadpodstawowy)

1 ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/work/rci2016_scorecards.pdf (s. 192)

Konkurencyjno  wed ug M. Portera

Strona 66 / 100

Si a
wp ywu

konkurencyjnych
samorz dów

Si a
p ywu

nabywcy

Si a
p ywu

dostawcy
Si a

wp ywu
produktów

substytucyjnych

Si a nat enia 
konkurencji
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Obszary konkurencyjno ci

Strona 67 / 100

• Nad innymi gminami/powiatami/regionami
• O pozycj w rankingach konkurencyjno ci
• O kluczowe zasoby:

• Inwestycje kapita owe,
• Fundusze
• Wydarzenia
• Wykwalifikowanych i kreatywnych mieszka ców

• O inwestorów (zewn trznych i wewn trznych)
• O dobre szko y, uczelnie, instytucje naukowo-badawcze

Umiejscowienie analizy konkurencji 
w analizie strategicznej JST

Strona 68 / 100

Analiza zasobów JST
t

Analiza konkurencyjno ci 
zasobów

Konkurencja JST 
w obszarze 
gospodarczym

Analiza rynku Kluczowe czynniki 
sukcesu 

(konkurencyjno ci)

Cele strategiczne

Konkurencyjno  naszej gminy/powiatu/ 
regionu 

Strona 69 / 100

• Z kim konkurujemy?
• O co/o kogo konkurujemy?
• W jakiej kategorii konkurujemy?
• Wed ug jakich kryteriów konkurujemy?
• Jakie s nasze przewagi konkurencyjne?
• Jaka jest nasza pozycja konkurencyjna (alokacja wzgl dem JST uznanych

za konkurencyjne) wed ug wybranych kryteriów?
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Jak zidentyfikowa  konkurencj ?

Strona 70 / 100

Bezpo rednia

Poza regionem

Konkurencja

Konkurencja

Strona 71 / 100

Konkurencja - proces, w którym jednostki samorz dowe,
organizacje i przedsi biorstwa konkuruj ze sob
w okre lonej kategorii o okre lone zasoby, poprzez
przedstawianie korzystniejszej od innych podmiotów
oferty dla zrealizowania swoich interesów.

1

Pozycjonowanie

Strona 72 / 100www.podkarpackie.pl/index.php/strategia
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Wykorzystanie map percepcji 
w pozycjonowaniu miast, powiatów 
i regionów

Strona 73 / 100

Pozycjonowanie oznacza tworzenie po danego obrazu jednostki
administracyjnej w wybranej grupie docelowej. Istotne jest
okre lenie kluczowych cech ( róde przewagi konkurencyjnej,
odró niaj cych od innych w wybranym obszarze konkurowania.

Mapa percepcji jest narz dziem przeniesiony z biznesu. Pomaga
alokowa na macierzy miasto, powiat, region pod wzgl dem dwóch
wybranych cech. Pokazuje skal nat enia tych cech i pozycj
konkurencyjn jednostki.

www.podkarpackie.pl/index.php/strategia
Strona 74 / 100

Strategie pozycjonowania

Strona 75 / 100

• Cechy i atrybuty obszaru
• Pozycja „numer 1”
• Odbiorcy
• Konkurencja
• Czas i okazja korzystania z oferty  obszaru korzy ci 

dla odbiorcy
• Rozwi zania problemów odbiorcy
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Strona 76 / 100

Jaka jest strategia Pa stwa gminy/powiatu 
w pozyskaniu inwestorów?

• Jest uwzgl dniona w strategii rozwoju spo eczno-
gospodarczego / strategii rozwoju gospodarczego

• Jest opracowana odr bna strategia pozyskiwania 
inwestorów

• Jest cz ci  strategii promocji gospodarczej/ 
inwestycyjnej

• Jednostka nie posiada strategii pozyskiwania 
inwestorów

Strona 77 / 100

Strategia rozwoju przedsi biorczo ci, 
rozwoju gospodarczego, inwestycyjna, 
pozyskiwania inwestorów

Strategia rozwoju przedsi biorczo ci jest programem
w zakresie jej wspierania przez JST. Dotyczy kszta towania
przez samorz d lokalny sytuacji na lokalnym rynku pracy
poprzez zastosowanie odpowiednich instrumentów
wspieraj cych przedsi biorców. Ma na celu osi gni cie
jak najwi kszych korzy ci spo eczno-gospodarczych dla
gminy czy powiatu przy jak najlepszym wykorzystaniu
dost pnych zasobów finansowych, organizacyjnych oraz
ludzkich.

Strona 78 / 100

Strategia rozwoju przedsi biorczo ci, rozwoju 
gospodarczego, inwestycyjna, pozyskiwania 
inwestorów
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Strona 79 / 100

Strategia rozwoju przedsi biorczo ci, 
rozwoju gospodarczego, inwestycyjna, 
pozyskiwania inwestorów

Jak wspomniano wcze niej, strategia rozwoju gospodarczego
ma na celu wzrost gospodarczy gminy, powiatu lub regionu.
Obejmuje obszary funkcjonalne, na które ma wp yw samorz d
lokalny: planowanie przestrzenne, operacje na gruntach
(scalanie, sprzeda , dzier awa), rozwój infrastruktury
(uzbrojenie terenów), budowa dróg. Powinna uwzgl dnia
wybrane czynniki spo eczne (kapita ludzki, edukacja
i wykszta cenie, ochrona zdrowia) jako warunkuj ce rozwój
i wzrost gospodarczy.

Strona 80 / 100

Strategia rozwoju przedsi biorczo ci, 
rozwoju gospodarczego, inwestycyjna, 
pozyskiwania inwestorów

Strategia inwestycyjna gminy jest programem pozyskiwania
rodków finansowych i pozafinansowych na w asn dzia alno

inwestycyjn , zwi zan z realizacj zada w asnych. Celem
prowadzenia przez samorz d dzia alno ci inwestycyjnej jest
rozwój spo eczno-gospodarczy i zwi kszanie konkurencyjno ci.
Dzia alno ta jest kapita och onna i wymaga
d ugoterminowego planowania.

Strona 81 / 100

Strategia rozwoju przedsi biorczo ci, 
rozwoju gospodarczego, inwestycyjna, 
pozyskiwania inwestorów

Strategia pozyskiwania inwestorów do gminy jest programem
maj cym na celu zwi kszenie inwestycji (g ównie
zewn trznych), nap yw kapita u, dzi ki czemu samorz d lokalny
b dzie mia wsparcie w rozwi zywaniu problemów spo eczno-
gospodarczych. Obejmuje ona okre lenie czynników
atrakcyjno ci i konkurencyjno ci danej jednostki w obszarze
gospodarczym, atutów inwestycyjnych, potencjalnych
inwestorów, zdiagnozowanie potrzeb tych inwestorów oraz
przygotowanie oferty atrakcyjniejszej, ni konkurencja gminy.
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Strona 82 / 100

Od etapu planowania do realizacji 
w zarz dzaniu 
rozwojem gospodarczym

Od etapu planowania do realizacji 
w zarz dzaniu rozwojem gospodarczym

• Zarz dzanie rozwojem, czy partnerstwo w rozwoju 
• Kto rz dzi w Gminie?
• Uchwalamy i zapominamy – wdra anie, monitoring i ewaluacja strategii rozwoju
• Zaanga owanie spo eczno ci lokalnej i uspo ecznienie procesu zarz dzania
• Spójno  wdra ania strategii rozwoju gospodarczego z innymi planami rozwojowymi 

gminy, w tym w zakresie zarz dzania przestrzennego
• Planowanie, akcyjno , monitorowanie dzia a  post pów realizacji strategii – warsztat

• Strategia nie wdro y si  sama
• Planowanie wdra ania strategii
• Rzeczywista i obiektywna ocena efektów wdro eniowych
• Wyci ganie wniosków z dotychczasowej realizacji strategii
• Kiedy aktualizacja, a kiedy nowa strategia? Strona 83 / 100 

Strona 84 / 100

Zarz dzanie rozwojem, czy partnerstwo 
dla rozwoju?
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Strona 85 / 100

Zarz dzanie rozwojem, czy partnerstwo 
dla rozwoju?

W praktyce coraz bardziej popularne staje si zarz dzanie publiczne
(public management), które cechuje odej cie od sztywnych rega ,
bezosobowych procedur i regulacji na rzecz indywidualizacji
i autonomii decyzji. Jest to model bliski administrowaniu
i monitorowaniu, nie za dyrektywnym rz dzeniu.

Dlatego istotne jest odpowiedzenie na pytanie, jaki model jest lepszy
dla jednostki samorz dowej: rz dzenie – zarz dzanie rozwojem, czy
te wspó rz dzenie – dopuszczenie i uczestnictwo w sprawowaniu
w adzy wielu podmiotów

www.catalyticgovernance.com/catalytic-governance-model/
Strona 86 / 100

Zarz dzanie rozwojem, czy partnerstwo 
dla rozwoju?

Strona 87 / 100

Kto rz dzi w Gminie?

• Rz dzenie (goverment) czy wspó rz dzenie, koordynacja
(governance)?

• Kto wybiera w adze lokalne?
• atwo pozbawienia urz du a kadencyjno ?
• Jakie to rodzi skutki z punktu widzenia zarz dzania

strategicznego rozwojem gospodarczym gminy?
• Czy to jest odpowied na mnogo „pó kowników”?
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Strona 88 / 100

Uchwalamy i zapominamy – wdra anie, 
monitoring i ewaluacja strategii rozwoju

An
al

iza
 

st
ra

te
gi

cz
na

Etap IEtap I
Ocena  sytuacji

Faza 1. Identyfikacja
Badania 

strategiczne
Badania 

strategiczneFaza 2. Zbieranie 
informacji

Faza 2. Zbieranie 
informacji

Etap II
Okre lenie pola dzia ania

Faza 3. Poszukiwanie 
i projektowanie

Faza 3. Poszukiwanie 
i projektowanie Mo liwo ci 

strategiczne
Mo liwo ci 
strategiczne

Fo
rm

u
ow
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ie

 
st

ra
te
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i

Etap III
Projektowanie strategii

Etap III
Projektowanie strategii

Faza 4. Selekcja 
i ocena

Faza 4. Selekcja 
i ocena

Im
pl

em
en

ta
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a 
st

ra
te

gi
i

Etap IV Wprowadzanie 
strategii

Etap IV Wprowadzanie 
strategii

Faza 5. Wdra anie 
i realizacja strategii
Faza 5. Wdra anie 
i realizacja strategii

Etap V Zarz dzanie 
zmianami

Etap V Zarz dzanie 
zmianami

Faza 6. Projektowanie 
i wprowadzanie zmian
Faza 6. Projektowanie 
i wprowadzanie zmian

Dzia ania 
strategiczne

Dzia ania 
strategiczne

Etap VI Kontrola 
wdra ania strategii

Faza 7. Nadzorowanie 
i koordynacja

Faza 7. Nadzorowanie 
i koordynacja

Strona 89 / 100

Uchwalamy i zapominamy – wdra anie, 
monitoring i ewaluacja strategii rozwoju

Strategia rozwoju spo eczno-gospodarczego jest dokumentem
d ugookresowym, dlatego aby mog a zosta skutecznie
wdro ona wymaga odr bnego planowania – planowania
wdro enia (implementacji) strategii. Taki plan obejmuje m.in.:
plany wykonawcze, programy operacyjne, listy projektów,
procedury i instrukcje wdro eniowe, struktur wdro enia
(odpowiedzialne podmioty), partnerów, sposób egzekwowania
i rozliczania powierzonych zada . Od opracowania planu
wdro enia do rzeczywistej realizacji strategii jest jednak d uga
droga…

Strona 90 / 100

Uchwalamy i zapominamy – wdra anie, 
monitoring i ewaluacja strategii rozwoju

Strategia Rozwoju Gminy Nysa na lata 2014-2023, 2BA doradztwo strategiczne na zlecenie Gminy 
Nysa, Nysa, 2014

Faza 1
• szczegó owy zakres zadania,
• odpowiedzialnych za realizacj  zadania (zespó  projektowy),
• analiza wykonalno ci zadania,

Faza 2
• harmonogram realizacji zadania z wyszczególnieniem etapów 

zaplanowanych w kolejnych latach obowi zywania „Strategii”,
• szacowane koszty realizacji zadania,
• ród a finansowania zadania,

Faza 3
• spodziewany, mierzalny efekt realizacji zadania,
• warto  bazow  przed realizacj  zadania, do której b d  odnoszone 

uzyskane wyniki przedsi wzi cia.
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Uchwalamy i zapominamy – wdra anie, 
monitoring i ewaluacja strategii rozwoju

Monitoring realizacji strategii rozwoju polega na ci g ym zbieraniu
analizowaniu danych dotycz cych realizacji poszczególnych zada . Na
podstawie uzyskanych informacji mo liwe jest dokonywanie ewentualnych
korekt i zmian. Zmienno warunków otoczenia oraz trudno ci w zabezpieczaniu
rodków na realizacj zapisów strategii mog doprowadzi do dezaktualizacji

niektórych z zaplanowanych zada lub uniemo liwi ich realizacj w wed ug
pierwotnego planu. Monitorowanie i ewaluacja realizacji strategii oparte
powinny by na wska nikach realizacyjnych. Dla ka dego celu strategicznego
przyporz dkowane s wska niki, które b d wykorzystane do monitorowania
i ewaluacji post pu wdra ania programu (ewaluacja b dzie oparta na danych
szczegó owych uzyskanych z monitoringu).
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Uchwalamy i zapominamy – wdra anie, 
monitoring i ewaluacja strategii rozwoju

Ewaluacja strategii rozwoju spo eczno-gospodarczego/gospodarczego
obejmuje nast puj ce fazy:
• ewaluacji ex-ante - przed rozpocz ciem procesu wdra ania, która oceni

trafno za o e oraz sposobów realizacji
• ewaluacji on-going - w trakcie realizacji, w po owie wdra ania, która oceni

poziom realizacji celów strategicznych oraz zidentyfikuje czynniki maj ce
wp yw na realizacj zaplanowanych dzia a strategicznych

• ewaluacji ex-post - po zako czeniu okresu obowi zywania strategii, która
podsumuje efekty dzia a strategicznych oraz pozwoli na wyci gni cie
wniosków, które winny stanowi jedn z podstaw dotycz cych dalszych
kierunków rozwoju oraz do podj cia dzia a maj cych na celu ulepszenie
procesu strategicznego zarz dzania rozwojem spo eczno-gospodarczym.
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Uchwalamy i zapominamy – wdra anie, 
monitoring i ewaluacja strategii rozwoju

Strategia Rozwoju Gminy Nysa na lata 2014-2023, 2BA doradztwo strategiczne na zlecenie Gminy Nysa, Nysa, 2014

Proces wdra ania „Strategii Rozwoju Gminy Nysa 
na lata 2014-2023”

Monitoring gromadzonych danych

Ewaluacja – ocena i interpretacja 
gromadzonych danych

Informacje

Analityczne dane

Informacje 
o stopniu 
realizacji 

„Strategii”

Propozycje 
korekt 

zapisów 
„Strategii”

33



Tytu  szkolenia: Zarz dzanie strategiczne rozwojem gospodarczym

Strona 94 / 100

Zaanga owanie spo eczno ci lokalnej 
i uspo ecznienie procesu zarz dzania

• Model partycypacyjny i ekspercko-partycypacyjny
opracowania strategii

• Konsultacje z lokaln spo eczno ci w trakcie
i po opracowaniu strategii

• Warsztaty strategiczne
• Zaanga owanie lokalnej spo eczno ci w proces wdra ania

strategii
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Zaanga owanie spo eczno ci lokalnej 
i uspo ecznienie procesu zarz dzania

Kiedy konsultacje spo eczne na potrzeby strategii s fikcj
i maj charakter fasadowy…

Jak wygl da ten proces w Pa stwa mie cie/ gminie/powiecie?

www.slaskie.pl/STRATEGIA/strategia_II_4.htm
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Spójno  wdra ania strategii rozwoju 
gospodarczego z innymi planami 
rozwojowymi
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Spójno  wdra ania strategii rozwoju 
gospodarczego z innymi planami 
rozwojowymi gminy, w tym w zakresie 
zarz dzania przestrzennego

Strategia rozwoju spo eczno-gospodarczego JST jest najwa niejszym
dokumentem planistycznym, któremu powinny by podporz dkowane
wszystkie inne plany strategiczne i operacyjne funkcjonalne, w tym
w zakresie planowania przestrzennego.
Odwrotnie: w trakcie opracowania, wdra ania i ewaluacji strategii
rozwoju JST powinno si mie na wzgl dzie odniesienie do innych
dokumentów planistycznych, w tym takich, które powstaj równolegle,
b d pó niej. Zarz dzanie strategiczne rozwojem gminy jest procesem
d ugofalowym, kompleksowym, a jednocze nie komplementarnym.
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Kiedy aktualizacja, a kiedy nowa strategia?

• Wizja rozwoju jest nadal 
aktualna

• Cele nie zosta y zrealizowane
Aktualizacja

• Wizja rozwoju zosta a spe niona
• Cele zosta y zrealizowane

Nowa 
strategia
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Planowanie, akcyjno , monitorowanie 
dzia a  post pów realizacji strategii –
warsztat

• W jaki sposób przebiega proces wdra ania, monitorowania
i ewaluacji strategii w Pa stwa gminach/powiatach?

• Jakie dostrzegacie niedoci gni cia/b dy?
• Co uwa anie Pa stwo za swój sukces?
• Jakie zmiany zamierzanie Pa stwo wprowadzi

w przysz o ci?
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Firma 2BA doradztwo strategiczne (eksperci Agnieszka Nowak i Leszek Nowak) uczestniczyła 
w  przygotowaniu i realizacji projektów dotyczących rozwoju i promocji gospodarczej 
o  charakterze podobnym do planowanego opracowania m.in.: Strategia Promocji 
Gospodarczej Województwa Podlaskiego, Strategia Promocji Łomży,  Strategia 
przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą w powiecie nyskim, Strategia Rozwoju 
Gminy Nysa do 2023 roku, Strategia promocji Elbląga na lata 2012-2015, Analiza potencjału 
rozwoju społecznego gospodarczego gminy Mielec, Strategia rozwoju przedsiębiorczości 
i  turystyki obszaru transgranicznego Rychleby – Góry Złote. Eksperci brali udział również 
w  opracowaniu programów i szkoleń dot. rewitalizacji m.in. dla Kędzierzyna-Koźla, Lublina, 
Ostrowa Świętokrzyskiego, Białej, Krasnobrodu. 
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Wstęp 

 

Zarządzanie strategiczne rozwojem gospodarczym jest procesem, którego realizacja na 
poziomie lokalnym może przynieść wiele korzyści. Korzyści te mogą zaistnieć zarówno 
w  wymiarze gospodarczym, jak i społecznym. W praktyce trudno bowiem dokonać 
całkowitego rozróżnienia pomiędzy rozwojem społecznym a gospodarczym i te dwa obszary 
współzależą od siebie wzajemnie. Ponadto na oba wymienione wpływają czynniki 
środowiskowo-przestrzenne. Na zrównoważony rozwój jednostką osadniczą składają się 
wspomniane trzy obszary.  

Zarządzanie miastem, powiatem, czy regionem jest dużym wyzwaniem dla zarządzających 
JST. Celem tego szkolenia jest przedstawienie w sposób syntetyczny szerokiego spektrum 
zagadnień związanych z rozwojem strategicznym w obszarze gospodarczym. Punktem 
wyjścia do zapoznania się z praktycznymi aspektami procesu zarządzania strategicznego 
rozwojem jest prezentacja najważniejszych zagadnień związanych bezpośrednio z rozwojem, 
co zostało zawarte w rozdziale pierwszym skryptu szkoleniowego. Kolejne trzy rozdziały są 
poświęcone kolejnym etapom zarządzania strategicznego rozwojem gospodarczym. Niniejszy 
materiał może być wsparciem dla kadry kierowniczej jednostek samorządu terytorialnego 
województwa warmińsko-mazurskiego w podejmowaniu decyzji w przedmiotowym zakresie. 
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Rozdział 1 - Wprowadzenie do zagadnień związanych  
z rozwojem gospodarczym 

 

ROZWÓJ SPOŁECZNY I ROZWÓJ GOSPODARCZY 

Rozwój społeczny i gospodarczy są ze sobą powiązane. Rozwój gospodarczy jest 
uwarunkowany społecznie i nie jest możliwy bez postępu społecznego, jak również bez 
zmian w funkcjonowaniu instytucji publicznych oraz w postawach kreowanych 
w  społeczeństwie. Dlatego często mówi się o rozwoju społeczno – gospodarczym, jako 
pojęciu obejmującym całość procesów rozwojowych na poziomie lokalnym, regionalnym 
i  krajowym. Bez jednego nie będzie drugiego, ale też oba komponenty współtworzą 
mechanizm napędzający „koło rozwoju”. Warunkowanie obu jest istotne z punktu 
zarządzania strategicznego obejmującego długą perspektywę czasową. Trzecim 
komponentem tego procesu jest rozwój środowiskowo-przestrzenny.  

Zjawisko konkurencji, które odnoszono głównie do podmiotów gospodarczych dotyczy 
obecnie również gmin i regionów. W rezultacie zmian gospodarczych i cywilizacyjnych muszą 
one rywalizować o ograniczone zasoby z innymi jednostkami terytorialnymi. Stoją w obliczu 
podobnych wyzwań, co przedsiębiorstwa sektora prywatnego i muszą stawiać czoła 
sytuacjom niepewnym1. Odpowiedzią stały się nowe koncepcje zarządzania w sektorze 
publicznym oparte na orientacji marketingowej. Jedną ze sfer zarządzania terytorialnego jest 
stymulowanie rozwoju gospodarczego. Sfera ta ukierunkowana jest na zwiększenie 
potencjału jednostki osadniczej. Działania te są próbą stawienia czoła wyzwaniom, 
wynikającym z procesów globalizacyjnych i wynikającą z nich potrzebą konkurowania między 
sobą jednostek terytorialnych2 i wyrazem przyjęcia rynkowej koncepcji zarządzania przez 
podmioty zarządzania terytorialnego3. Jego charakterystycznym elementem jest 
postrzeganie funkcjonowania terytorium (miasta, regionu) w sposób podobny do prywatnej 
firmy. 

POLITYKA ROZWOJU 

Region, powiat lub gmina stanowią samodzielną jednostkę podziału terytorialnego kraju, 
stanowiącą najczęściej wyodrębniony geograficznie obszar o silnych więzach historycznych, 
kulturalnych, gospodarczych, społecznych i często etnicznych, w ramach którego 
prowadzona jest samodzielna polityka gospodarcza, społeczna i kulturalna.4 Działalność ta 
jest określana mianem samodzielnej polityki rozwoju regionalnego lub lokalnego. Jest ona 

                                                           
1
 Kierunki doskonalenia usług świadczonych przez administrację publiczną, Lisiecka K. i Papaj T. (red.), Śląskie 

Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2009, s. 5. 
2
 Naworól A. (red), Podstawy zarządzania w administracji publicznej, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej  

w Szczecinie, Szczecin 2003, s. 248. 
3
 Szromnik A., Marketing terytorialny jako atrybut rynkowej orientacji miast oraz regionów, [w:] Grzegorczyk A., 

Kochaniec A., Kreowanie wizerunku miast, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2010, s. 21. 
4
 Nowacka E., Zagadnienia regionalizacji w Polsce [w:] Funkcjonowanie samorządu terytorialnego – 

doświadczenia i perspektywy”, t. 1, red. S. Dolata, Opole 1998, s. 65. 
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nakierowanej na realizacje własnych celów, na bazie własnych zasobów, przy wsparciu 
finansowym ze środków budżetu państwa i UE. Rozwój regionu jest wynikiem jednoczesnej 
działalności różnych podmiotów: mieszkańców, przedsiębiorstw, władzy publicznej, instytucji 
i organizacji pozarządowych, co podkreśla znaczenie podejścia partnerskiego w realizacji 
polityki rozwoju. Podstawowym celem działań władz samorządowych jest optymalne 
wykorzystanie wewnętrznego potencjału rozwojowego (przestrzeń, środowiskowo 
przyrodnicze, kapitał ludzki, dziedzictwo kulturowe i historyczne, infrastruktura, podmioty 
gospodarcze, instytucje i organizacje, finanse regionu), ocenie szans i barier rozwojowych 
oraz zaangażowaniu elit politycznych, społecznych i gospodarczych. Współcześnie 
w  generowaniu rozwoju tracą na znaczeniu czynniki zasobowe (m.in. zasoby naturalne: 
ziemia, wody, surowce naturalne). Zyskują natomiast czynniki jakościowe (np. sprawność 
administracji, warunki życia i image - wizerunek obszaru).  

ISTOTA ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO  

W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

Realizacja polityki rozwoju wymaga zmiany podejścia do zarządzania rozwojem. Istotna jest 
zmiana definiowania roli organów władzy w jednostkach osadniczych z rządzenia 
i  administrowania na zarządzanie i kierowanie5. Koncepcja zarządzania JST powinna opierać 
się na dorobku nauk o zarządzaniu przedsiębiorstwami, a  myślenie przedsiębiorcze powinno 
być podstawą decyzji podejmowanych przed podmioty zarządzające tymi jednostkami. Jest 
to podstawowy warunek ich rozwoju.6 Na początku XX w. istotne znaczenie miało sprawne 
zarządzanie organizacjami, czego odzwierciedleniem w  naukach o zarządzaniu był rozwój 
kierunków administracyjnego i biurokratycznego, którego twórcami byli H. Fayol i M. Weber. 
H. Fayol wyodrębnił pięć funkcji zarządzania: przewidywanie (planowanie), organizowanie, 
motywowanie, koordynowanie i  kontrolowanie7. 

W warunkach globalizacji i konkurencji istnieje konieczność wypracowania nowych zasad 
zapewniających rozwój teorii i praktyki zarządzania, które znajdą również zastosowanie 
w  jednostkach osadniczych. W zarządzaniu gminami, powiatami i regionami 
implementowane są obecnie koncepcje stosowane w zarządzaniu podmiotami 
gospodarczymi. Wymienić można m.in. nowe zarządzanie publiczne (New Public 
Management) i dobre rządzenie-zarządzanie (Good Governance). W. Rudolf twierdzi, że 
współczesne koncepcje zarządzania są częściowo zbieżne z filozofią marketingową8. 
Punktem odniesienia New Public Management są obywatele jako konsumenci. 
Konsekwencją realizacji zasad dobrego rządzenia jest wprowadzanie nowoczesnych metod 
komunikacji z klientem w organach władzy i  administracji samorządowej. Dobre rządzenie 
można rozumieć m.in. jako uczestnictwo, przejrzystość, skuteczność, efektywność i spójność 

                                                           
5
 Kasiński M., Współczesne problemy rozwoju administracji publicznej w Polsce, „Annales. Etyka w Życiu 

Gospodarczym” 2011, Vol. 14 (1), s. 215-226. 
6
 Szromnik A., Marketing Terytorialny. Miasto i region na rynku, op.cit., s. 9 

7
 Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem, H. Bieniok (red),  Cz. 1. AE, Katowice 1999, s. 38. 

8
 Rudolf W., Samorząd regionu i jego partnerzy – typologia relacji w marketingu regionu, „Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług” nr 663/75 Szczecin 2011, s. 244. 
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działań podmiotów zarządzania jednostkami osadniczymi9. W Good Governace podmioty 
zarządzania koncentrują się na obywatelach jako interesariuszach. W zarządzaniu 
jednostkami osadniczymi przyjęła się również koncepcja menadżeryzmu. Jedną z form 
przyjmowania menadżerskiej postawy przez podmioty zarządzania powinna być adaptacja 
marketingowej orientacji do zarządzania miastem i regionem. Sprzyjać temu będzie 
stosowanie metod i technik nowoczesnego zarządzania terytorialnego, do których zaliczyć 
można również marketing. Zarządzanie jednostkami osadniczymi cechuje brak trwałości 
polityki regionalnej w odniesieniu do polityki intraregionalnej, co wynika z kadencyjności 
organów władzy samorządowej oraz braku gwarancji finansowania. Podmioty zarządzania 
powinny myśleć strategicznie, wdrażać zasady dobrego rządzenia, wprowadzać innowacje, 
a  także promować swoje zalety10 . 

A. Noworól definiuje zarządzanie jednostką osadniczą jako jeden z podsystemów systemu 
terytorialnego, obejmujący kierowanie jednostką terytorialną dla osiągnięcia określonych 
przez zarządzającego celów.11 W zarządzania w XXI w. przyjął się paradygmat P. Druckera, 
którego założeniem jest ukierunkowanie na wartości i potrzeby klientów. Natomiast istotą 
zarządzania strategicznego jest zapewnienie rozwoju i wzrostu jednostki samorządowej 
w  dłużej perspektywie czasowej.  

ETAPY ZARZĄDZANIA ROZWOJEM GOSPODARCZYM 

Można wyodrębnić trzy fazy procesu zarządzania strategicznego rozwojem społeczno-
gospodarczym: planowanie strategiczne, wdrażanie strategii i nadzór strategiczny.12  

 W ramach planowania strategicznego wyznaczane są cele rozwoju. Jest to 
poprzedzone zdiagnozowaniem stanu przeszłego i sytuacji obecnej. Zazwyczaj 
przyjętą perspektywą diagnozy stanu przeszłego jest okres od 3 do 10 lat. Planowanie 
strategiczne obejmuje opracowanie strategii rozwoju społeczno-gospodarczego lub 
rozwoju gospodarczego. Narzędziem do planowania rozwoju strategicznego jest 
strategia. Pojęcie to wywodzi się ze starożytności i dotyczyło sztuki prowadzenia 
wojny. Kolejnym krokiem było przeniesienie rozumienia strategii na grunt polityki 
i  gospodarki. Od lat 90-tych XX w. rozpoczęła się era zarządzania strategicznego 
w  polskich instytucjach samorządowych. Istnieje wiele różnych definicji strategii. Jest 
to osiąganie długofalowych celów rozwoju, planowanie w obliczu działań konkurencji, 
albo sposób na kształtowanie relacji z otoczeniem. 

 Po okresie planowania jest faza wdrażania strategii. Rozpoczyna się ona od 
przygotowania zasobów i warunków działania. Następuje operacjonalizacja celów, ich 
uszczegółowienie, przełożenie celów wyższego na cele niższego rzędu, dopasowanie 
planu wdrożenia do realiów. Powinno nastąpić urealnienie harmonogramu realizacji.  

                                                           
9
 Bundschuh-Rieseneder F., Good governance: characteristics, methods and the Austrian examples, 

„Transylvanian Review of Administrative Sciences” 2008, Iss. 24E, s. 28. 
10

 Szeremet P., Zastosowanie marketingu społecznego w realizacji zadań własnych administracji samorządu 
gminnego, „Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu” 2012, nr 27 (735), s. 345-346. 
11

 Noworól A., Zarządzanie terytorialne jako dziedzina zarządzania publicznego, [w:] T. Wawak (red.), 
Komunikacja i jakość w zarządzaniu, t. II, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s.113-114. 
12

 Żółkowska I., Zarządzanie strategiczne, konspekt wykładu ZAH, 2009, http://home.elka.pw.edu.pl 
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 Nadzór strategiczny obejmuje monitorowanie i ewaluację działań związanych 
z  realizacją przedsięwzięć zaplanowanych w strategii oraz ocenę, czy 
realizacja  przebiega zgodnie z założeniami i ew. korygowanie odchyleń. Pozwala to 
na wczesne wykrywanie problemów w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym, które 
mogą stanowić przeszkodę w realizacji strategii. 

Z kolei cykl Deminga obejmuje cztery etapy ukierunkowane na ciągłe doskonalenie 
i  usprawnienie procesu zarządzania strategicznego. Oprócz planowania, wdrażania 
i  monitorowania (sprawdzenia) wyodrębniono działanie. Realizowane ono jest poprzez 
wprowadzanie wyników monitoringu, faktyczne dokonywanie ewaluacji, przeprowadzenie 
działań korygujących.13 

RODZAJE I TYPY STRATEGII ROZWOJU NA POZIOMIE LOKALNYM 

Najpopularniejszą typologią strategii rozwoju w samorządzie lokalnym jest ta, która wynika 
z  układu sił w analizie SWOT. Są to następujące typy: strategia zachowawcza, defensywna, 
agresywna i konkurencyjna. 

Strategia zachowawcza – samorząd działa w niekorzystnym otoczeniu zewnętrznym, ale 

posiada silnie powiązany z zagrożeniami zewnętrznymi zespół mocnych stron, jest więc 

w  stanie zdecydowanie odpowiedzieć na zagrożenia. W istniejącym otoczeniu nie jest się 

w  stanie intensywnie rozwijać, gdyż zespół mocnych stron nie koresponduje z szansami 

otoczenia, niemniej jednak jest w stanie skutecznie przezwyciężać zagrożenia w oczekiwaniu 

na poprawę warunków zewnętrznych. Może oznaczać realizację polityki rozwoju nastawioną 

na unikanie konfrontacji o główne czynniki rozwoju, np. kapitał ludzki. Jej wybór uzależniony 

jest od siły konkurencyjności JST. Im wyższa konkurencyjność o kluczowe zasoby, tym 

zasadniejszy wybór tego typu strategii.  

Strategia defensywna – słabe strony samorządu są silnie powiązane z zewnętrznymi 

zagrożeniami. Strategia defensywna jest strategią nastawioną na przetrwanie. Oznacza, że 

zagrożenia takie, jak np. niekorzystna sytuacja demograficzna lub gospodarcza w kraju, może 

mieć wpływ na pogłębianiu negatywnych zjawisk na danym obszarze. W tej sytuacji należy 

minimalizować wpływ otoczenia na sytuację wewnątrz JST, np. poprzez wzmocnienie siły 

lokalnej gospodarki. 

Strategia agresywna – w samorządzie przeważają mocne strony, a w jego otoczeniu silnie 

powiązane z nimi szanse. Strategia agresywna jest strategią silnej ekspansji oraz rozwoju 

wykorzystującego obydwa czynniki. Oznacza, że sytuacja zewnętrzna, np. napływ środków 

unijnych wzmacnia mocne strony (np. poprzez zwiększenie atrakcyjności 

inwestycyjnej).  Należy podjąć agresywne działania mające na celu wykorzystanie szans 

w  konfrontacji z mocnymi stronami.  

                                                           
13

 Mazur A., Gołaś H., Zasady, metody i techniki wykorzystywane w zarządzaniu jakością, Wydawnictwo 
Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010, s. 41 
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Strategia konkurencyjna - samorząd posiada przewagę słabych stron nad mocnymi, ale 

funkcjonuje w przyjaznym dla siebie otoczeniu, co pozwala mu utrzymywać swoją pozycję. 

Niemniej jednak słabość wewnętrzna uniemożliwia skuteczne wykorzystanie szans, które 

daje otoczenie zewnętrzne. Strategia konkurencyjna powinna koncentrować się więc na 

takim eliminowaniu wewnętrznych słabości, aby w przyszłości lepiej wykorzystać szanse 

otoczenia. W tej sytuacji można się skupić na powolnym, ale systematycznym eliminowaniu 

słabych stron, np. bezrobocia. Strategia konkurencyjna zalecana jest w momencie, gdy brak 

jest zdecydowanych mocnych stron, a przełamywanie słabości jest procesem znacznie 

wydłużonym w czasie. Dodatkowo należy oczekiwać pozytywnego oddziaływania czynników 

zewnętrznych.  

ZARZĄDZANIE PRZESTRZENNE I POLITYKA PRZESTRZENNA 

Zarządzanie przestrzenią jest jednym z obszarów zarządzania strategicznego rozwojem JST. 
Jak wcześniej wspomniano, wyznacznikiem zrównoważonego rozwoju jednostki osadniczej 
jest integracja wymiaru społeczno-gospodarczego z terytorialnym. Niektórzy autorzy 
(N.  Naworól) podkreślają konieczność synergii działań w obrębie gospodarki przestrzennej 
i  zarządzania rozwojem. Zarządzający JST powinni zagwarantować spójność 
rozwoju  ekonomicznego z przestrzennym zagospodarowaniem poprzez uwzględnianie 
w  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego celów i zadań 
wynikających ze strategii rozwoju gminy. Zarządzanie przestrzenią obejmuje takie elementy, 
jak analizy, prognozy i symulacje zmian istotnych cech przestrzeni planistycznej. Pozwala na 
optymalne wykorzystanie tych elementów w celu zmaksymalizowania korzyści 
ekonomicznych i ekologicznych wynikających z opracowania i wdrażania studiów, 
programów i planów zagospodarowania przestrzennego.14 

 

Rozdział 2 - Planowanie rozwoju gospodarczego 

 

CELE, ZADANIA I ZASADY OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU 

Proces zarządzania rozwojem jednostki osadniczej musi mieć aktywny charakter i być 
nastawiony na kreowanie jej przyszłości. Podstawą do tego typu działań jest strategia 
rozwoju społeczno-gospodarczego (lub gospodarczego), którą będzie charakteryzować 
uwzględnienie trzech równoważnych aspektów: kompleksowość podejścia, orientacja na 
przyszłość i  orientacja na wyniki. Strategia powinna uwzględniać, że rozwój gminy, powiatu 
i  regionu powinien przebiegać w sposób harmonijny w następujących dziedzinach: 
społecznej, gospodarczej, infrastrukturalnej, przestrzennej i ekologicznej, a więc mieć 
charakter rozwoju zintegrowanego. Rozwój jest niezbędnym warunkiem tworzenia możliwie 

                                                           
14

 Hajduk, S., Innowacje w zarządzaniu rozwojem przestrzennym na poziomie lokalnym, [w:] „Prace naukowe 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” („Research Papers of Wrocław University of Economics”), nr 332, 
2014, s. 150. 
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jak najlepszego środowiska życia dla ich mieszkańców, tj. warunków zamieszkania, pracy, 
obsługi i wypoczynku. Równocześnie należy uwzględnić otoczenie zewnętrzne, położenie 
i  pozycję względem innych JST, z którymi spotyka się ona na polu współpracy i  rywalizacji.  

Z tak rozumianego ogólnego podejścia do strategii wynika konieczność odniesienia się do 
zasad programowania, partnerstwa i zrównoważonego rozwoju, w zgodności z Agendą 21. 
Prace nad Strategią i jej finalny efekt powinny być zgodne z wymaganiami i procedurami, 
które obowiązują w Polsce i w Unii Europejskiej. Prace nad strategią składają się z dwóch 
podstawowych etapów: analityczno-diagnostycznego (opracowanie diagnozy strategicznej) 
oraz strategicznego (formułowanie strategii). 

BADANIA NA POTRZEBY STRATEGII ROZWOJU 

Opracowując strategię rozwoju społeczno-gospodarczego powinno się przeprowadzić 
badania rynkowe i marketingowe, które pozwolą na przeanalizowanie stanu przeszłego 
i  aktualnego oraz wyciągnięcie wniosków i opracowanie prognozy rozwoju w oparciu 
o  wnioski diagnostyczne. Różnica pomiędzy badaniami rynkowymi i marketingowymi wynika 
z ich odmiennego zastosowania. Dzięki badaniom rynkowym można lepiej poznać otoczenie 
oraz prognozować rozwój. Natomiast badania marketingowe pozwalają na skuteczniejsze 
działanie na rynku i zwiększenie zysków. Uważa się, że badania marketingowe maja 
charakter bardziej subiektywny niż badania rynkowe. Często pod pojęciem badań rozumie 
się kosztochłonne zlecanie wyspecjalizowanemu podmiotowi. Takie podejście zniechęca 
i  odstrasza od realizacji badań, które mają duże znaczenie dla opracowania rzetelnej 
diagnozy jednostki samorządowej. 

Często zapomina się, że badania to nie tylko wywiady kwestionariuszowe, pogłębione, czy 
grupowe. Są to przykłady badań bezpośrednich – pierwotnych, które polegają na 
pozyskiwaniu informacji od podmiotów będących jej bezpośrednim źródłem. Dla 
opracowania strategii w JST fundamentalne znaczenie mogą mieć badania wtórne, 
polegające na pozyskiwaniu informacji zawartych już w innych publikacjach, raportach, 
w  bazach danych, w zasobach Internetu, mediów, jednostek naukowo-badawczych, itp.  

DIAGNOZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA 

Diagnoza strategiczna jest punktem wyjścia do opracowania strategii rozwoju społeczno-
gospodarczego lub gospodarczego. Obejmuje zarówno czynniki gospodarcze, jak również 
społeczne. Opracowując „czystą” strategię rozwoju gospodarczego nie można pominąć 
analizy czynników społecznych, szczególnie tych, które warunkują rozwój gospodarczy (m.in. 
bezrobocie, edukacja, wykształcenie). Zakres problemowy diagnozy nie jest sztywno ustalony 
i może obejmować inne czynniki, w zależności od charakteru JST i strategii. Diagnoza składa 
się z analizy funkcjonowania JST, analizy otoczenia zewnętrznego, analizy SWOT i oceny 
sytuacji strategicznej (prognozy w zakresie rozwoju). 
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Są dwa modele umiejscowienia diagnozy strategicznej w procesie opracowania strategii 
rozwoju. W jednym z modeli diagnoza poprzedza sformułowanie celów strategii – w drugim 
zaś punktem wyjścia jest sformułowanie wizji i misji, a następnie diagnozę strategiczną 
porządkuje się według ich brzmienia. Oba podejścia są poprawne i zalecane, a od danej 
jednostki zależy, który model będzie dla niej lepszy. 

 

ANALIZA SWOT 

Analiza SWOT jest jednym z narzędzi analizy strategicznej. Obejmuje rozpoznanie sił 
i  słabości (analiza wewnętrzna) oraz obecnych i przyszłych zmian w jej otoczeniu, czyli jego 
szans i zagrożeń (analiza zewnętrzna). Obejmuje ona analizę:  

 Mocnych stron, tj. uwarunkowań wewnętrznych (endogenicznych), czyli elementów 
rzeczywistości mających pozytywny charakter z punktu widzenia przyszłego rozwoju.  

 Słabych stron, tj. uwarunkowań wewnętrznych o negatywnym charakterze.  

 Szans, tj. uwarunkowań zewnętrznych (egzogenicznych) o charakterze pozytywnym; 
jako szanse uwzględnione zostały te zagadnienia, których źródła leżą poza obszarem 
JST lub poza zakresem kompetencji władz publicznych działających na jej obszarze. 

 Zagrożeń, tj. uwarunkowań zewnętrznych mających negatywny wpływ na dalszy 
rozwój JST. 

Poszczególne czynniki rozwojowe powinny zostać zrangowane w skali od 1 do 10. 
Ostatecznie do dalszych rozważań strategicznych przyjmuje się te czynniki, które mają 
największy wpływ na osiąganie stanu docelowego oraz dodatkowo odznaczają się 
największym prawdopodobieństwem wystąpienia. Aby ustalić, które z pozostałych 
czynników analizy SWOT są najistotniejsze dla wyboru typu strategii, nadaje się pozostałym 
czynnikom wagi. Każdy z czynników związanych z szansami (okazjami) i zagrożeniami ocenia 
się w konfrontacji z mocnymi stronami (siły) i słabymi stronami (słabości), poprzez 
rozdzielenie pomiędzy nich punktów (np. w skali od 1 do 6). W ten sposób ocenia się, które 
z  mocnych, a które ze słabych stron mają kluczowe znaczenie w konfrontacji z otoczeniem 
zewnętrznym oraz jaki typ strategii jest najbardziej rekomendowany dla danej JST. 

WIZJA, MISJA, CELE ROZWOJU 

Wizja powinna być rozumiana jako docelowy obraz danej jednostki w przyszłości. Jest to 
marzenie o lepszej przyszłości, stan pożądany i oczekiwany, do spełnienia którego będą 
dążyć wdrażający strategię. Wyzwaniem dla zarządzających rozwojem będzie skupienie 
wokół wizji różnych grup interesariuszy. Misja to nadrzędny cel rozwojowy (pierwszy stopień 
w hierarchii planowania strategicznego). Misję należy traktować jako precyzyjne wyrażenie 
dalekosiężnych zamierzeń i aspiracji, główną ideę wyznaczającą kierunek rozwoju.  
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Priorytety rozwoju i cele strategiczne - to kolejne poziomy w hierarchii planowania 

strategicznego rozwoju JST. Ich wytyczenie i realizacja ma na celu spełnienie deklaracji 

zwartej w misji oraz przybliżenie się do obrazu przyszłości nakreślonego w wizji. Priorytety 

odnoszą się do tych obszarów, które są kluczowe dla rozwoju. Wskażą, na jakich obszarach 

powinny skoncentrować się zarządzający rozwojem w perspektywie realizacji strategii. 

Priorytety wynikają z misji i dotyczą najistotniejszych obszarów problemowych, które zostały 

zidentyfikowane na etapie opracowania diagnozy strategicznej. 

 

Cele strategiczne definiują docelowo stan rozwoju gminy, powiatu, regionu 

w  poszczególnych obszarach priorytetowych. Do każdego z priorytetów przyporządkowany 

powinien zostać zestaw celów strategicznych. Cele powinny być ściśle sformułowane, 

mierzalne, ambitne, realistyczne i określone w czasie (zgodnie z zasadą SMART)15. 

Dodatkowo nie mogą się wykluczać. 

 

 

Rozdział 3 - Atrakcyjność i konkurencyjność gospodarcza 

 

ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNA I KONKURENCYJNOŚĆ GOSPODARCZA 

„Atrakcyjność inwestycyjna regionów to pojęcie, które możemy utożsamiać z możliwościami 

zaspokojenia oczekiwań inwestorów dokonujących inwestycji w danym regionie. Potencjalna 

atrakcyjność inwestycyjna jest to zespół regionalnych walorów lokalizacyjnych, które mają 

wpływ na osiąganie celów inwestora (np. w postaci osiągania niskich kosztów prowadzonej 

działalności gospodarczej, wysokich przychodów ze sprzedaży, rentowności netto oraz 

konkurencyjności danej inwestycji). Rzeczywista atrakcyjność inwestycyjna jest to zdolność 

regionu do wykreowania satysfakcji klienta-inwestora i wywołania absorpcji kapitału 

finansowego i rzeczowego w formie inwestycji. Można ją mierzyć za pomocą efektywności 

poniesionych nakładów kapitału finansowego, rzeczowego, ludzkiego i przyrodniczego. (…) 

Jest czynnikiem wpływającym na powstanie przedsiębiorczych przewag konkurencyjnych.”16 

Przewagi te zlokalizowane są w przedsiębiorstwach funkcjonujących w gminach regionu 

i  wpływają na bezpośrednią konkurencyjność regionów.  

Konkurencyjność gospodarki nie jest pojęciem jednoznacznie zdefiniowanym z uwagi na 

liczną i zróżnicowaną liczbę wskaźników, przez pryzmat których należy pojęcie 
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 SMART (akronim od ang. Simple, Measurable, Achievable, Relevant, Timely) – koncepcja 
formułowania celów w dziedzinie planowania, będąca zbiorem pięciu postulatów dotyczących cech, którymi 
powinien się charakteryzować poprawnie sformułowany cel: prosty, mierzalny, osiągalny, istotny, określony w 
czasie. 
16

 Atrakcyjność inwestycyjna regionów jako uwarunkowanie przedsiębiorczych przewag konkurencyjnych, H. 
Godlewska-Majkowska (red.), Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2011, 
s. 4. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Skr%C3%B3towiec
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cel
http://pl.wikipedia.org/wiki/Planowanie
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interpretować. Uważa się, że konkurencyjność jest pojęciem szerszym, nadrzędnym wobec 

atrakcyjności. Należy rozróżnić pojęcie gospodarki narodowej od konkurencyjności 

regionu/powiatu/gminy. Można powiedzieć, że konkurencyjność regionu stanowi warunek 

konieczny i wyznacznik atrakcyjności dla inwestorów. Według Portera konkurencyjność 

postrzegana jest jako korzyść lokalizacji. Jest to także zdolność do generowania relatywnie 

wysokich dochodów, wytwarzania PKB i zapewniania miejsc pracy. Z tym pojęciem wiąże się 

również umiejętność tworzenia innowacji, współpracy z gospodarczymi partnerami 

zagranicznymi, generowania efektywnego eksportu, czy wreszcie wysoka pozycja regionu w 

rankingach względem innych województw. 17 

W 2016 r. Komisja Europejskiej opublikowała po raz trzeci (poprzednie w 2010 r. i 2013 r.) 

raport pn. „Indeks konkurencyjności regionalnej” (ang. European Regional Competitiveness 

Index), który zawiera analizy dotyczące wyników gospodarczych osiąganych przez 263 

regiony UE, a tym samym pozwala na wskazanie mocnych i słabych stron regionów, a także 

na porównanie i ocenę ich poziomu konkurencyjności. Autorzy raportu interpretują 

„konkurencyjność regionalną jako zdolność danego regionu do zaoferowania atrakcyjnych 

i  stabilnych warunków dla przedsiębiorstw i mieszkańców.18 Z punktu widzenia czynników 

uznawanych za siły napędowe konkurencyjności regionalnej, najbardziej niekorzystne 

wartości województwo podlaskie osiągnęło w zakresie indeksu „Poziom zaawansowania 

biznesu” oraz „Poziom infrastruktury”. 

 

Rozdział 4 - Od etapu planowania do realizacji w zarządzaniu rozwojem 
gospodarczym 

 

WDRAŻANIE STRATEGII ROZWOJU 

Pierwszym etapem zdefiniowania systemu wdrożenia jest wskazanie osób i podmiotów 

odpowiedzialnych za realizację zapisów strategii rozwoju społeczno-gospodarczego lub 

gospodarczego. Strategia jest uchwalana przez radę miasta/gminy/powiatu lub sejmik 

województwa, a za całościowy nadzór nad jej realizacją powinien odpowiadać 

wójt/burmistrz/starosta lub marszałek. 

Realizacja celów strategicznych i spełnienie wizji rozwoju wymagają zapewnienia szerokiej 

współpracy pomiędzy urzędem gminy/miasta/starostwem powiatowym lub urzędem 

marszałkowskim, jednostkami organizacyjnymi i spółkami JST, podmiotami gospodarczymi 

i  instytucjami otoczenia biznesu, organizacjami pozarządowymi, jednostkami 

samorządowymi wyższego rzędu oraz społecznością lokalną. Oparta na partnerskich 
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 A. Raczyk, S. Dołzbłasz, M. Leśniak-Johann, Atrakcyjność inwestycyjna Dolnego Śląska w świetle 
współczesnych trendów, Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej, Wrocław 2010, s. 2-8. 
18

 European Regional Competitiveness Index 2016, dostępny na stronie internetowej 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/regional_competitiveness/.  
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relacjach współpraca ze społecznością lokalną jest gwarantem sukcesu w realizacji strategii. 

Mieszkańcy obszaru są jednocześnie adresatami działań i zadań zapisanych w strategii, jak 

również istotnym partnerem w jej realizacji. Realizacja strategii opierać się będzie na: 

 Podejmowaniu działań wynikających z celów strategicznych zgodnie z kompetencjami 
samorządu określonych ustawą o samorządzie gminnym, powiatowym lub 
wojewódzkim. 

 Działaniach opartych na partnerstwie publiczno – prywatnym. 

 Koordynacji i aktywnym zaangażowaniu się w działaniach podmiotów prywatnych 
(kapitał prywatny) w przypadku realizacji zamierzeń wypełniających cele strategii.  

 Działaniach opartych na współpracy z organizacjami społecznymi. 

Realizacja strategii wymaga zaangażowania zestawu zasobów: finansowych, kadrowych 

i  organizacyjnych. Oprócz przedstawionych wcześniej instrumentów organizacyjnych 

i  określenia finansowania realizacji strategii istotne jest uwzględnienie w instrumentach 

planistycznych: strategii i planów rozwojowych, jakie posiada JST. Niezbędne jest 

kompleksowe i szczegółowe zaplanowanie poszczególnych zadań realizacyjnych. 

 

MONITORING I EWALUACJA 

Monitoring jest systematycznym i szczegółowym badaniem realizacji strategii. Koncentruje 

się na ocenie przebiegu prawidłowości wdrażania działań i zadań realizacyjnych 

w  odniesieniu do przyjętego planu oraz stopnia osiągnięcia produktów i rezultatów. 

Monitoring przeprowadzany powinien być w trakcie realizacji i obejmuje: harmonogram, 

budżet oraz zaplanowane rezultaty poszczególnych zadań. Za monitoring odpowiada 

koordynator wdrażania strategii. 

Ewaluacja jest cyklicznym badaniem wybranych elementów strategii i powinna się 

koncentrować na stopniu realizacji celów strategicznych oraz spełnienia wizji strategicznej. 

Ewaluacja powinna następować w kluczowych momentach realizacji. Ewaluacja jest 

przeprowadzana na podstawie danych uzyskanych podczas monitoringu. Monitoring 

i  ewaluacja są zatem przeprowadzane na dwóch poziomach: pierwszy dotyczy 

monitorowania realizacji działań i zadań, drugi monitorowania i ewaluacji osiągania celów 

strategicznych. 

Aktualizacja strategii oznacza podejmowanie takich działań, które spowodują, że założenia 

w  takcie realizacji będą uwzględniały zmiany w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym. 

Każda jednostka samorządowa funkcjonuje w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu, 

a  charakter tych zmian może mieć istotne znaczenie na realizację strategii. Istotnym 

czynnikiem jest długi okres wdrażania strategii. Z tego względu planowanie i podejmowanie 

działań aktualizacyjnych jest niezbędne w zarzadzaniu rozwojem lokalnym. 
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