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1. Streszczenie raportu 

Przeprowadzone badanie ewaluacyjne dotyczy „Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 

2011-2020 plus”. Dokument uchwalono 13 września 2010 roku (Uchwała Nr LVIII/777/10). Ce-

lem ewaluacji jest sformułowanie wniosków do lokalnej polityki rozwoju. 

Ocenie poddano cztery kluczowe aspekty, uwzględniające: proces przygotowania dokumentu, 

strukturę i zawartość merytoryczną Strategii, wdrażanie jej zapisów oraz wywołane w ich efek-

cie zmiany. W badaniu zastosowano pięć kryteriów ewaluacyjnych: 

✓ kryterium trafności – ocena adekwatności wymiarów procesu strategicznego do po-

trzeb interesariuszy; 

✓ kryterium skuteczności – ocena poziomu realizacji celów w poszczególnych wymiarach 

procesu strategicznego; 

✓ kryterium efektywności – ocena nakładów i wyników w poszczególnych wymiarach pro-

cesu strategicznego; 

✓ kryterium użyteczności – ocena wpływu realizowanych działań na otoczenie; 

✓ kryterium trwałości – ocena trwałości elementów procesu strategicznego w kontekście 

aktualizacji dokumentu. 

W ewaluacji wykorzystano różnorodne metody i narzędzia badawcze. Zaliczyć do nich należy: 

desk research oparty na analizie tekstów źródłowych; ankietę przeprowadzoną wśród miesz-

kańców, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych; ankietę wśród kierownictwa Urzędu 

Miejskiego; ankietę przeprowadzoną wśród osób czasowo przebywających w Białymstoku 

oraz zogniskowane wywiady grupowe. 

Łącznie postawiono 20 pytań badawczych, które zostały przypisane do poszczególnych etapów 

badania i kryteriów ewaluacyjnych. Badanie pozwoliło na ocenę Strategii w czterech wymie-

nionych wyżej kontekstach. W wyniku przeprowadzonej ewaluacji zaproponowano wdrożenie 

20 rekomendacji stanowiących najważniejsze wnioski przypisane do poszczególnych elemen-

tów badania. Do kluczowych można zaliczyć te spajające najważniejsze dla poszczególnych ob-

szarów założenia. 

A. Proces przygotowania dokumentu – oce-

niono, iż partycypacyjny model przygotowa-

nia dokumentu strategicznego odpowiada na 

potrzeby społeczności miasta, a w wyniku 

przyjętego modelu osiągnięto cele „procesu 

przygotowania Strategii”. Jednocześnie przy-

jęty model powinno się usprawnić, zarówno 

pod kątem jego efektywności, jak i użytecz-

ności w kontekście tworzenia systemu doku-

mentów planistyczno-strategicznych w mieście. Należy także zaznaczyć, iż poprawy wy-

Rekomendacja. Należy wzmocnić znaczenie 

sieci współpracy na etapie tworzenia doku-

mentu z perspektywą wspólnego z interesa-

riuszami wdrażania przyjętych zapisów. Po-

siadanie określonych sieci współpracy warun-

kuje realną możliwość przyjmowania celów  

i działań. Współpraca (współudział, współde-

cydowanie, współodpowiedzialność) powinna 

polegać na integracji sektora publicznego  

i prywatnego oraz społecznego. 
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maga jakość współpracy i trwałość relacji wypracowywanych podczas tworzenia doku-

mentu. Rekomendacje do tej części dotyczą: uspołecznienia procesu strategicznego, 

jego profesjonalizacji (włączania osób z doświadczeniem planistyczno-strategicznym) 

oraz szerokiej inkluzji, w której Strategia stanowi główny integrator wewnętrzny. 

B. Dokument strategiczny – ocena dokumentu 

Strategii nie jest jednoznaczna. Wątpliwości 

może budzić fakt, iż dokument tylko częściowo 

odpowiada na potrzeby interesariuszy i uwa-

runkowania zewnętrzne, a także tylko w pew-

nym stopniu jest wykorzystywany do mobilizacji zasobów miasta. Trudno natomiast  

o jednoznaczną ocenę Strategii w kontekście jej przydatności w planowanych i realizo-

wanych działaniach oraz w porządkowaniu systemu dokumentów planistycznych i stra-

tegicznych. Strategia wymaga obecnie modyfikacji, co związane jest zarówno ze zmie-

niającymi się uwarunkowaniami wewnętrznymi, jak zewnętrznymi, w tym nową poli-

tyką rozwoju. Rekomendacje dotyczą kształtu przyszłego dokumentu, w tym jego po-

wiązań zewnętrznych (w różnych skalach przestrzennych) zarówno na płaszczyźnie 

współpracy, jak i konieczności uwzględnienia zmieniających się uwarunkowań ze-

wnętrznych. 

C. Proces wdrażania Strategii – przyjęty model 

wdrażania odpowiadał zdolnościom organiza-

cyjnym Urzędu Miejskiego, ale jednocześnie 

trudno o stwierdzenie, iż proces ten miał po-

zytywny wpływ na dodatkowe efekty o cha-

rakterze organizacyjnym, w tym tworzenie i 

rozszerzanie sieci współpracy. Za dobrą należy 

uznać skuteczność procesu wdrażania opar-

tego na programach strategicznych, choć nie powstały one w założonej pierwotnie for-

mie. W celu poprawy efektywności procesu wdrażania Strategii rekomenduje się two-

rzenie i implementację programów i projektów operacyjnych, a także integrację działań 

i zwiększenie efektywności współpracy. 

D. Efekty wdrażania Strategii – ocena efektów 

wdrażania Strategii nie jest jednoznaczna. Ge-

neralnie należy uznać, iż zmiany w mieście wy-

wołane wdrażaniem Strategii mają różno-

rodny charakter (społeczny, gospodarczy) i od-

powiadają potrzebom mieszkańców. Pewne 

wątpliwości budzi jednak pytanie o ich trwa-

łość i optymalność, gdyż w przypadku obu kryteriów można wskazać obszary wymaga-

jące poprawy lub dalszego wsparcia. Przełożenie osiągniętych zmian na stopień realiza-

Rekomendacja. Strategia Białystok 2030 po-

winna być w pewnym zakresie kontynuacją 

dotychczasowego dokumentu, a jednocze-

śnie stanowić znaczący i odważny krok  

w przód. 

Rekomendacja. Opracowywanie wdrożenio-

wych programów/projektów powinno być 

realizowane przez jednostki UM odpowie-

dzialne za dany cel strategiczny/operacyjny 

w trybie partycypacyjnym z udziałem kluczo-

wych interesariuszy, których udział mógłby 

być uwzględniony nie tylko na etapie plani-

stycznym, ale także realizacyjnym. 

Rekomendacja. Biorąc pod uwagę znaczenie 

obszaru gospodarczego oraz wzrastające 

potrzeby działań w tym zakresie zasadne jest 

w kontekście Strategii Białystok 2030 zwięk-

szenie nacisku na cele związane z atrakcyj-

nością inwestycyjną miasta w odniesieniu do 

inwestorów zewnętrznych i firm lokalnych. 
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cji zakładanych celów i kierunków działań jest trudne, m.in. ze względu na braki wskaź-

ników realizacji. Rekomendowane jest zwiększenie nacisku na podniesienie konkuren-

cyjności biznesowej miasta.  
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2. Wprowadzenie 

2.1. Opis przedmiotu ewaluacji 

Przedmiotem ewaluacji jest „Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011 – 2020 plus” 

rozumiana jako: 

✓ proces przygotowania dokumentu – wprawdzie Strategia została uchwalona w 2010 roku 

i była przeprowadzona już jedna jej ewaluacja w roku 2015, to kluczowe z punktu widzenia 

prac nad nowym dokumentem jest pytanie o ocenę efektywności procesu mobilizacji śro-

dowisk lokalnych na rzecz współpracy w tworzeniu Strategii miasta. Wspomniana Ewalu-

acja, ze względu na swój charakter (on-going) nie podejmowała proponowanej kwestii, 

koncentrując się na zagadnieniach związanych z oceną realizacji celów oraz oceną stopnia 

rozwoju miasta. Ze względu na fakt, iż rozpoczęły się prace organizacyjne nad aktualizacją 

Strategii, wnioski z niniejszej ewaluacji mogą być szczególnie istotne; 

✓ dokument strategiczny – zachodzące w Polsce zmiany w systemie zarządzania, w tym 

przygotowywane zmiany legislacyjne oraz tocząca się dyskusja wokół nowego typu doku-

mentów strategicznych (strategie zintegrowane) wręcz nakazują ocenę Strategii Białego-

stoku z punktu widzenia przyszłych i potencjalnych zmian kreujących pewien trend w pod-

chodzeniu do planowania strategicznego. Niezależnie od przyjętych ostatecznie rozwią-

zań na poziomie rządowym (obecnie procedowane są zmiany do ustawy o zasadach pro-

wadzenia polityki rozwoju) należy założyć scenariusz, w którym Strategia Białegostoku bę-

dzie dokumentem poddawanym ocenie zarówno przez władze krajowe, jak i regionalne. 

Oznacza to, że ewaluacja dokumentu w swojej warstwie rekomendacyjnej powinna od-

powiedzieć na pytanie: czy i w jakim zakresie Władze Miasta powinny zweryfikować struk-

turę dokumentu oraz jego zawartość merytoryczną?  

✓ proces wdrażania zapisów Strategii – ta część ewaluacji skoncentrowana jest na ocenie 

systemu wdrażania Strategii. Istotna jest wiedza i ocena mechanizmów przygotowywania 

i późniejszej realizacji wszelkich działań (głównie w programach „strategicznych” i progra-

mach szczegółowych – wymienionych w rozdz. 9. Strategii Miasta); 

✓ proces wywołujący określone efekty – realizacja Strategii wywołuje zmiany w samym 

mieście, jak i w jego otoczeniu. Zapisane w Strategii działania i cele służące realizacji wizji 

rozwoju zostały poddane ocenie z punktu widzenia szeroko rozumianych interesariuszy 

działań rozwojowych Władz Miasta.  

2.2. Cel ewaluacji 

Głównym celem ewaluacji jest dostarczenie wniosków dla prowadzenia lokalnej polityki roz-

woju w oparciu o ocenę procesu tworzenia i wdrażania aktualnej „Strategii Rozwoju Miasta 

Białegostoku na lata 2011-2020 plus”. 
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2.3. Ogólna koncepcja ewaluacji 

Koncepcja badania opiera się na założeniu, iż Strategia będzie oceniania z punktu widzenia 

zaprezentowanych wyżej czterech jej „stanów”. Takie podejście wynika z faktu, iż wyniki ewa-

luacji będą bezpośrednio wykorzystywane w pracach nad Strategią Białystok 2030. Zatem 

Strategia w ewaluacji rozumiana jest jako: 

• proces przygotowania dokumentu; 

• dokument; 

• proces wdrażania dokumentu oraz 

• proces wywołujący zmiany w mieście. 

W proponowanym podejściu ewaluacyjnym należy zwrócić uwagę na trzy jego elementy: 

1. Podejście problemowe – umieszczona w centralnym miejscu problemowych Strategia 

miasta będzie oceniana problemowo, co wynika z zaprezentowanego wyżej opisu przed-

miotu ewaluacji. W kontekście wielu ewaluacji, które są realizowane w Polsce, w opisy-

wanym podejściu stosowane jest podejście eksperckie (zapewnia je zespół kluczowych 

ekspertów wspieranych pozostałymi członkami zespołu doświadczonych w badaniach 

ewaluacyjnych). Istotą tego podejścia jest wyciąganie autorskich (eksperckich) wniosków 

z uzyskanych materiałów i transformacja ich w rekomendacje. Tego typu podejście znacz-

nie różni się od powszechnego bezrefleksyjnego sprawozdania z uzyskanych wyników po 

zastosowaniu różnorodnych metod. Przykładowo, jeśli w wyniku przeprowadzenia dzie-

sięciu wywiadów pogłębionych uzyskane zostaną różnorodne opinie na dany temat, to 

rolą ewaluatora nie jest prezentowanie tych wszystkich opinii, lecz zwrócenie uwagi do 

rozbieżności w ocenie i opowiedzenie się za jedną ze stron w celu oceny i sformułowania 

rekomendacji. 

2. Triangulacja – traktowana jest jako zasada służąca odpowiedzi na pytania ewaluacyjne. 

Kluczem prowadzącym do osiągnięcia wysokiego poziomu jakości wniosków jest stosowa-

nie tej zasady w trzech wymiarach: 

• triangulacja metod – każde z pytań ewaluacyjnych będzie rozpatrywane poprzez 

zastosowanie co najmniej dwóch metod/technik badawczych; 

• triangulacja danych – we wszystkich przypadkach, gdy odpowiedź na pytania ba-

dawcze będzie mogła wykorzystywać nie tylko wyniki badań naszego zespołu, ale 

również osiągnięte przez innych badaczy, będzie prowadzona procedura porów-

nań i analizy różnych źródeł; 

• triangulacja teorii – wnioski i rekomendacje bazują na zastosowaniu „konkuren-

cyjnego” podejścia teoretycznego, przed sformułowaniem ich w ostatecznej for-

mie. 

3. Rzetelność – zastosowane podejście do procesu ewaluacyjnego gwarantuje rzetelność 

uzyskanych wniosków i rekomendacji.  

4. Trafność – wnioski i rekomendacje koncentrują się na możliwości ich praktycznego wy-

korzystania przez Władze Miasta.  
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2.4. Kryteria ewaluacyjne 

W poprzedniej ewaluacji Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus zasto-

sowano trzy kryteria ewaluacyjne (skuteczność, efektywność i trafność), co nie jest rozwiąza-

niem wystarczającym w przypadku prezentowanego podejścia metodycznego w niniejszym 

procesie oceny dokumentu strategicznego. W związku z powyższym, w prezentowanym bada-

niu wykorzystano pięć kryteriów ewaluacyjnych, które zastosowano w przypadku każdego  

z czterech określonych wymiarów procesu strategicznego: 

✓ kryterium trafności – służyło ocenie, czy poszczególne wymiary procesu strategicznego 

były adekwatne do potrzeb interesariuszy; 

✓ kryterium skuteczności – oceniono poziom osiągania celów stawianych w poszczególnych 

wymiarach procesu strategicznego; 

✓ kryterium efektywności – dokonano oceny ponoszonych w każdym wymiarze procesu 

strategicznego nakładów i osiąganych wyników;  

✓ kryterium użyteczności – ocenie poddano szerszy wpływ realizowanych działań na oto-

czenie; 

✓ kryterium trwałości – w ogólnym ujęciu pozwoliło ocenić, czy każdy z elementów procesu 

strategicznego charakteryzował się taką trwałością, że jego założenia lub efekty mogą być 

brane pod uwagę w pracach nad Strategią Białystok 2030. 

 

W przypadku każdego z kryteriów określono kluczowe pytania badawcze odnoszące się do 

poszczególnych wymiarów procesu strategicznego (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Kryteria i kluczowe pytania ewaluacyjne 

Strategia 
jako… 

Kryteria 
ewaluacji 

Kluczowe pytanie ewaluacyjne dot. danego kryterium 

…
p

ro
ce

s 
p

rz
yg

o
to

w
an

ia
 d

o
-

ku
m

en
tu

 

Trafność 
Czy można uznać, że partycypacyjny model tworzenia dokumentu odpowiada wciąż na po-
trzeby społeczności miasta? 

Skuteczność 
Czy w wyniku przyjętego modelu partycypacyjnego osiągnięto wszystkie zakładane cele „pro-
cesu przygotowania Strategii”? 

Efektywność Czy przyjęty model partycypacyjny tworzenia dokumentu można usprawnić? 

Użyteczność 
Czy przyjęty model partycypacyjny tworzenia dokumentu można ocenić jako użyteczny z 
punktu widzenia tworzenia systemu dokumentów planistyczno-strategicznych w mieście? 

Trwałość 
Czy zawiązane w trakcie tworzenia dokumentu sieci współpracy okazały się trwałe i mogą być 
wykorzystane w przyszłych pracach nad aktualizacją Strategii? 

…
d

o
ku

m
en

t 
st

ra
te

gi
cz

n
y 

Trafność 
Czy Strategia w obecnym kształcie trafnie odpowiadała na potrzeby interesariuszy i uwarun-
kowania zewnętrzne?  

Skuteczność 
W jakim stopniu Strategia, jako dokument, była/jest wykorzystywana do mobilizacji zasobów 
wewnętrznych i zewnętrznych miasta? 

Efektywność 
Czy Strategia jest oceniana przez jej interesariuszy, jako przydatne narzędzie w planowanych 
i realizowanych działaniach?  

Użyteczność 
Czy Strategia przyczyniła się do porządkowania systemu dokumentów planistycznych i pro-
gramowych przygotowywanych w Urzędzie Miasta i w organizacjach głównych interesariu-
szy?  

Trwałość 
Czy założenia Strategii i jej układ (struktura) odpowiadają obecnie formułowanym oczekiwa-
niom wobec dokumentów strategicznych? 
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Strategia 
jako… 

Kryteria 
ewaluacji 

Kluczowe pytanie ewaluacyjne dot. danego kryterium 

…
p

ro
ce

s 
w

d
ra

ża
n

ia
 

Trafność 
Czy przyjęty w Strategii model wdrażania bazujący na programach odpowiadał zdolnościom 
organizacyjnym Urzędu Miasta? 

Skuteczność W jakim stopniu założone programy zostały zrealizowane? 

Efektywność 
Czy proces wdrażania Strategii można uznać za efektywny z punktu widzenia administracji, 
jak i sieci współpracy?  

Użyteczność Czy wdrażanie Strategii skutkowało dodatkowymi efektami organizacyjnymi? 

Trwałość 
Czy w procesie wdrażania Strategii osiągnięto dodatkowe wartości o charakterze organizacyj-
nym? 

…
p

ro
ce

s 
w

yw
o

łu
ją

cy
 e

fe
kt

y 

Trafność 
Czy kluczowe zmiany w mieście, jakie wywołało wdrażanie Strategii, odpowiadają kluczowym 
potrzebom mieszkańców?  

Skuteczność W jakim stopniu zrealizowano zakładane cele i kierunki działań? 

Efektywność 
Czy kluczowe zmiany w mieście, jakie wywołało wdrażanie Strategii, osiągnięto w sposób op-
tymalny? 

Użyteczność Jakiego rodzaju zmiany w mieście zostały wywołane realizacją Strategii? 

Trwałość 
Czy zrealizowane w ramach Strategii działania i projekty trwale zmieniły/zmieniają cechy 
Miasta? 

Źródło: opracowanie własne. 
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2.5. Pytania ewaluacyjne i zastosowane metody badawcze 

W ewaluacji wykorzystane zostały wyniki monitoringu Strategii, zatem w części metodycznej 

nie opisano analizy wskaźników, której wyniki będą wspomagały odpowiedzi na pytanie o sto-

pień realizacji celów i kierunków działań (kryterium skuteczności w części dotyczącej efektów 

realizacji Strategii). 

W badaniu wykorzystany został szereg metod, technik i narzędzi badawczych (Tabela 2).  

W kolejnych podrozdziałach zaprezentowano ich krótką charakterystykę. 

Tabela 2. Metody i narzędzia opracowania Raportu z ewaluacji 

Obszary i główne pytania ewaluacyjne 

Metody i narzędzia 

D
es

k 
re

se
ar

ch
 

C
A

TI
 –

 m
ie

sz
ka

ń
cy

  

C
A

TI
 –

 p
rz

ed
si

ęb
io

rc
y 

C
A

TI
 –

 o
rg

an
iz

ac
je

 p
o

za
rz

ąd
o

w
e 

A
n

ki
et

a 
– 

ki
er

o
w

n
ic

tw
o

 U
M

 

FG
I –

 C
el

 A
 

FG
I –

 C
el

 B
. 

FG
I –

 C
el

 C
. 

FG
I –

 C
el

 D
.  

FG
I –

 C
el

 E
.  

Strategia jako proces przygotowania dokumentu           

1. Czy można uznać, że partycypacyjny model tworzenia dokumentu odpowiada wciąż na potrzeby 
społeczności miasta?           

2. Czy w wyniku przyjętego modelu partycypacyjnego osiągnięto wszystkie zakładane cele „procesu 
przygotowania Strategii”?           

3. Czy przyjęty model partycypacyjny tworzenia dokumentu można usprawnić?           

4. Czy przyjęty model partycypacyjny tworzenia dokumentu można ocenić jako użyteczny z punktu 
widzenia tworzenia systemu dokumentów planistyczno-strategicznych w mieście?           

5. Czy zawiązane w trakcie tworzenia dokumentu sieci współpracy okazały się trwałe i mogą być wy-
korzystane w przyszłych pracach nad aktualizacją Strategii?           

Strategia jako dokument strategiczny           

6. Czy Strategia w obecnym kształcie trafnie odpowiadała na potrzeby interesariuszy i uwarunkowa-
nia zewnętrzne?            

7. W jakim stopniu Strategia, jako dokument, była/jest wykorzystywana do mobilizacji zasobów we-
wnętrznych i zewnętrznych miasta?           

8. Czy Strategia jest oceniana przez jej interesariuszy jako przydatne narzędzie w planowanych i re-
alizowanych działaniach?            

9. Czy Strategia przyczyniła się do porządkowania systemu dokumentów planistycznych i programo-
wych przygotowywanych w Urzędzie Miasta i w organizacjach głównych interesariuszy?            

10. Czy założenia Strategii i jej układ (struktura) odpowiadają obecnie formułowanym oczekiwaniom 
wobec dokumentów strategicznych?           

Strategia jako proces wdrażania           

11. Czy przyjęty w Strategii model wdrażania bazujący na programach odpowiadał zdolnościom orga-
nizacyjnym Urzędu Miasta?           

12. W jakim stopniu założone programy zostały zrealizowane?           

13. Czy proces wdrażania Strategii można uznać za efektywny z punktu widzenia administracji, jak i 
sieci współpracy?            

14. Czy wdrażanie Strategii skutkowało dodatkowymi efektami organizacyjnymi?           

15. Czy w procesie wdrażania Strategii osiągnięto dodatkowe wartości o charakterze organizacyjnym?           

Strategia jako proces wywołujący efekty           

16. Czy kluczowe zmiany w mieście, jakie wywołało wdrażanie Strategii, odpowiadają kluczowym po-
trzebom mieszkańców?            

17. W jakim stopniu zrealizowano zakładane cele i kierunki działań?           

18. Czy kluczowe zmiany w mieście, jakie wywołało wdrażanie Strategii, osiągnięto w sposób opty-
malny?           

19. Jakiego rodzaju zmiany w mieście zostały wywołane realizacją Strategii?           

20. Czy zrealizowane w ramach Strategii działania i projekty trwale zmieniły/zmieniają cechy Miasta?           

Źródło: opracowanie własne. 
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Desk research 

Desk research, czyli badanie danych zastanych, polegało na analizie tekstów, głównie dostęp-

nych materiałów źródłowych, w tym dokumentów strategicznych przygotowywanych na róż-

nych poziomach administracji (lista dokumentów znajduje się w spisie literatury). Przegląd li-

teratury odbywał się w sposób usystematyzowany, tzn. do każdego analizowanego doku-

mentu przypisano konkretne pytanie/pytania ewaluacyjne1. 

CATI2 – mieszkańcy 

Badanie telefoniczne przeprowadzone na grupie 1059 mieszkańców Białegostoku3. Wyniki 

opinii mieszkańców stanowią ważny element oceny szeroko rozumianej jakości życia, ale rów-

nież poszczególnych zagadnień związanych z realizacją Strategii. Uzyskane w obecnym bada-

niu opinie można porównać z wynikami badań z lat 2009 i 2014. W badaniu opinii mieszkań-

ców zachowano reprezentatywność całego badania, uwzględniając strukturę zamieszkania  

w Białymstoku (osiedle), płci i wieku respondentów (charakterystyka próby znajduje się w za-

łączniku).  

PAPI4 – nie mieszkańcy 

Poza badaniem opinii mieszkańców Białegostoku, stanowiącym główne źródło informacji wy-

korzystanych w ewaluacji, zrealizowano również badanie osób czasowo przebywających  

w mieście. Stosując formularz ankiety z badania mieszkańców, zapytano w sposób bezpo-

średni osoby przebywające czasowo w Białymstoku o ich opinie na temat miasta. Badaniem 

objęto 191 osób. Odpowiedzi uzyskane od tej właśnie grupy respondentów pozwoliły pogłębić 

w szczególności ocenę realizacji celu strategicznego E. Rozwój powiązań Białegostoku z bliż-

szym i dalszym otoczeniem (charakterystyka próby znajduje się w załączniku).  

CATI – przedsiębiorcy 

Badanie wykorzystujące kwestionariusz przeprowadzone telefonicznie na próbie 200 firm za-

trudniających pow. 9 pracowników. Opinie przedsiębiorców były szczególnie ważne z punktu 

widzenia realizacji kierunków działań związanych z gospodarką i kwalifikacjami na rynku pracy, 

 
1 Dzięki przyjętej regule („formatce”) zagwarantowano, iż każdy z analizowanych materiałów został wykorzystany 
w sposób adekwatny do celu prowadzonej ewaluacji.  
2 CATI to wywiad telefoniczny wspomagany realizowany według ustrukturalizowanego kwestionariusza. 
3 Przeprowadzone badanie na próbie 1059 osób gwarantuje reprezentatywność jego wyników i jest porówny-
walne z wcześniej zrealizowanymi badaniami w ramach prac nad przygotowaniem Strategii (1020 osób: Raport  
z badań opinii mieszkańców Białegostoku z 2009 roku; 1063 osoby: Raport z ewaluacji „Strategii Rozwoju Miasta 
Białegostoku na lata 2011-2020 plus” za lata 2011-2014 z 2015 roku). Założona w podejściu metodycznym grupa 
badanych na poziomie ok. 1100 osób została zatem zrealizowana, a przede wszystkim pozwala na uprawnione 
porównania z wcześniej uzyskanymi wynikami. 
4 PAPI to badanie prowadzone w sposób bezpośredni z ankietowanym przy pomocy ustrukturalizowanego kwe-
stionariusza papierowego. 
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ale również pozwoliły dokonać szerszej oceny jakości życia w mieście (charakterystyka próby 

znajduje się w załączniku). 

CATI – organizacje pozarządowe  

Badanie telefoniczne przeprowadzone na próbie 100 organizacji aktywnie działających na te-

renie Białegostoku. Badaniem objęto organizacje (w tym zajmujące się problemami osób  

z niepełnosprawnościami) zlokalizowane w różnych częściach (osiedlach) Białegostoku (cha-

rakterystyka próby znajduje się w załączniku). Opinie przedstawicieli organizacji pozarządo-

wych były szczególnie ważne z punktu widzenia oceny realizacji kierunków działań związanych 

z różnymi aktywnościami społecznymi mieszkańców miasta. 

Ankieta – kierownictwo Urzędu Miejskiego 

Ankieta elektroniczna wysłana do kierownictwa wszystkich jednostek organizacyjnych Urzędu 

Miejskiego. Celem ankiety było pozyskanie opinii na temat elementów procesu tworzenia  

i wdrażania Strategii, włącznie z oceną zarządzania strategicznego. Łącznie otrzymano 22 an-

kiety5. 

FGI (zogniskowane wywiady grupowe)  

W wywiadach grupowych wzięło udział od 6 do 9 osób – ekspertów w zakresie tematu, którego 

dotyczył dany wywiad. Zorganizowano 5 zogniskowanych wywiadów grupowych poświęco-

nych tematom odpowiadającym celom strategicznym: (1) Zagospodarowanie przestrzenne, 

infrastruktura techniczna i transport; (2) Infrastruktura społeczna i kapitał ludzki; (3) Rozwój 

gospodarczy; (4) Kultura, sport i turystyka; (5) Metropolia (rozumiana obecnie jako BOF – Bia-

łostocki Obszar Funkcjonalny). 

 

 

 

 

 

 

  

 
5 Pierwotnie zakładano, że ankieta będzie skierowana zarówno do dyrektorów, ich zastępców, jak i kierowników. 
Jednak uznano, że skierowane do jednostek organizacyjnych kwestionariusze obejmują bardzo szeroki zakres 
zagadnień, który wewnątrz jednostek będzie musiał być uzgadniany, włączając w proces wypełnienia ankiety 
różne osoby. W porozumieniu z Zamawiającym zdecydowano zatem, że do każdej jednostki skierowana będzie 
tylko jedna ankieta, która i tak będzie wypełniana przez dyrektorów oraz kierowników odpowiedzialnych za 
szczegółowe działania (w innym przypadku mogłoby dojść do powielania ocen poszczególnych elementów reali-
zacji Strategii).  
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3. Ocena procesu przygotowania Strategii 

3.1. Czy można uznać, że partycypacyjny model tworzenia dokumentu od-

powiada wciąż na potrzeby społeczności miasta? 

Kryterium trafności – syntetyczna ocena 

Syntetyczna odpowiedź na postawione pytanie badawcze, służące ocenie kryterium ewalua-

cyjnego trafność procesu przygotowania Strategii brzmi: tak. Partycypacyjne podejście wy-

nika zarówno z trendów obserwowanych w skali światowej i europejskiej, które wychodzą na-

przeciw oczekiwaniom społeczności regionalnych i lokalnych. Należy podkreślić wysoki odse-

tek mieszkańców Białegostoku wyrażających opinię, iż powinni być oni zapraszani przez Urząd 

Miejski do współpracy przy tworzeniu różnych dokumentów tworzonych w Urzędzie. 

Analiza 

W świetle analizy dokumentów zastanych (desk research) w pełni można potwierdzić, iż przy-

jęty partycypacyjny model tworzenia dokumentu Strategii był właściwy i nadal pozostaje naj-

bardziej pożądanym sposobem opracowania Strategii Białystok 2030. Najbardziej obecnie pro-

mowany model zintegrowanego podejścia do planowania rozwoju jednostek terytorialnych 

zakłada przyjęcie tak zwanej place-based policy – czyli kierunku oznaczającego terytorializację 

i integrację polityki rozwoju. Jednym z kluczowych elementów tego podejścia do planowania 

strategicznego jest wzmocnienie debaty środowiskowej i włączenie szerokiego grona intere-

sariuszy w proces programowania rozwoju6. Potrzebę stosowania partycypacyjnego modelu 

tworzenia strategii można odczytać z dokumentu Krajowej Polityki Miejskiej, która wśród 10 

kluczowych wątków tematycznych identyfikuje partycypację publiczną7. W nowo tworzonych 

strategiach rozwoju stosuje się podejście partycypacyjne, traktowane także jako kluczowa wy-

tyczna przy realizacji strategii. Takie podejście zastosowano w projekcie Strategii Rozwoju Wo-

jewództwa Podlaskiego do 2030 roku8. Niezależnie od partycypacyjnego modelu tworzenia 

tego dokumentu, w ramach jego zasad realizacji przyjęto zasadę partnerstwa, która została 

zdefiniowana w sposób następujący: PARTNERSTWO – oznacza współudział, współdecydowa-

nie i współodpowiedzialność podmiotów publicznych i niepublicznych w realizacji wspólnych 

przedsięwzięć przyczyniających się do osiągnięcia założonych celów Strategii, a także w moni-

torowaniu i ewaluacji podejmowanych działań. We współuczestniczeniu, współdecydowaniu 

muszą brać udział podmioty publiczne, prywatne i społeczne, których decyzje mają największy 

wpływ na przebieg procesów rozwojowych w regionie. Partnerzy społeczni i gospodarczy włą-

 
6 Nowakowska A. (2015), Zintegrowane plany rozwoju – w stronę terytorialno-funkcjonalnego podejścia do roz-
woju jednostki terytorialnej w: Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. 
7 Krajowa Polityka Miejska 2023 (2015), Ministerstwo Rozwoju, Warszawa. 
8 Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2030 roku (projekt). 
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czani są od samego początku i na każdym etapie na równorzędnych prawach. Można potwier-

dzić, iż powyższe podejście jest charakterystyczne dla tworzenia obecnych dokumentów stra-

tegicznych i powinno być kontynuowane w ramach przygotowywania Strategii Białystok 2030. 

Zdecydowana większość pytanych mieszkańców wyraża opinię, iż Urząd Miejski powinien za-

praszać mieszkańców do współpracy przy opracowywaniu różnego rodzaju dokumentów pro-

gramowych (Wykres 1).  

Wykres 1. Relacje Urząd Miejski – mieszkańcy 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet CATI, N=1059. 

Zdanie to podziela kierownictwo Urzędu Miejskiego w Białymstoku, w dużej części udzielając 

na to pytanie odpowiedzi „zdecydowanie tak” lub „raczej tak” (tylko jedna z opinii była nega-

tywna – „zdecydowanie nie”). 

Również ponad połowa badanych uważa, że mieszkańcy Białegostoku mogą czuć się dobrze 

poinformowani o działaniach podejmowanych przez Władze Miasta, jednak zwraca uwagę 

fakt, że co piąty badany udzielił odpowiedzi „raczej nie”, a niemal co dziesiąty, nie był zdecy-

dowany. Oznacza to, że działania informacyjne mogą rozszerzyć grono mieszkańców, do któ-

rych Władze Miasta będą chciały dotrzeć z odpowiednim przekazem.  

Jednocześnie zdaniem kierownictwa Urzędu Miejskiego, mieszkańcy mogą czuć się dobrze po-

informowani o działaniach podejmowanych przez Władze Miasta, przy czym większa ich część 

udzieliła odpowiedzi „raczej tak” niż „zdecydowanie tak”. 

Przedstawiciele Urzędu Miejskiego wskazują także, że najczęściej wykorzystywanym kanałem 

dystrybucji informacji dla mieszkańców jest strona internetowa Urzędu Miejskiego, a w dru-

giej kolejności są to media społecznościowe. Wykorzystywane są również standardowe media, 

tj. radio i prasa, a także jednostki Urzędu Miejskiego. Wśród źródeł informacji o działaniach 

Władz Miasta, z których korzystają mieszkańcy Białegostoku, na pierwszym miejscu plasuje się 

Internet (42,2% wskazań), przy czym odpowiedzi te nie obejmują strony internetowej Urzędu 

Miejskiego, z której korzysta 23,1% badanych. Drugim, co do częstości źródłem informacji jest 

telewizja (34,8%), a tuż za nią media społecznościowe (czyli również rodzaj źródła interneto-

wego). Na czwartym miejscu jest wymieniona wyżej strona internetowa UM, a nieco rzadziej 
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wskazywane są: prasa (20,7) oraz znajomi (15,2%). 5,2% badanych wskazuje jednostki Urzędu 

Miejskiego jako źródło informacji o działaniach Władz Miasta. 

Rozkład opinii na temat wpływu mieszkańców Białegostoku na rozwój miasta nie pozwala sfor-

mułować jednoznacznych wniosków (Wykres 2). Wprawdzie odpowiedzi sumaryczne „zdecy-

dowanie wysoki” i „raczej wysoki” nieco przeważają sumę odpowiedzi „raczej niski” i „zdecy-

dowanie niski”, to co trzeci badany wybierał odpowiedź „ani wysoki, ani niski”, a prawie 5% 

nie ma zdania.  

Wykres 2. Ocena wpływu mieszkańców Białegostoku na rozwój miasta – opinie mieszkańców [%] 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet CATI, N=1059. 

Kierownictwo Urzędu Miejskiego w podobnie niejednoznaczny sposób oceniło wpływ miesz-

kańców Białegostoku na rozwój miasta. Choć przeważały odpowiedzi „raczej wysoki”, to jed-

nocześnie duża część uznała, że nie jest on „ani wysoki, ani niski”. Zdaniem przedstawicieli UM 

mieszkańcy Białegostoku generalnie oczekują, że będą zapraszani do prac nad przygotowywa-

niem dokumentów strategicznych i programowych w mieście (dominująca odpowiedź „raczej 

tak”). 

Biorąc pod uwagę opinie przedstawicieli organizacji pozarządowych o wpływie mieszkańców 

na rozwój miasta można nieco zweryfikować wcześniej wyrażoną tezę w kierunku pozytyw-

nym (Wykres 3), jednak należy podkreślić, że w badaniu uczestniczyły organizacje, które 

można uznać za aktywne, co może mieć wpływ na ocenę sprawczości mieszkańców, poprzez 

pryzmat własnej – organizacyjnej działalności. 

Wykres 3. Ocena wpływu mieszkańców Białegostoku na rozwój miasta – opinie przedstawicieli NGO’s 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet CATI, N=100. 
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3.2. Czy w wyniku przyjętego modelu partycypacyjnego osiągnięto wszyst-

kie zakładane cele „procesu przygotowania Strategii”? 

Kryterium skuteczności – syntetyczna ocena 

Syntetyczna odpowiedź na postawione pytanie badawcze, służące ocenie kryterium ewalua-

cyjnego skuteczność procesu przygotowania Strategii brzmi: tak. Prace nad Strategią były 

bardzo uspołecznione, co wymagało znaczących nakładów organizacyjnych wewnątrz Urzędu, 

ale przede wszystkim zaproszenia do współpracy dużej liczby interesariuszy. Zadanie to zo-

stało zrealizowane bardzo dobrze. 

Analiza 

Proces przygotowania Strategii Białegostoku zakładał szerokie uspołecznienie i włączenie róż-

nych środowisk w formule różnych ciał (Rysunek 1). Przyjęto model pracy, który gwarantował 

wysokie prawdopodobieństwo skuteczności, w wyniku połączenia potencjału Urzędu Miej-

skiego (Zespół Koordynacyjny, Zespół Finansowy oraz zespoły problemowe) z potencjałem róż-

nych środowisk zaproszonych do udziału w tematycznych panelach eksperckich. 

W tematycznych panelach eksperc-

kich9 uczestniczyły 73 osoby (przy 

czym część ekspertów mogła być 

członkiem w więcej niż jednym pa-

nelu), a Konwent Strategiczny liczył 55 

osób i składał się z przedstawicieli róż-

nych środowisk politycznych oraz naj-

ważniejszych osób w kluczowych in-

stytucjach i organizacjach działają-

cych na terenie miasta, w tym Urzędu 

Miejskiego. 

W procesie przygotowania Strategii 

uwzględniono również przeprowa-

dzenie konsultacji społecznych, w ra-

mach których zorganizowano spotka-

nia ogólne i osiedlowe z mieszkań-

cami (łącznie odbyło się ich siedem,  

w tym trzy ogólne). Podczas spotkań 

zbierano postulaty mieszkańców do poszczególnych założeń rozwojowych, które następnie 

 
9 W tym: ds. Zagospodarowania Przestrzennego, Infrastruktury Technicznej i Transportu; ds. Infrastruktury Spo-
łecznej i Kapitału Ludzkiego; ds. Rozwoju Gospodarczego; ds. Kultury, Sportu i Turystyki; ds. Metropolii. W pane-
lach eksperckich brali udział m.in. przedstawiciele edukacji i nauki, podmiotów gospodarki komunalnej, przed-
siębiorców, instytucji kultury, samorządów.  

Rysunek 1. Układ instytucjonalny prac nad Strategią 

 

Źródło: Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus, s. 12. 
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poddawane były dyskusji w zespołach problemowych. W tym samym celu wykorzystano także 

konsultacje prowadzone drogą internetową. Łącznie zebrano 60 postulatów podczas spotkań 

konsultacyjnych i 13 w ramach konsultacji internetowych10.  

Opinia kierownictwa Urzędu Miejskiego na temat funkcjonowania modelu partycypacyjnego 

nie jest jednoznaczna. Choć na pytanie czy przyjęty model był skuteczny odpowiadali raczej 

pozytywnie, to dominowała odpowiedź „raczej tak”, zaś co trzeci z przedstawicieli Urzędu 

Miejskiego nie miał na ten temat zdania lub wypowiedział się negatywnie. Brak skuteczności 

w jednej z opinii uzasadniono niskim zainteresowaniem mieszkańców, którzy nie zauważają 

praktycznego efektu wdrażania Strategii. 

  

 
10 Augustyn A. (2010), Raport z konsultacji społecznych zorganizowanych w ramach prac nad „Strategią Rozwoju 
Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus”, Białystok. 
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3.3. Czy przyjęty model partycypacyjny tworzenia dokumentu można 

usprawnić? 

Kryterium efektywności – syntetyczna ocena 

Syntetyczna odpowiedź na postawione pytanie badawcze, służące ocenie kryterium ewalua-

cyjnego efektywność procesu przygotowania Strategii brzmi: tak. Taka opinia może wynikać 

z ogólnego założenia, iż „każdy proces można usprawnić”, jednak wskazywane przez kierow-

nictwo Urzędu Miejskiego pomysły działań są warte rozważenia w pracach nad Strategią Bia-

łystok 2030. 

Analiza 

Strategia Białegostoku zawiera szczegółową prezentację całego procesu tworzenia doku-

mentu i późniejszego wdrażania jego zapisów (Rysunek 2). Proces ten może wydawać się zło-

żony poprzez liczne związki między 

poszczególnymi elementami. Jed-

nak w rzeczywistości, ta pozorna 

złożoność jest efektem przede 

wszystkim przyjęcia rozbudowa-

nego układu instytucjonalnego,  

o którym pisano w rozdz. 3.2. ni-

niejszej ewaluacji.  

Pomimo rzeczywistego udziału zna-

czącej liczby interesariuszy w pro-

cesie tworzenia dokumentu, intere-

sujące i godne uwagi są propozycje 

działań, które w przyszłości mogą  

w jeszcze większym stopniu zwięk-

szyć efektywność działania modelu 

partycypacyjnego. Kierownictwo 

Urzędu Miejskiego zwraca uwagę 

m.in. na następujące możliwe dzia-

łania: 

1. Działania o charakterze informa-

cyjnym i edukacyjnym, których rolą 

jest uświadamianie wagi doku-

mentu strategicznego miasta, 

stworzenie „klimatu” zachęcają-

cego do partycypacji, jak i informo-

wanie mieszkańców o toczącym się procesie. Do takich inicjatyw można zaliczyć:  

Rysunek 2. Organizacja prac nad Strategią 

 

Źródło: Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus, s. 16. 
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✓ akcje informacyjne w mediach (radio, Internet, media społecznościowe) i w przestrzeni 

publicznej, np. na przystankach;  

✓ aktywizację ludności poprzez wykorzystanie istniejących struktur organizacyjnych, tj. 

rady osiedli;  

✓ aktywizację młodzieży poprzez opracowanie odpowiednich planów zajęć w szkołach, 

warsztaty i zabawy edukacyjne dla dzieci i młodzieży. 

2. Wykorzystanie metod i form zaangażowania społeczności lokalnej. Przedstawiciele Urzędu 

Miejskiego wskazali także na szereg metod, które warto wykorzystać w procesie włączania 

różnych grup społecznych w tworzenie dokumentu strategicznego (Tabela 3). Zwrócili oni 

uwagę na istotę zróżnicowania i dużej liczby, zarówno wykorzystywanych metod partycypacji, 

jak i angażowanych w proces grup społecznych, w tym na przykład składów grup roboczych 

biorących udział w poszczególnych etapach tworzenia dokumentu (jednym z pomysłów jest, 

aby w każdej z grup roboczych znalazł się specjalista od nowych technologii i innowacyjnych 

rozwiązań). W tym kontekście zwrócono także uwagę na znaczenie forum/platformy współ-

pracy, która miałaby służyć wymianie informacji pomiędzy przedstawicielami różnych środo-

wisk oraz dostępu do opinii ekspertów zewnętrznych, których stanowisko może być konfron-

towane z opiniami mieszkańców. Ogólny postulat to wykorzystanie „bardziej innowacyjnych” 

metod partycypacji.  

Oprócz podkreślenia istoty tradycyjnych konsultacji społecznych, zwrócono także uwagę na 

znaczenie pozyskania wiedzy na temat ogólnych oczekiwań mieszkańców, które mogą być po-

znawane przy wykorzystaniu badań społecznych. Wskazano także, iż wiedzę i potrzeby lokal-

nej społeczności można wykorzystać również na etapie formułowania konkretnych założeń 

rozwojowych (np. poprzez stworzenie listy kluczowych przedsięwzięć oraz możliwość wyraże-

nia preferencji dotyczących ważności poszczególnych projektów) czy ustalenia czynników ma-

jących wpływ na podniesienie konkurencyjności Białegostoku. 

Tabela 3. Metody włączania mieszkańców w proces tworzenia dokumentu strategicznego  

Metody internetowe Metody bezpośrednie 

✓ konsultacje społeczne z wykorzystaniem Inter-
netu i mediów społecznościowych; 

✓ ankiety internetowe; 

✓ spotkania, warsztaty, konferencje z mieszkańcami; 
✓ dyskusje i debaty łączące różne grupy społeczne  

i branżowe; 
✓ pisemna (tradycyjna) forma zgłaszania pomysłów; 
✓ ankiety; 
✓ konkursy (np. na wizję miasta) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiet. 
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3.4. Czy przyjęty model partycypacyjny tworzenia dokumentu można ocenić 

jako użyteczny z punktu widzenia tworzenia systemu dokumentów pla-

nistyczno-strategicznych w mieście? 

Kryterium użyteczność – syntetyczna ocena 

Syntetyczna odpowiedź na postawione pytanie badawcze, służące ocenie kryterium ewalua-

cyjnego użyteczność procesu przygotowania Strategii brzmi: raczej tak. Dominujące oceny 

pozytywne kierownictwa Urzędu Miejskiego należy rozpatrywać również w kontekście kilku 

głosów negatywnych oraz braku powszechności przekonania, że „cały Urząd Miejski realizuje 

Strategię”. 

Analiza 

Model partycypacyjny tworzenia dokumentów strategicznych ukierunkowany jest głównie „na 

zewnątrz organizacji”. Jednak tworzenie sieci współpracy dotyczy również samej organizacji  

i można oczekiwać, że realizowany proces szerokiej współpracy z otoczeniem może przełożyć 

się na późniejsze powielanie dobrej praktyki w innych działaniach Urzędu Miejskiego. 

Zdaniem kierownictwa Urzędu Miejskiego w Białymstoku, przyjęty model partycypacyjny two-

rzenia dokumentu, generalnie można uznać za użyteczny z punktu widzenia tworzenia sys-

temu dokumentów planistyczno-strategicznych w mieście (odpowiedzi na „tak” i „raczej tak”). 

Jednak pewne wątpliwości rodzą następujące fakty: 

• w badaniu przedstawicieli UM padało bardzo mało argumentów uzasadniających uży-

teczność przyjętego modelu. Można zatem domniemywać, że z jakichś powodów nie 

chciano uzasadnić potencjalnego przełożenia doświadczeń „strategicznych” na działa-

nia w zakresie innych planów i programów przygotowywanych w Urzędzie; 

• sporadyczne głosy neutralne lub jeden negatywny mogą stanowić „wyjątek od reguły”, 

ale należy odnotować fakt, że funkcjonuje w Urzędzie również taki pogląd, iż jest za 

mało informacji o możliwościach uczestniczenia mieszkańców w tworzeniu dokumen-

tów planistyczno-strategicznych.  
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3.5. Czy zawiązane w trakcie tworzenia dokumentu sieci współpracy oka-

zały się trwałe i mogą być wykorzystane w przyszłych pracach nad aktu-

alizacją Strategii? 

Kryterium trwałość – syntetyczna ocena 

Syntetyczna odpowiedź na postawione pytanie badawcze, służące ocenie kryterium ewalua-

cyjnego trwałość procesu przygotowania Strategii brzmi: tak, lecz z pewnymi zastrzeżeniami. 

Paradoksalnie ocena pozytywna wynika z eksperckiej oceny ewaluatorów, w mniejszym stop-

niu z sumarycznej opinii kierownictwa Urzędu Miejskiego. 

Analiza 

Duża część zapytanych przedstawicieli Urzędu Miejskiego nie ma zdania na temat znaczenia 

sieci współpracy zawiązanych podczas tworzenia aktualnej Strategii. Wśród kierownictwa 

Urzędu Miejskiego nie panuje jednoznaczne przekonanie, że utworzone relacje okazały się 

trwałe i mogą być wykorzystane w przyszłych pracach nad aktualizacją Strategii.  

Odpowiedź „trudno powiedzieć” była najczęściej wskazywaną w ramach pytania o przeniesie-

nie współpracy z interesariuszami na inne obszary działania Urzędu Miejskiego, zaś co trzeci 

pytany udzielił takiej odpowiedzi na pytanie o możliwość wykorzystania utworzonych relacji 

w pracy nad aktualizacją dokumentu. Jednocześnie blisko połowa zapytana o taką możliwość 

odpowiedziała „raczej tak”.  

Ponadto należy odnotować fakt, że wstępne dyskusje na temat aktualizacji Strategii na lata 

2021-2030 wydają się potwierdzać opinię, że Urząd Miejski nie będzie miał problemów ze 

skompletowaniem grupy interesariuszy, którzy będą chcieli bezpośrednio uczestniczyć w ak-

tualizacji Strategii. 

Zaprezentowany powyżej niejednoznaczny obraz wpisuje się w „silosowy” model funkcjono-

wania administracji. Wydaje się, że jest rozpowszechnione przekonanie, iż przygotowanie 

Strategii i późniejsze jej wdrażanie należy do obowiązków jednego Departamentu. Z drugiej 

strony, niewiedza lub brak zdecydowanych odpowiedzi może świadczyć o słabym przepływie 

informacji w Urzędzie. 
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4. Ocena dokumentu Strategii 

4.1. Czy Strategia w obecnym kształcie trafnie odpowiadała na potrzeby in-

teresariuszy i uwarunkowania zewnętrzne?  

Kryterium trafność – syntetyczna ocena 

Syntetyczna odpowiedź na postawione pytanie badawcze, służące ocenie kryterium ewalua-

cyjnego trafność Strategii brzmi: tak, choć zmieniające się uwarunkowania wymagają aktu-

alizacji w tym zakresie. Strategia we właściwy sposób porusza zagadnienia kapitału ludzkiego, 

gospodarki opartej na wiedzy i rozwoju w ramach obszaru funkcjonalnego. Właściwie również 

odnosiła się do zapisów poprzedniej Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, jak i Strategii 

rozwoju województwa podlaskiego do roku 2020. Jednak zmiany dokumentów unijnych, kra-

jowych i regionalnych wymagają większego dostosowania zapisów Strategii Białegostoku do 

uwarunkowań zewnętrznych. 

Analiza 

Uwarunkowania unijne 

W świetle analizy dokumentów zastanych (desk research) można zauważyć, iż Strategia  

w obecnym kształcie trafnie odpowiadała na uwarunkowania zewnętrzne. Świadczy o tym do-

cenianie w najnowszych dokumentach strategicznych na poziomie Unii Europejskiej, kraju czy 

regionu takich aspektów jak kapitał ludzki, innowacyjna gospodarka oparta na wiedzy czy po-

wiązania w układach miejskich obszarów funkcjonalnych – zagadnienia obecne w celach stra-

tegicznych dotychczasowej Strategii. Jednocześnie analiza dokumentów wskazuje na pojawie-

nie się aspektów, które będą w rosnącym stopniu kształtowały przyszłe uwarunkowania ze-

wnętrzne. W ocenie Strategii warto skupić na zagadnieniach, które z punktu widzenia doko-

nujących się przemian można ocenić jako jeszcze nieujęte lub słabo wyeksponowane w do-

tychczasowym dokumencie. Na przykład w stanowisku Europejskiego Komitetu Regionów 

zwraca się uwagę, iż po 2020 UE znajduje się pod presją działania w kluczowych obszarach, 

takich jak wzrost gospodarczy, ochrona środowiska, zmiany klimatu, bezpieczeństwo i migra-

cja11. Warto zauważyć, iż nie wszystkie te obszary są wyeksponowane w obecnej Strategii. 

Omawiany dokument UE podkreśla też znaczenie podstaw, na których przyszły rozwój musi 

się dokonywać stwierdzając, iż wymaga to utrzymania europejskiej strategii promowania en-

dogenicznego wzrostu na wszystkich terytoriach. Wzrost endogeniczny zakłada identyfikację 

wewnętrznych potencjałów, która mogłaby być bardziej pogłębiona w Strategii Miasta Białe-

gostoku. Pozytywnym z perspektywy Strategii Miasta jest stwierdzenie, iż wsparcie dla zinte-

 
11 Key challenges and opportunities for Cities and Regions and MFF post 2020 (2017), Europejski Komitet Re-
gionów, Bruksela. 
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growanych programów w miastach powinno zostać rozszerzone. Dokument podkreśla też po-

trzebę kontynuowania polityki proinnowacyjnej, ale wskazuje, iż polityka innowacji powinna 

zostać ulepszona, z większym wysiłkiem w zakresie wykorzystania strategii inteligentnej spe-

cjalizacji w celu rozwijania zdolności innowacyjnych regionów. To założenie wskazuje na po-

trzebę rozważenia inteligentnych specjalizacji także w Strategii Miasta.  

Można zauważyć, iż koncepcja wspierania inteligentnych specjalizacji zostaje obecnie silnie 

podtrzymana, a w związku z tym nie tracą na aktualności założenia przyjęte w Komunikacie 

Komisji w 2010 roku12. W dokumencie tym wskazującym generalnie na potrzebę podnoszenia 

innowacyjności Europy podkreśla się jednocześnie, iż możliwości regionów w zakresie wiedzy 

i zdolności innowacyjnych zależą od wielu czynników – kultury biznesowej, umiejętności pra-

cowników, instytucji edukacyjnych i szkoleniowych, oferty usług wspierających innowacje, 

mechanizmów transferu technologii, infrastruktury badawczo-rozwojowej i TIK, mobilności 

naukowców, inkubatorów przedsiębiorczości, nowych źródeł finansowania oraz miejscowego 

potencjału kreatywności. Podnosi się kwestię, iż wzrost poziomu innowacyjności musi 

uwzględniać szczególne warunki poszczególnych terytoriów. Strategie inteligentnych specjali-

zacji w wiodących regionach mogą opierać się na inwestycjach w udoskonalanie ogólnych 

technologii lub innowacji, o tyle w przypadku pozostałych regionów więcej korzyści przynosi 

często inwestowanie w innowacje w konkretnym sektorze lub kilku pokrewnych sektorach. 

Takie podejście wskazuje na potrzebę lepszego uwypuklenia w Strategii Miasta specyficznych 

uwarunkowań procesów innowacyjnych i wskazania kluczowych obszarów posiadających naj-

większy potencjał innowacyjny. Dokument mówi na przykład w tym kontekście o potrzebie 

wspierania klastrów innowacyjnych działających na rzecz wzrostu gospodarczego. Ponadto 

wskazuje się na sektor kultury i twórczości wspomagający zdolności sprostania długotermino-

wym wyzwaniom, poprzez wspieranie kreatywności i umiejętności ludzi oraz kształtowanie 

silnych wartości społecznych (solidarności). 

Z perspektywy Strategii Miasta warto zauważyć potrzebę silniejszego wykorzystania działań 

na rzecz kultury do kreowania postaw i wartości sprzyjających rozwojowi. W Komunikacie Ko-

misji z roku 2017 podkreśla się rolę głębokiej transformacji. Globalizacja, automatyzacja, ob-

niżenie emisyjności, powstające technologie i technologia cyfrowa: wszystkie te aspekty wpły-

wają na zatrudnienie, sektory przemysłowe, modele biznesowe, gospodarkę i społeczeństwo 

jako całość. Te kierunki zmian powinny znaleźć silniejsze odzwierciedlenie w Strategii Białystok 

2030. Komisja wskazuje, iż musimy przewidzieć modernizację istniejących struktur gospodar-

czych i społecznych oraz zarządzać nią, pamiętając o tym, że dziś w większym stopniu niż kie-

dykolwiek problemy lokalne zyskały wymiar globalny, a kwestie globalne przełożyły się na po-

ziom lokalny. W tym kontekście w pełni podtrzymywana jest koncepcja inteligentnych specja-

lizacji. Przy czym podkreśla się, co istotne z perspektywy Strategii Miasta, iż strategie inteli-

 
12 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno–Społecznego  
i Komitetu Regionów. Polityka regionalna jako czynnik przyczyniający się do inteligentnego rozwoju w ramach 
strategii Europa 2020 (2010), Komisja Europejska, Bruksela. 
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gentnych specjalizacji mogą dotyczyć tradycyjnych sektorów, takich jak sektor rolno-spożyw-

czy, leśnictwo, turystyka i tekstylia, które zmieniają się poprzez innowacje stopniowe. Podej-

ście to w pewnym stopniu znajduje odzwierciedlenie w tak zwanych Krajowych Inteligentnych 

Specjalizacjach, choć warto zastrzec, iż nie muszą one wyczerpywać spektrum wyboru dla Stra-

tegii Białystok 203013. Generalnie natomiast zgonie z Komunikatem Komisji podstawę tych 

strategii stanowi współpraca i opracowywanie wspólnych rozwiązań. Wskazuje to na potrzebę 

eksponowania w Strategii Miasta powiązań sieciowych w procesach innowacyjnych najlepiej 

zorientowanych sektorowo. Obecna reforma systemów badań naukowych i innowacji ma bo-

wiem wyraźny wymiar regionalny, który powinien obejmować trzy przekrojowe elementy: ba-

dania naukowe i innowacje, przemiany przemysłowe oraz finanse i inwestycje. Komisja daje 

przy tym wskazówkę, iż strategie te są potężnym narzędziem pomagającym przenieść polityki 

i instrumenty horyzontalne na szczeblu unijnym i krajowym na szczebel regionalny i lokalny, 

tworząc powiązania w ramach szerszych ekosystemów innowacji i zachęcając do innowacji 

społecznych. Przy czym dla regionów słabiej rozwiniętych właściwym rozwiązaniem jest inwe-

stowanie w kapitał ludzki i rozwój umiejętności, na przykład w sektorze technologii informa-

cyjnych i komunikacyjnych, wspieranie tworzenia przedsiębiorstw, e-administracja, które to 

działania mogą być finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z nowym eu-

ropejskim programem na rzecz umiejętności. Na znaczenie umiejętności w procesach innowa-

cyjnych, szczególnie w odniesieniu do regionów słabiej rozwiniętych, wskazuje również 

Siódmy raport na temat spójności14. Stwierdza się w nim, iż większe inwestycje w umiejętności 

mogłyby przyczynić się do poprawy wzrostu gospodarczego dzięki zmniejszeniu niedoboru wy-

kwalifikowanej siły roboczej, a także pomóc w ograniczeniu ubóstwa, bezrobocia młodzieży  

i wykluczenia społecznego. Dodatkowo wskazuje się na takie w przyszłości potrzebne kierunki 

oddziaływania publicznego jak: inwestycje w efektywność energetyczną, odnawialne źródła 

energii i transport niskoemisyjny w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, ale także 

podniesienie jakości rządzenia co bezpośrednio podkreśla rosnącą rolę Strategii Miasta. 

Uwarunkowania krajowe i regionalne 

Opracowana Strategia dobrze odpowiadała na kierunki rozwoju określone zarówno w Krajo-

wej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020. Regiony, miasta, obszary wiejskie, jak i Stra-

tegii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020. 

Pierwszy z dokumentów podkreślał rolę metropolii i dużych ośrodków miejskich w rozwoju 

terytorialnym kraju i w strukturze celów podejmował zagadnienia dotyczące: konkurencyjno-

ści, spójności terytorialnej oraz efektywności zarządzania m.in. poprzez sieci partnerskie. Kra-

jowa Strategia Rozwoju Regionalnego określała kierunki działań, w które idealnie wpisywała 

 
13 Krajowe Inteligentne Specjalizacje (2016), Ministerstwo Rozwoju, Warszawa. 
14 Mój region, moja Europa, nasza przyszłość. Siódmy raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i tery-
torialnej (2017), Lewis Dijkstra, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, Bruk-
sela. 
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się Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku. W szczególności można wskazać zbieżność tych 

dokumentów w zakresie: 

✓ Wzmacniania funkcji metropolitalnych; 

✓ Rozwoju kapitału ludzkiego i kapitału społecznego; 

✓ Budowy konkurencyjności gospodarczej i wzmacniania atrakcyjności inwestycyjnej; 

✓ Zwiększania dostępności transportowej ośrodków wojewódzkich; 

✓ Wspierania rozwoju instytucji otoczenia biznesu; 

✓ Rozwoju współpracy międzynarodowej; 

✓ Wzmacniania wieloszczeblowego zarządzania (w tym metropolitalnego); 

✓ Wzmacniania sieci współpracy między różnymi aktorami polityki regionalnej. 

Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 zawierała również wizję oraz trzy 

cele strategiczne wyrażające kierunki rozwoju województwa, w które bardzo dobrze wpisy-

wała się Strategia Miasta Białegostoku. Wizja rozwoju województw oparta o cztery hasła: Pod-

laskie – zielone; otwarte; dostępne i przedsiębiorcze pozwalało Miastu pozytywnie odpowie-

dzieć na oczekiwania polityki rozwoju regionu. Cele strategiczne w dokumencie wojewódzkim: 

konkurencyjna gospodarka, powiązania krajowe i międzynarodowe oraz jakość życia oraz dwa 

cele horyzontalne dotyczące środowiska przyrodniczego i szeroko rozumianej infrastruktury 

stwarzały Miastu możliwości realizacji własnych aspiracji. Jednocześnie Strategia Miasta mo-

gła być skutecznym narzędziem pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym głównie z Regio-

nalnego Programu Operacyjnego. 

Należy podkreślić, że Strategia województwa określała po raz pierwszy obszary strategicznej 

interwencji, do których zaliczono Białystok i jego obszar funkcjonalny, co potwierdzało zasad-

ność wyłonienia w Strategii Miasta celu strategicznego dotyczącego współpracy w ramach ob-

szaru funkcjonalnego Białegostoku.  
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4.2. W jakim stopniu Strategia, jako dokument, była/jest wykorzystywana 

do mobilizacji zasobów wewnętrznych i zewnętrznych miasta? 

Kryterium skuteczność – syntetyczna ocena 

Syntetyczna odpowiedź na postawione pytanie badawcze, służące ocenie kryterium ewalua-

cyjnego skuteczność Strategii brzmi: częściowo tak. Zaprezentowane w Strategii instrumenty 

polityki rozwoju Miasta Białegostoku przewidują kluczowe programy, a w nich tzw. programy 

szczegółowe, w tym takie, które były już realizowane, jak i propozycje dodatkowych progra-

mów szczegółowych. Jednak część z tych programów, pomimo założeń, nie została przygoto-

wana. 

Analiza 

Kierownictwo Urzędu Miejskiego generalnie jest zdania, że Strategię można uznać za doku-

ment, który pozwala Władzom Miasta mobilizować zasoby wewnętrzne na rzecz jego rozwoju 

(przeważająca ocena „raczej tak”). Potwierdzeniem takich opinii jest fakt, iż zapisany w Stra-

tegii monitoring, pomimo pewnych trudności, jest realizowany w cyklu corocznym od mo-

mentu uchwalenia Strategii. 

Ponadto programy realizowane przez Urząd Miejski przekładały się (częściowo) na korzystne 

wartości wskaźników monitoringu (np. w zakresie edukacji, pomocy społecznej, czy rozwoju 

infrastruktury). Urząd Miejski wykazał się w tych przypadkach umiejętnością sprostania m.in. 

uwarunkowaniom prawnym czy finansowym. 

Ponadto środowiska zewnętrzne (organizacje pozarządowe) dość dobrze oceniają współpracę 

z Urzędem Miejskim, co pozwala – przynajmniej w tym zakresie – dokonać dość pozytywnej 

oceny mobilizacji zasobów zewnętrznych.  

Istotnym przejawem mobilizacji zasobów zewnętrznych (pośrednio wynikającym ze Strategii) 

jest powołanie Biura BOF i współpraca w ramach realizacji ZIT Białegostoku. 

Kluczowym problemem wydaje systemowa współpraca ze środowiskami gospodarczymi. Mia-

sto może korzystać ze wsparcia eksperckiego (lokalnego), jednak nie przygotowano we współ-

pracy z biznesem i otoczeniem biznesu programów, które wymienione są w Strategii.  
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4.3. Czy Strategia jest oceniana przez jej interesariuszy jako przydatne na-

rzędzie w planowanych i realizowanych działaniach?  

Kryterium efektywność – syntetyczna ocena 

Syntetyczna odpowiedź na postawione pytanie badawcze, służące ocenie kryterium ewalua-

cyjnego efektywność Strategii brzmi: trudno powiedzieć. 

Analiza 

Kadra kierownicza Urzędu Miejskiego uznała, że obecna Strategia rozwoju miasta, podczas jej 

tworzenia, trafnie odpowiadała na potrzeby interesariuszy (dominująca odpowiedź „raczej 

tak”). Jednocześnie zwraca uwagę brak jednoznacznej opinii na temat uwzględnienia postula-

tów interesariuszy dotyczących uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych. W obu przypad-

kach pytani nie mają konkretnego zdania w zakresie ewentualnych trudności na etapie 

uwzględniania zgłaszanych przez interesariuszy postulatów. Jako przykład postulatu, który nie 

mógł być uwzględniony w Strategii wskazano budowę drogi wylotowej na Lublin. 

Badanie ankietowe nie dało również jednoznacznej odpowiedzi na pytanie dotyczące oceny 

interesariuszy (zewnętrznych) w zakresie przydatności Strategii w planowanych i realizowa-

nych działaniach. Przeważała odpowiedź „raczej tak”, ale jednocześnie prawie co trzeci z py-

tanych udzielił odpowiedzi „trudno powiedzieć”, co może wskazywać na brak wymiany infor-

macji i pełnej wiedzy na ten temat. Te same odpowiedzi były dominujące w pytaniu o pozy-

tywny wpływ Strategii na planowanie w organizacjach głównych interesariuszy. 

W kontekście postawionego pytania ewaluacyjnego istotna jest również odpowiedź szczebla 

kierowniczego dotycząca oceny efektywności wdrażania Strategii przez programy. Urząd Miej-

ski, a szerzej samorząd lokalny jest również interesariuszem Strategii. Bazując na odpowie-

dziach przedstawicieli UM, można sformułować tezę, że w przypadku Urzędu Miejskiego 

można mówić o pewnej sile sprawczej, dobrze ocenianej przez interesariuszy (ponad połowa 

wypowiadających się osób z kierownictwa UM twierdzi, że wdrażanie Strategii poprzez pro-

gramy było efektywne – żaden z ankietowanych nie był przeciwnego zdania, co najwyżej wska-

zywano odpowiedź „trudno powiedzieć”).  
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4.4. Czy Strategia przyczyniła się do porządkowania systemu dokumentów 

planistycznych i programowych przygotowywanych w Urzędzie Miej-

skim i w organizacjach głównych interesariuszy?  

Kryterium użyteczność – syntetyczna ocena 

Syntetyczna odpowiedź na postawione pytanie badawcze, służące ocenie kryterium ewalua-

cyjnego trwałość Strategii brzmi: Strategia miała ograniczony wpływ na kształt systemu do-

kumentów przygotowywanych w Urzędzie Miejskim, a także w jego otoczeniu. 

Analiza 

Z opinii kierownictwa Urzędu Miejskiego wynika, że nie można jednoznacznie odpowiedzieć 

na pytanie o rolę Strategii w porządkowaniu systemu dokumentów planistycznych i progra-

mowych przygotowywanych w Urzędzie Miasta i organizacjach głównych interesariuszy. Duża 

część zapytanych jest zdania, że „raczej tak”, ale jednocześnie drugą z najczęściej wybieranych 

była odpowiedź „trudno powiedzieć”. Niewielka część uznała, że pytanie nie jest zasadne, po-

nieważ system ten był już uporządkowany, zanim rozpoczęto proces wdrażania Strategii. 

Należy jednak podkreślić, że wpływ ten nie mógł być większy ze względu na sposób ukształto-

wania systemu wdrażania Strategii. Założenie, iż Strategia miała być wdrażana poprzez duże 

programy, traktowane raczej hasłowo, w ramach których miały być realizowane programy 

szczegółowe skutkowało koncentracją uwagi interesariuszy na tych programach, które reali-

zowano jeszcze przed uchwaleniem Strategii lub innych obligatoryjnych dokumentach, które 

pojawiały się już w trakcie realizacji Strategii.  
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4.5. Czy założenia Strategii i jej układ (struktura) odpowiadają obecnie for-

mułowanym oczekiwaniom wobec dokumentów strategicznych? 

Kryterium trwałość – syntetyczna ocena 

Syntetyczna odpowiedź na postawione pytanie badawcze, służące ocenie kryterium ewalua-

cyjnego trwałość Strategii brzmi: strategia wymaga modyfikacji. W otoczeniu Białegostoku 

zaszły zmiany zarówno w zakresie kreowania nowej Strategii rozwoju województwa, nowych 

strategii na poziomie krajowym, a także proponowane są dość istotne zmiany w ustawie  

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 

Analiza 

W analizie oczekiwań wobec dokumentów strategicznych uwzględniono uwarunkowania 

unijne, krajowe i regionalne, a także postulaty zgłaszane przez ekspertów.  

Uwarunkowania unijne 

Jak dotąd brak jest ustaleń pomiędzy państwami członkowskimi, Komisją Europejską i Parla-

mentem Europejskim dotyczących kształtu kolejnej wieloletniej perspektywy finansowej (Mul-

tiannual Financial Framework) na lata 2021-2027. Dotyczy to zarówno finansowania jak też 

regulacji prawnych. Jednak niezależnie od rozwiązań budżetowych i legislacyjnych, jakie będą 

obowiązywały w latach 2021-2027 należy spodziewać się, że europejska polityka spójności po-

zostanie wiodącym źródłem finansowania inwestycji publicznych w Polsce także po roku 2020. 

Obecnie środki Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (EFSI) stanowią około 

60% ogólnej wartości inwestycji publicznych w Polsce, według wyliczeń KE, nieco mniej, bo 

niecałe 50% według analiz ministerstwa właściwego w sprawach rozwoju regionalnego. Zało-

żenie Komisji Europejskiej, że w kolejnym wieloletnim okresie programowania wracamy do 

formuły n+2 w zakresie płatności oznacza, że alokacje finansowe dostępne dla Polski powinny 

zostać wykorzystane do końca roku 2029 roku. Utrzymanie założenia, że wszystkie kwoty będą 

automatycznie rewaloryzowane co roku o 2% oznacza, że gdyby w nadchodzących latach 

utrzymała się średnioroczna stopa inflacji w Polsce na poziomie 4-5% to realne alokacje na 

rzecz Polski będą faktycznie o kilka procent mniejsze. Oczywiście wpływ będzie miała także 

relacja wymienna PLN do EUR. Polityka Rady Polityki Pieniężnej ukierunkowana na utrzymy-

wanie relatywnie słabej złotówki będzie korzystna z punktu widzenia wielkości transferów  

z UE na rzecz Polski po ich przeliczeniu na PLN. Nie jest jeszcze znany także sposób podziału 

funduszy strukturalnych pomiędzy programy krajowe, makroregionalne i regionalne oraz al-

gorytm podziału środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Fun-

duszu Społecznego Plus pomiędzy województwa (obszary typu NUTS 2).  

Istotne znaczenie ma utrzymanie także w latach 2021-2027 (w zakresie płatności do 2029) 

modelu programowania jaki obowiązuje w UE w latach 2014-2020 (w zakresie płatności do 
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2023). Komisja Europejska i Rząd Polski zawrą kolejną Umowę Partnerstwa, która będzie okre-

ślała priorytety finansowania ze środków EFSI. Aktywność ta wynika z art. 7 projektu rozpo-

rządzenia ogólnego. Zgodnie z jego treścią państwa członkowskie przygotowują dokument,  

w którym określają warunki efektywnego i skutecznego korzystania z funduszy UE. Na tej pod-

stawie zostały przygotowane założenia projektu Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 opra-

cowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w lipcu 2019 roku. 

Dokument ten składa się z pięciu części. Pierwsza z nich została zatytułowana „Wyzwania i cele 

rozwojowe kraju”, które zostały przedstawione na tle wyjściowej diagnozy społeczno-gospo-

darczej Polski. Struktura tej części dokumentu uwzględnia pięć celów interwencji polityki spój-

ności UE jakie obowiązują w latach 2021-2027. Są to: (1) Bardziej inteligentna Europa; (2) Bar-

dziej przyjazna dla środowiska, bezemisyjna Europa; (3) Lepiej połączona Europa; (4) Europa  

o silniejszym wymiarze społecznym, a także (5) Europa bliżej obywateli.  

Komisja Europejska przedstawiła w roku 2019 Aneks D zatytułowany: „Wytyczne inwestycyjne 

dla Polski w zakresie finansowania polityki spójności na lata 2021-2027”. Jest to dokument 

traktowany jako swoisty „position paper”, ilustrujący doskonale intencje Komisji Europejskiej 

w Polsce. Tekst zawiera szczegółowy opis każdego z pięciu celów proponowanych przez Komi-

sję Europejską do realizacji w latach 2021-2027. 

Cel 1 został nazwany Inteligentna Europa – innowacyjna i inteligentna transformacja gospo-

darcza. Priorytety inwestycyjne uwzględniają wzmacnianie potencjałów badawczych i innowa-

cyjnych i rozpowszechnianie zaawansowanych technologii. Ma się to odbywać poprzez: 

wsparcie ryzykownych elementów B+R inwestycji biznesowych; wzmacnianie schematów 

współpracy biznes – nauka, budowanie krytycznej masy badawczej oraz zwiększenie zakresu 

sieciowania i współpracy. Kolejnym segmentem realizacji tego celu jest wsparcie dla sektora 

małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie wzrostu produktywności, ułatwiania dostępu do 

zaawansowanych usług biznesowych stymulowanie rozwoju środowiska biznesowego (klastry, 

kooperacja). Kolejnym segmentem aktywności jest wykorzystanie wynikających z digitalizacji 

korzyści dla obywateli, firm oraz rządów (samorządów). Ostatnim obszarem interwencji po-

dejmowanej w ramach tego celu będzie zwiększenie umiejętności osób zatrudnionych w sek-

torze małych i średnich przedsiębiorstw i w instytucjach badawczych w zakresie obszarów in-

teligentnych specjalizacji, transformacji przemysłowej oraz przedsiębiorczości. Cel ten będzie 

bardzo szczodrze finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

(EFRR) w latach 2021-2027. 

Cel 2 koncentruje uwagę interesariuszy na czystej i sprawiedliwej transformacji energetycznej, 

zielonych i niebieskich inwestycjach, a także gospodarce cyrkularnej, adaptacji do zmian kli-

matycznych oraz zapobieganiu ryzykom. Zakłada wspieranie wzrostu udziału energetyki odna-

wialnej, udziału czystej energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz zmniejszenie kon-

sumpcji energii. Zwraca się uwagę na potrzebę promocji zrównoważonego zarządzania ogra-

niczonymi zasobami wody. Wreszcie określa się jako bezwzględny priorytet mitygowanie 

zmian klimatycznych poprzez działania adaptacyjne, zapobieganie ryzykom oraz elastyczność 
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zapobiegania klęskom. Wskazuje się, że jest to wiodący priorytet finansowania interwencji 

strukturalnej UE w latach 2021-2027.  

Cel 3 zakłada mobilność, a także Informacyjną i Komunikacyjną Łączność w skali regionalnej. 

Proponuje się rozwój zrównoważonej intermodalnej mobilności, włączając powiązania TEN-T 

oraz powiązania transgraniczne. Między innymi zakłada się promocję multimodalnej mobilno-

ści na obszarach miejskich, dzięki promocji zintegrowanej, czystej i bezpiecznej komunikacji 

publicznej i aktywnych form mobilności zdefiniowanej w planach zrównoważonej mobilności 

miejskiej, zorientowanej szczególnie na poprawę powiązań pomiędzy miastami i ich strefach 

dojazdowych.  

Realizacja Celu 4 będzie finansowana ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego Plus. 

Cel ten służy wdrożeniu w latach 2021-2027 europejskiego filaru praw socjalnych. Interwencja 

UE w Polsce ma służyć między innymi: (1) Poprawie dostępu do zatrudnienia, przede wszyst-

kim dla grup defaworyzowanych, modernizacji instytucji rynku pracy, promowaniu możliwości 

wzrostu kwalifikacji i przekwalifikowania, włączając migrantów, a także lepiej adresować ocze-

kiwane zmiany na rynku pracy. Określone zostały także wyzwania związane z równym dostę-

pem do systemu edukacyjnego; (2) Promowaniu aktywnego włączenia adresującego mate-

rialną deprywację, wspieranie społeczno-gospodarczej integracji osób z krajów trzecich;  

a także (3) Promowaniu aktywnego i zdrowego starzenia się, zabezpieczeniu dostępu do wy-

sokiej jakości, zrównoważonych i przystępnych cenowo usług, a także dostępność, efektyw-

ność i odporność systemu opieki zdrowotnej wraz z długookresową opieką. 

Cel 5 zakłada kreowanie (stymulowane) zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju obsza-

rów miejskich, wiejskich oraz nadbrzeżnych, a także inicjatyw lokalnych. Zakłada się wzmac-

nianie roli obszarów metropolitalnych jako stymulatorów wzrostu, innowacyjności i produk-

tywności. Towarzyszyć temu powinno przeciwdziałanie negatywnym konsekwencjom rozle-

wania się stref suburbanizacji, włączając zanieczyszczenie powietrza, racjonalizując dostęp-

ność usług publicznych, szczególnie na obszarach metropolitalnych. Przyspieszenie regenera-

cji obszarów rejestrujących tendencje spadkowe, przede wszystkim małych i średnich miast, 

dzielnic dużych miast o zaawansowanych procesach degradacji, post industrialnych stref, od-

budowanie powiązań miejsko-wiejskich w szczególności poprzez inwestycje w inteligentne  

i innowacyjne rozwiązania adresujące wyzwania mobilności, a także spowalnianie negatyw-

nego oddziaływania zmian demograficznych i zjawisk związanych z biedą, szczególnie na ob-

szarach wiejskich. 

Wszystkie omówione wyżej cele mogą być istotne dla kształtowania rozwoju społeczno-go-

spodarczego miasta Białystok, a także stanowić podstawę projektów przygotowywanych do 

finansowania w latach 2021-2027 (2029). Istotnym elementem aneksu D jest wskazanie czyn-

ników efektywnego wdrożenia polityki spójności w Polsce. Są to: 

✓ Programowanie budowane na zakończonej sukcesem implementacji regionalnych pro-

gramów operacyjnych i rozwinięciu najlepszych praktyk z okresu programowania 

2014-2020. 
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✓ Wzmocnienie potencjału beneficjentów w sektorze kolejowym oraz w sferach stoją-

cych przed społeczno-gospodarczymi wyzwaniami. 

✓ Adekwatna partycypacja i wzmocnienie potencjału partnerów społecznych, społeczeń-

stwa obywatelskiego oraz innych partnerów w osiąganiu celów polityki. 

✓ Uproszczone procedury i zredukowane obciążenia administracyjne dla beneficjentów, 

przede wszystkim sektora małych i średnich przedsiębiorstw. 

✓ Konsolidacja i lepsza koordynacja strategiczna programów w tym samym sektorze lub 

na tym samym obszarze, obejmującej także mniej zbiurokratyzowane inwestycje doty-

czące zdrowia.  

✓ Identyfikacja obszarów inteligentnej specjalizacji na bazie potrzeb krajowych i regio-

nalnych oraz wzmacniania potencjałów zachowań innowacyjnych i sprzyjających wzro-

stowi produktywności. 

✓ Szersze wykorzystanie instrumentów finansowych i (lub) wkład do zobowiązania pań-

stw członkowskich w ramach InvestEU dla aktywności generujących zyski i oszczędza-

jących koszty. 

✓ Poprawa jakości planowania przestrzennego i zarządzania projektami, szczególnie  

w ramach obszarów funkcjonalnych. 

✓ Poprawa jakości procedur zamówień publicznych. 

Czynniki wymienione na tej liście w istotnym zakresie odnoszą się także do takich beneficjen-

tów europejskiej polityki spójności jak duże miasta, takie jak Białystok, dlatego powinny zostać 

uwzględnione w Strategii Białystok 2030. 

Uzupełniające znaczenie mają projekty rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady usta-

nawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Euro-

pejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Mor-

skiego i Rybackiego, Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i In-

strumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz, a także Rozporządzenia Parlamentu Europej-

skiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności. 

Te propozycje legislacyjne pochodzące z maja 2018 roku są przedmiotem negocjacji, które po-

winny zakończyć się w roku 2020. Jeszcze w tym roku można się spodziewać zaprezentowania 

projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2021-

2027.  

Wiodące znaczenie istotne dla określenia priorytetów finansowania rozwoju regionalnego  

w województwie podlaskim będzie miał Regionalny Program Operacyjny Województwa Pod-

laskiego na lata 2021-2027. Uzupełniające znaczenie w przypadku powołania będzie miał pro-

gram Operacyjny Polski Wschodniej. Położenie regionu wzdłuż wewnętrznej i zewnętrznej gra-

nicy UE oznacza, że uzupełniającą sferą finansowania rozwoju regionalnego i lokalnego z po-

ziomu UE będzie współpraca transgraniczna. Kolejnym elementem będą krajowe Programy 

Operacyjne, zarządzane bezpośrednio przez właściwe ministerstwa. Wreszcie centralizacja in-
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terwencji strukturalnej UE oznacza, że znaczenie programów finansowanych w formule scen-

tralizowanej wzrośnie w porównaniu z modelem zarządzania dzielonego pomiędzy kraj człon-

kowski i Komisję Europejską (shared management).  

Określenie wniosków dla miast metropolitarnych takich jak Białystok jest trudne, bowiem ne-

gocjacje Umowy Partnerstwa dla Polski na lata 2021-2027 będą toczyły się w roku 2020,  

a rejestrowane są istotne rozbieżności pomiędzy stanowiskiem Komisji Europejskiej i Rządu 

RP. Komisja Europejska przywiązuje wagę do wiodącego znaczenia celów 1 i 2 przyszłej polityki 

spójności, czyli do działań związanych z szeroko definiowaną konkurencyjnością oraz „zielono-

ścią”. Rząd RP w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i w Krajowej Strategii Rozwoju 

Regionalnego 2030 postawił na pierwszym miejscu spójność. Uwzględniając ten kontekst naj-

ważniejsze wnioski i rekomendacje dla programowania rozwoju społeczno-gospodarczego 

miasta Białegostoku do roku 2030 są następujące: 

1. Finansowanie dostępne w ramach europejskiej polityki spójności będzie skierowane 

przede wszystkim na cel 1 i cel 2, dlatego trzeba priorytetowo traktować możliwości mia-

sta Białystok ubiegania się o środki w ramach tych dwóch celów. 

2. Wyzwaniem będzie zgromadzenie znacznie większego niż obecnie wkładu własnego na 

współfinansowanie projektów europejskich. Prawdopodobnie udział ten będzie nieco niż-

szy niż obecnie proponowane przez KE 30%, ale znacząco wzrośnie z obecnych 15%. Mia-

sto Białystok dzięki znaczącemu potencjałowi gospodarczemu powinno aktywnie znajdo-

wać niezbędne środki na współfinansowanie projektów europejskich. 

3. Podstawowym instrumentem polityki regionalnej po roku 2020 będzie Regionalny Pro-

gram Operacyjny Województwa Podlaskiego. Jeśli zostanie on ukształtowany zgodnie  

z propozycjami programowymi KE pojawi się możliwość finansowania wielu przedsięwzięć 

inwestycyjnych na terenie miasta Białegostoku. 

4. Jeśli zostanie uruchomiany kolejny PO Polski Wschodniej należy oczekiwać, że będzie to 

istotny uzupełniający instrument finansowania działań dotyczących miasta Białegostoku. 

5. Krajowe Programy Operacyjne i programy zarządzane w formule scentralizowanej z Bruk-

seli będą istotnym źródłem finansowania przedsięwzięć rozwojowych w mieście Białym-

stoku po roku 2020. Stąd wynika konieczność identyfikacji potencjalnych zewnętrznych 

źródeł finansowania.  

6. Wyzwaniem dla Polski będzie rozpoczęcie wdrażania kolejnej edycji programów jeszcze  

w 2021 roku. Jednak znajomość wytycznych inwestycyjnych KE może być podstawą 

wstępnej identyfikacji projektów możliwych do współfinansowania z udziałem środków 

funduszy UE w latach 2021-2027. Zestaw takich projektów powinien być przedmiotem 

merytorycznej dyskusji z partnerami w mieście, a następnie określenia procedury ich kon-

ceptualizacji i przygotowania.  

7. Doświadczenia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce w latach 2014-2020 są 

jednoznacznie oceniane jako sukces interwencji strukturalnej UE, dlatego programy tego 

typu będą kontynuowane po roku 2020. Można się jednak spodziewać dialogu pomiędzy 
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Komisją Europejską a Rządem RP odnośnie do terytorialnych priorytetów takiej interwen-

cji europejskiej polityki spójności w Polsce po roku 2020. Szczególne znaczenie ma reali-

zacja kolejnej generacji ZIT dla obszaru metropolitarnego Białegostoku.  

8. Szczególnej uwagi w pracach nad Strategią miasta Białegostoku wymaga lista czynników 

warunkujących skuteczne wdrażania europejskiej polityki spójności w Polsce po roku 2020 

zawarta w załączniku D. Niektóre z nich odnoszą się bezpośrednio do poziomu lokalnego, 

w tym także do miast metropolitalnych, takich jak Białystok.  

Uwarunkowania krajowe 

Na adekwatność założeń i układu Strategii do obecnie formułowanych oczekiwań wobec do-

kumentów strategicznych należy spojrzeć z perspektywy jej spójności z nowymi dokumentami 

strategicznymi wyższego szczebla. 

W latach 2017-2019 Rząd RP przyjął dwa kluczowe dla polityki rozwoju dokumenty strate-

giczne, które są podstawą aktualizacji Strategii rozwoju województwa podlaskiego, która z ko-

lei ma bezpośredni wpływ na możliwości kształtowania instrumentów rozwojowych na pozio-

mie lokalnym. Dokumentami tymi są: Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 

2020 (z perspektywą do 2030 r.) oraz Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030. 

Pomimo silnego akcentowania w dokumentach rządowych zmiany filozofii podejścia do pro-

cesów rozwoju kraju, czyli ukierunkowania instrumentów do obszarów wymagających wspar-

cia, władze dużych miast i gmin tworzących obszary metropolitalne mogą dostrzegać również 

szanse w kreowanej polityce na poziomie krajowym. 

W Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) wskazuje się cztery obszary strategicz-

nej interwencji (OSI), do których zaliczono: miasta średnie tracące potencjał społeczno-gospo-

darczy, gminy podlegające marginalizacji, Śląsk oraz Polskę Wschodnią. Ten ostatni OSI oczy-

wiście dotyczy również województwa podlaskiego, zatem i Białegostoku. Jednak kluczowy  

z punktu widzenia możliwości rozwoju miasta jest układ obszarów strategicznych w SOR, który 

pozwala być nieco bardziej optymistycznym z punktu widzenia miejsca dużych ośrodków miej-

skich w polityce rozwoju kraju. 

Z punktu widzenia możliwości rozwojowych Białegostoku szczególnie ważne mogą być ob-

szary: reindustrializacja, rozwój innowacyjnych firm, małe i średnie przedsiębiorstwa, kapitał 

dla rozwoju, ekspansja zagraniczna, a także tzw. obszary wpływające na osiąganie celów SOR, 

czyli: kapitał ludzki i społeczny, cyfryzacja, transport, energia, środowisko i bezpieczeństwo 

narodowe. Wskazane tu obszary są poza celem szczegółowym II SOR, który w całości poświę-

cony jest rozwojowi społecznie wrażliwemu i terytorialnie zrównoważonemu, którym objęta 

jest Polska Wschodnia. 

Podobne podejście do różnych obszarów kraju zastosowano w Krajowej Strategii Rozwoju Re-

gionalnego (KSRR). Strategia ta wyznacza również trzy cele (przeniesione z SOR z akcentem 

terytorialnym) odnoszące się do spójności terytorialnej kraju, konkurencyjności regionów  

i efektywności wdrażania polityk terytorialnych. W przypadku każdego z celów pośrednio lub 
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bezpośrednio można oczekiwać ich wpływu na rozwój Białegostoku, a obecnie sformułowane 

w Strategii Miasta cele wpisują się zaprojektowane cele szczegółowe KSRR. Nawet w celu 1 

KSRR, w którym kontekst miejski skoncentrowany jest na miastach średnich tracących funkcje 

społeczno-gospodarcze Białystok powinien upatrywać swoich szans w działaniach rządu w ra-

mach Polski Wschodniej, których celem będzie podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej, 

wzrost dostępności komunikacyjnej, aktywizacja ekonomiczna, a także rozwój kapitału spo-

łecznego.  

Elementem wspólnym dla obu strategii rządowych jest punkt, w którym określa się wyzwania 

rozwojowe. W obecnej Strategii Miasta Białegostoku nie ma takiego punktu, ale znajduje się 

bardzo szczegółowo udokumentowana praca nad scenariuszami rozwoju, opartymi o uwarun-

kowania zewnętrzne. Wyróżnionych w Strategii Miasta tematów/trendów jest znacznie więcej 

niż wyzwań w strategiach krajowych. Przyjęty w Strategii Miasta podział czynników/trendów 

na sfery: (1) administracyjno-prawną; (2) gospodarczą; (3) społeczną; (4) technologiczną i (5) 

środowiskową pozwala wpisać się w ogólne wyzwania stojące przed politykami krajowymi. 

W KSRR przewidziano skuteczniejszą identyfikację potrzeb rozwojowych wszystkich obszarów 

kraju, a także efektywniejsze rozpoznanie zasobów jakimi dysponują, wskazanie wyzwań i ba-

rier rozwojowych. Takie podejście ma przełożyć się na lepsze dopasowanie narzędzi interwen-

cji (np. programów) do możliwości i potencjałów rozwojowych poszczególnych obszarów 

kraju. Zakłada się, że rozwój poszczególnych terytoriów musi opierać się na zidentyfikowanych 

ich specyficznych potencjałach. Wskazuje to na potrzebę pogłębiania analiz potencjałów roz-

wojowych Miasta Białegostoku. Ponadto w dokumencie przewidziano zwiększenie roli i odpo-

wiedzialności samorządów lokalnych jako podmiotów decydujących o polityce rozwoju w skali 

lokalnej. 

Strategia tworzy warunki do większego angażowania się samorządów gminnych i powiato-

wych w realizację wspólnych projektów i we współpracę ponad granicami administracyjnymi. 

Należy to rozumieć jako wsparcie już obecnego w Strategii Miasta obszaru strategicznego ja-

kim jest Rozwój powiązań Białegostoku z otoczeniem. Warto też zwrócić uwagę na propono-

wane w KSRR nowe mechanizmy współpracy pomiędzy: rządem, samorządem regionalnym, 

lokalnym, które mają umożliwiać ukierunkowanie krajowych i regionalnych strumieni finanso-

wych na realizację powstających oddolnie wizji i planów rozwoju. Spośród obecnych w doku-

mencie KSRR „nowych” celów warto uwzględnić w działaniach strategicznych Miasta Białystok 

te związane z obszarami słabszymi gospodarczo, a w szczególności cel: Tworzenie warunków 

do dalszego rozwoju konkurencyjnej gospodarki we wschodniej Polsce. Warto uwypuklać  

w dokumencie strategii działania nawiązujące do celów KSRR związanych z wzmacnianiem 

przewag konkurencyjnych, tj.: Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego; Wspieranie przedsię-

biorczości na szczeblu regionalnym i lokalnym; Innowacyjny rozwój regionu i doskonalenie po-

dejścia opartego na regionalnych inteligentnych specjalizacjach. Także stosunkowo nowy ob-

szar oddziaływania krajowej polityki regionalnej związany z doskonaleniem zarządzania pu-

blicznego powinien znaleźć silniejsze odzwierciedlenie w Strategii Miasta. W szczególności 
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warto nawiązywać do takich celów jak: Wzmacnianie potencjału administracji na rzecz zarzą-

dzania rozwojem; Wzmacnianie współpracy i zintegrowanego podejścia do rozwoju na pozio-

mie lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym i strategiczne zarządzanie rozwojem; Poprawa 

organizacji świadczenia usług publicznych.  

Polityka rozwoju województwa podlaskiego 

W najbliższych czasie15 zostanie najprawdopodobniej uchwalona przez Sejmik Województwa 

Podlaskiego Strategia Podlaskie 2030. Dokument ten jest kluczowy z punktu widzenia prac nad 

nowym Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2021-2027. 

W Strategii Podlaskie 2030 zawarto nowe wyzwania stojące przed regionem oraz liczne odnie-

sienia do polityk krajowych i europejskich. 

Ocena przyszłej polityki rozwoju województwa podlaskiego z punktu widzenia Strategii Białe-

gostoku powinna być rozpatrywana na dwóch płaszczyznach: sektorowej i terytorialnej.  

W pierwszym przypadku istotne są cele strategiczne wraz z celami operacyjnymi projektu Stra-

tegii Podlaskie 2030. W tym kontekście można przewidywać, że polityka rozwoju będzie ukie-

runkowana na następujące cele: 

✓ Cel strategiczny 1. Dynamiczna gospodarka wraz z celami operacyjnymi: Przemysły przy-

szłości; Podlaski system otwartych innowacji; Lokalna przedsiębiorczość; Rewolucja ener-

getyczna i gospodarka obiegu zamkniętego; 1.5. E-podlaskie); 

✓ Cel strategiczny 2. Zasobni mieszkańcy, w którym zdefiniowano następujące cele opera-

cyjne: Kompetentni mieszkańcy; Aktywni mieszkańcy; Przestrzeń wysokiej jakości; 

✓ Cel strategiczny 3. Partnerski region i wyróżnione w nim cele operacyjne: Dobre zarządza-

nie; Kapitał społeczny; Partnerstwa międzynarodowe i ponadregionalne oraz Gościnny re-

gion. 

Określone powyżej cele będą musiały być realizowane o silną pozycję Białegostoku, zarówno 

wewnątrz regionu (ośrodek wojewódzki), jak i w relacjach zewnętrznych. W szczególności Bia-

łystok w polityce rozwoju województwa będzie pełnił kluczową rolę w realizacji celów ukie-

runkowanych na konkurencyjność, nowoczesne technologie i innowacyjność, a także kapitał 

ludzki. Budowanie silnej pozycji regionu bez jego stolicy jest niemożliwe. Zatem Strategia Bia-

łystok 2030 powinna uwzględniać zapisy Strategii województwa w szerokim rozumieniu, po-

nieważ praktycznie w każdym celu operacyjnym można/należy dopatrywać się szansy dla Bia-

łegostoku w zakresie pozyskiwania czynników rozwojowych. 

Druga płaszczyzna oceny relacji między Strategią Białegostoku a Strategią województwa doty-

czy wymiary terytorialnego interwencji. Wprawdzie Strategia województwa uwzględnia, co do 

zasady, zapisy Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, jak i Krajowej Strategii Rozwoju 

Regionalnego określając zapisane w tych dokumentach Obszary Strategicznej Interwencji 

(OSI), to wskazuje również inne OSI, w tym „Białystok i jego obszar funkcjonalny” (obejmujący, 

 
15 Pierwotnie Strategia miała być przyjęta na posiedzeniu Sejmiku Województwa Podlaskiego w dn. 30 marca 
2020 r., jednak ze względu na zagrożenie epidemiczne prawdopodobnie termin ten zostanie przesunięty.  
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poza Białymstokiem, gminy: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec 

Kościelny, Łapy, Supraśl, Turośń Kościelna, Wasilków, Zabłudów). 

Ze względu na postępujący trend terytorializacji polityk rozwoju oraz wzmacniania polityki 

miejskiej na poziomie europejskim, należy oczekiwać, że zapisane w Strategii województwa 

działania w Białymstoku i jego obszarze funkcjonalnym będą realizowane. Oznacza to, że 

obecna Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus powinna być zmodyfi-

kowana pod kątem nowych oczekiwań polityki rozwoju województwa. W szczególności należy 

wymienić następujące zapisy Strategii województwa, które powinny zostać przemyślane  

w kontekście Strategii Białystok 2030, ponieważ to one są przejawem oczekiwań wobec stolicy 

regionu: 

1. Białystok jako największy ośrodek wzrostu, ze szczególnym uwzględnieniem rynkiem 

pracy i aktywności gospodarczej; 

2. Białystok i jego funkcje naukowe oraz społeczne wyższego rzędu, w tym szkolnictwo 

wyższe i edukacja zawodowa; 

3. Białystok wraz z obszarem funkcjonalnym jako centrum innowacyjności oraz możliwo-

ści rozwoju regionalnych inteligentnych specjalizacji; 

4. Białystok i jego obszar funkcjonalny jako ośrodek o największym w regionie potencjale 

wzmacniania mechanizmów zarządczych (np. poprzez doświadczenia w zakresie ZIT); 

5. Białystok i jego obszar funkcjonalny stanowi także największy potencjał rozwoju dzia-

łalności wpisujących się w próby odpowiedzi polityk krajowych i regionalnych na wy-

zwania, jakie związane są ze zmianami klimatycznymi, czy ukierunkowaniem działań na 

ochronę środowiska przyrodniczego. 

Wskazane powyżej elementy zmian w politykach unijnych, krajowych i regionalnych pokazują, 

że pomimo pewnych stabilnych trendów, główne akcenty tych polityk rozkładane są nieco od-

miennie w stosunku do dokumentów poprzedniej generacji. Pozwala to sformułować wniosek, 

że aktualna Strategia Miasta powinna być zaktualizowana do tych nowych kierunków, nawet 

jeśli w pewnej części obecne cele strategiczne dość dobrze odpowiadają utrzymującym się 

wciąż wyzwaniom przed jakimi stoi Miasto. 

Uwarunkowania wewnętrzne 

Za takie uwarunkowania przyjęto wyniki badania opinii szczebla kierowniczego Urzędu Miej-

skiego, jak i ekspertów biorących udział w zogniskowanych wywiadach grupowych. 

Część przedstawicieli kierownictwa Urzędu Miejskiego w Białymstoku zaproponowała szereg 

zmian i uzupełnień w obecnym dokumencie, odnosząc się do aktualnych uwarunkowań roz-

woju. Za punkt wyjścia w analizie poszczególnych obszarów należy przyjąć postulat o uwzględ-

nienie nowych uwarunkowań społecznych i gospodarczych, takich jak: zjawiska migracyjne, 

brak terenów do rozwoju miasta, starzenie się społeczeństwa czy zmiany w zakresie wsparcia 

UE. 
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Jednym z postulatów przedstawicieli UM jest zwiększenie nacisku na atrakcyjność inwesty-

cyjną miasta i tworzenie obszaru przyjaznego dla nowych inwestorów w ramach prioryteto-

wych obszarów działań, oraz przedsiębiorczość („Białystok Przedsiębiorczy”), której potrzeba 

rozwoju powodowana jest zmieniającymi się uwarunkowaniami i mniejszymi środkami finan-

sowymi napływającymi z Unii Europejskiej. Proponowane zagadnienie związane jest zarówno 

ze wzrostem liczby przedsiębiorstw, który ma być rozumiany jako efekt podjętych działań, jak 

i rozwojem przedsiębiorczości, którą postrzegać należy jako cechę mieszkańców. W zakresie 

tej drugiej płaszczyzny wymieniono: umiejętność przystosowania się do zmian na rynku pracy, 

elastyczność w zakresie edukacji, rozwój i umiejętność stosowania nowoczesnych technologii, 

umiejętność adaptacji do życia w gospodarce „kurczących się zasobów” i gospodarce o obiegu 

zamkniętym, efektywne wykorzystanie gospodarczego potencjału oraz wzmocnienie efektyw-

ności zasobów ludzkich. 

Drugim z elementów podkreślanych przez kadrę kierowniczą UM jest wyodrębnienie zagad-

nień związanych ze środowiskiem i jego ochroną. Kwestia środowiska poruszana była na płasz-

czyźnie bezpieczeństwa środowiskowego, adaptacji do zmian klimatu, niskoemisyjności oraz 

rozwoju terenów zieleni, w tym zwłaszcza na osiedlach wielorodzinnych. 

Kolejny obszar pojawiający się w wypowiedziach przedstawicieli Urzędu Miejskiego to smart 

city i ukierunkowanie na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, zarówno  

w obszarze społecznym, jak i administracyjnym.  

W wypowiedziach poruszona została także kwestia bezpieczeństwa, które obejmuje dużo róż-

norodnych zagadnień odnoszących się do różnych sfer bezpiecznego życia w mieście. W za-

proponowanym haśle „Białystok Bezpieczny” wymieniono takie elementy, jak: bezpieczeń-

stwo finansowe związane z satysfakcjonującymi zarobkami, bezpieczeństwo związane z do-

stępnością do usług o dobrej jakości i przystępnych cenowo (edukacyjnych, zdrowotnych, ad-

ministracyjnych), bezpieczeństwo związane z dostępnością architektoniczną budynków, do-

stępnością informacji, dostępnością zasobów publicznych infrastrukturalnych i zasobów nie-

materialnych, bezpieczeństwo środowiskowe i bezpieczeństwo publiczne. 

Kolejny obszar, który został uznany jako ważny w kontekście aktualizacji Strategii to zagadnie-

nia dotyczące znaczenia dokumentu strategicznego i instytucji publicznych jako podmiotów 

odpowiedzialnych za jego wdrażanie. Podkreślono konieczność stworzenia efektywnego pro-

gramu operacyjnego, który zagwarantuje realizację zapisów Strategii oraz wzmocnienie 

wpływu Strategii na inne dokumenty. Zwrócono uwagę na istotę relacji współpracy (rozumia-

nej jako: współudział, współdecydowanie, współodpowiedzialność) pomiędzy instytucjami 

różnych sektorów. Uznano, że ich „silosowość i brak współpracy” jest jednym z większych pro-

blemów zarządzania i skutkuje stagnacją oraz brakiem możliwości wygenerowania rozwiązań 

systemowych, w tym przede wszystkim innowacyjnych. W ramach poprawy obecnej sytuacji 

zaproponowano zintegrowane działania w ramach wielosektorowych strategii rozwoju, które 

powinny być przygotowywane w oparciu o endogeniczny potencjał i zidentyfikowane lokalne 

potrzeby. Podkreślono, że współpraca powinna polegać na integracji sektorów: prywatnego, 

publicznego oraz społecznego.  
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Kwestia założeń i układu Strategii była przedmiotem badań jakościowych w formie pięciu zo-

gniskowanych wywiadów grupowych. Kluczowe wnioski z wywiadów można sformułować na-

stępująco: 

✓ Strategia Białystok 2030 powinna kłaść akcent na utrzymanie obecnego stanu prze-

strzeni miejskiej i stworzenie systemu, który nie pozwoli na degradację zaplecza ma-

terialnego; 

✓ Należy zachować powiązanie gospodarki przestrzennej i środowiska;  

✓ Strategia powinna zawierać zróżnicowane działania na rzecz ochrony środowiska i za-

pobiegania problemom ekologicznym; 

✓ Kapitał ludzki powinien być rozumiany jako kompetencje ludzi i edukacja na wszyst-

kich poziomach życia; 

✓ Zasadne jest wyodrębnienie przynajmniej trzech obszarów na poziomie celów strate-

gicznych odnoszących się do kompetencji, polityki społecznej i kapitału społecznego; 

✓ Zagadnienia dotyczące rozwoju gospodarczego powinny przenikać się z innymi obsza-

rami takimi jak środowisko, zmiany klimatyczne czy smart city; 

✓ Działania w trzech obszarach (kultura, sport, turystyka) powinny zostać w jeszcze 

większym stopniu zintegrowane (wspólne cele mogłyby też zwiększyć szanse na zinte-

growane działania różnych środowisk);  

✓ Układ priorytetów w celu Rozwój powiązań Białegostoku z bliższym i dalszym otocze-

niem jest aktualny i nie wymaga zmian. Zwraca jedynie uwagę rozbieżność pomiędzy 

Białostockim Obszarem Metropolitarnym zawartym w Strategii Rozwoju Miasta Białe-

gostoku na lata 2011-2020 a Białostockim Obszarem Funkcjonalnym, w którym odby-

wały się faktyczne działania.  
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5. Ocena procesu wdrażania Strategii 

5.1. Czy przyjęty w Strategii model wdrażania bazujący na programach od-

powiadał zdolnościom organizacyjnym Urzędu Miejskiego? 

Kryterium trafność – syntetyczna ocena 

Syntetyczna odpowiedź na postawione pytanie badawcze, służące ocenie kryterium ewalua-

cyjnego trafność procesu wdrażania brzmi: tak, żaden z przyjętych programów nie wykraczał 

poza zdolności organizacyjne Urzędu Miejskiego. Za taką oceną przemawia m.in. fakt, iż od-

powiednie jednostki organizacyjne Urzędu Miejskiego przygotowywały i realizowały programy 

szczegółowe (w niemal wszystkich celach), a sam dokument strategiczny przewidywał możli-

wość zlecenia opracowania programów na zewnątrz.  

Analiza 

Strategia określa dwa poziomy programów oraz określa z jakich elementów powinien składać 

się program. Należy podkreślić, że programy „nadrzędne”: 

1. Białystok – Miasto Czyste i Zielone; 

2. Białystok – Ładne Miasto; 

3. Białystok – Miasto Sukcesów Edukacyjnych; 

4. Białystok – Bezpieczne Miasto Szczęśliwych Mieszkańców; 

5. Białystok – Miasto Innowacyjne i Przedsiębiorcze; 

6. Białystok – Miasto Atrakcyjne Turystycznie; 

7. Białystok – Miasto Otwarte na Współpracę, 

są potraktowane hasłowo, niemal jako nagłówki pod którymi wymienione są programy już 

realizowane w Mieście lub programy wymagające opracowania. Fakt, iż nie przygotowano od-

rębnych programów „nadrzędnych”, może wynikać z traktowania ich, już na samym początku, 

jako swego rodzaju hasła, którym nazywane były w istocie wiązki programów. Jednocześnie 

na etapie przygotowania Strategii nie wyrażano sprzeciwu wobec „programowego” podejścia 

do realizacji dokumentu (kadra kierownicza UM wręcz ocenia, że programy „nadrzędne” są 

dobrze realizowane). 

Warto podkreślić, że część z programów szczegółowych, które miały być albo opracowane we-

wnątrz Urzędu Miejskiego, albo zlecone na zewnątrz również nie zostały opracowane. W oce-

nie ewaluatora powodem tego nie był „brak zdolności” organizacyjnych UM, a swoisty sposób 

wdrażania Strategii, oparty na koncentracji na działaniach bieżących. 
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5.2. W jakim stopniu założone programy zostały zrealizowane? 

Kryterium skuteczność – syntetyczna ocena 

Syntetyczna odpowiedź na postawione pytanie badawcze, służące ocenie kryterium ewalua-

cyjnego skuteczność procesu wdrażania brzmi: w stopniu dobrym, jednak ocena ta wynika 

ze specyficznego podejścia do określonych w Strategii programów. Strategia operuje w obec-

nej formie dwoma rodzajami programów. Kluczowe Programy, określono ich siedem, miały 

być wdrażane przez m.in. programy uszczegóławiające. Jednak proces wdrożenia Strategii nie 

obejmował powstania tych siedmiu programów jako instrumentów nadrzędnych realizacji 

Strategii. Programy te były traktowane raczej jako jeszcze jeden poziom celów ew. prioryte-

tów, a główną uwagę skierowano na programy szczegółowe.  

Analiza 

Szczebel kierowniczy Urzędu Miejskiego generalnie pozytywnie ocenia realizację założonych 

programów strategicznych (Tabela 4). We wszystkich przypadkach przeważające były oceny 

bardzo dobre lub dobre. Przedstawiciele UM najbardziej zgodni byli w ocenie programu „Bia-

łystok – Miasto Czyste i Zielone”, który zdaniem pytanych wdrażany jest najefektywniej.  

W przypadku dwóch programów: „Białystok – Miasto Innowacyjne i Przedsiębiorcze” oraz 

„Białystok – Miasto Atrakcyjnie Turystycznie” relatywnie często pojawiała się także odpo-

wiedź, że program nie jest wdrażany „ani dobrze, ani źle”. 

Tabela 4. Ocena stopnia realizacji programów strategicznych 

Program Ocena stopnia realizacji* 

Białystok – Miasto Czyste i Zielone bardzo dobrze 

Białystok – Ładne Miasto bardzo dobrze 

Białystok – Miasto Sukcesów Edukacyjnych bardzo dobrze 

Białystok – Bezpieczne Miasto Szczęśliwych Mieszkańców dobrze 

Białystok – Miasto Innowacyjne i Przedsiębiorcze dobrze 

Białystok – Miasto Atrakcyjne Turystycznie dobrze 

Białystok – Miasto Otwarte na Współpracę dobrze 

* najczęściej wybierana odpowiedź 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiet. 

W ramach badań jakościowych w obszarze Przestrzeń Miasta – zharmonizowane, przyjazne 

środowisko do życia i rozwoju poruszono temat programów zawartych w Strategii: Białystok 

– Miasto Czyste i Zielone, Białystok – Ładne Miasto. Eksperci stwierdzili, że programy te nie 

zostały zrealizowane, co w przypadku programu Białystok – Miasto Czyste i Zielone mogło ich 

zdaniem wynikać z ówczesnej niedostatecznej świadomości potrzeb w tym zakresie. Przy czym 

pojawiły się głosy, że chociaż nie powstały programy nazwane wprost jak zapisano to w Stra-

tegii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020, to część działań im odpowiadających 

była wdrażana, szczególnie w obszarze zagospodarowania przestrzennego miasta. Zgodnie  

z opinią jednego z uczestników zmieniła się sytuacja w stosunku do tego co było w 2010 roku, 

kiedy przeznaczaliśmy dopiero nowe tereny pod urbanizację i wtedy to środowisko zastane  
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w mieście było szczególnie istotne. Musieliśmy decydować, w którym momencie co przezna-

czymy, zmodyfikujemy w taki czy inny sposób a co pozostawimy w zastanej formie i będzie 

chronione. Akcent się zmienił, ponieważ plany są obecnie na tyle daleko zrealizowane, że być 

może powinniśmy się skupić nie na zagospodarowaniu przestrzennym, transporcie a na innych 

działaniach, szczególnie tych, które mają za zadanie ochronę terenów cennych przyrodniczo.  

Kolejny obszar objęty badaniami jakościowymi to Wysoka jakość kapitału ludzkiego i bezpie-

czeństwo społeczne mieszkańców. Badani zauważyli, że programy związane z tym obszarem: 

Białystok – Miasto Sukcesów Edukacyjnych, Białystok – Bezpieczne Miasto Szczęśliwych Miesz-

kańców nie powstały. Nie można zatem mówić o skuteczności ich wdrażania. Uczestnicy byli 

zdania, iż nie należy wpisywać ich do Strategii Białystok 2030. Podkreślali natomiast powstanie 

szeregu innych programów m.in. dotyczących wspierania rodziny, rozwiązywania problemów 

społecznych oraz kwestii zaburzeń psychicznych czy przeciwdziałania przemocy, nie widzieli 

więc zasadności budowania nowych dokumentów. 

W badaniu jakościowym dotyczącym celu strategicznego: Długofalowy wzrost gospodarki 

opartej na wiedzy i w konsekwencji większa liczba jakościowo lepszych miejsc pracy poruszono 

temat programu Białystok – Miasto Innowacyjne i Przedsiębiorcze. Jak stwierdzili eksperci, 

proces wdrażania nie odbył się w sposób przewidywany, w związku z czym program ten nie 

został zrealizowany. Wskazali oni jednocześnie, że w przyszłym okresie warto w ramach Stra-

tegii napisać do każdego celu i priorytetu programy z twardą, coroczną weryfikacją, które 

wspierałyby poszczególne sektory gospodarcze.  

Czwarty obszar omówiony w czasie zogniskowanych wywiadów grupowych to Atrakcyjność  

i dostępność oferty kulturalnej, sportowej, turystycznej i rekreacyjnej. Eksperci stwierdzili, że 

założony w Strategii program Białystok – Miasto Atrakcyjne Turystycznie nie został zrealizo-

wany. Zabrakło też innych programów wdrożeniowych. Podejmowane programy wynikały  

z innych przesłanek i nie miały formalnego zaczepienia w samej Strategii. Jak zauważyła jedna 

z badanych w tej sferze podjęto niewiele kroków a stworzenie produktów turystycznych było 

zasługą działań odbywających się w sferze kultury i sportu, ponieważ to one wpływają na po-

zytywny odbiór Białegostoku.  

Nie został też zrealizowany zapisany w Strategii program Białystok – Miasto Otwarte na 

Współpracę dotyczący obszaru Rozwój powiązań Białegostoku z bliższym i dalszym otocze-

niem. Eksperci stwierdzili, że dokument o takiej nazwie nie powstał, jednak pojawiły się inne 

programy wpisujące się w początkowe założenia. Warto tu jednak nadmienić, że nawet w przy-

padku tych programów skupiały się one na Białostockim Obszarze Funkcjonalnym a nie Biało-

stockim Obszarze Metropolitarnym, który zasięgiem obejmować miał więcej gmin, w związku 

z czym nie można mówić o pełnej realizacji programów założonych w ramach Strategii Roz-

woju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020. Rozmówcy podkreśli jednak, że działania w ra-

mach Strategii ZIT pozwoliły na realizację priorytetów i kierunków działań przewidzianych  

w Strategii.   
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5.3. Czy proces wdrażania Strategii można uznać za efektywny z punktu wi-

dzenia administracji, jak i sieci współpracy?  

Kryterium efektywności – syntetyczna ocena 

Syntetyczna odpowiedź na postawione pytanie ba-

dawcze, służące ocenie kryterium ewaluacyjnemu 

efektywność procesu wdrażania Strategii brzmi: nie 

można udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Wyższy 

poziom efektywności można dostrzec wewnątrz 

urzędu oraz w niektórych relacjach urząd – otocze-

nie, jednak proces wdrażania Strategii nie zaowoco-

wał szerokimi sieciami współpracy ukierunkowa-

nymi na realizację zapisów dokumentu. 

Analiza 

Zdaniem kierownictwa Urzędu Miejskiego w Białymstoku Strategia wdrażana jest efektywnie 

– nie pojawiły się wśród niego odpowiedzi przeczące temu stwierdzeniu, choć najczęściej po-

jawiała się odpowiedź „raczej tak”. Mniejsze przekonanie panuje w odpowiedzi na pytanie  

o efektywność rozwiązania polegającego na wdrażaniu dokumentu poprzez programy. Po-

nownie przeważała odpowiedź „raczej tak”, ale duża część pytanych nie miała zdania na ten 

temat. Brak jednoznacznej opinii badanych na ten temat potwierdza także fakt, że w niewiel-

kiej części byli skłonni uzasadnić swoją odpowiedź.  

W pojedynczych wypowiedziach uzasadniających pojawiło się stwierdzenie, że jest to rozwią-

zanie oczywiste, ponieważ piramida celów i zadań zawsze uszczegóławia tego typu doku-

menty, a każdy „program ma właściciela”, który powinien czuć się odpowiedzialny za jego 

efektywną realizację. Pojawiły się także negatywne głosy, iż żaden z programów, które zostały 

wpisane w Strategię nie powstał, a te wdrażane nie zawsze uwzględniają dokument w sposób 

wcześniej przewidywany. 

W ocenie ekspertów biorących udział w badaniu można dostrzec różnorodność zagadnień po-

dejmowanych w zależności od celu strategicznego, jakim zajmowała się dana grupa eksper-

tów.  

W celu Przestrzeń Miasta – zharmonizowane, przyjazne środowisko do życia i rozwoju ocena 

efektywności procesu wdrażania Strategii z punktu widzenia administracji wypadła pozytyw-

nie. Jak opiniowali badani w zakresie działań administracji nie pojawiły się problemy. Nega-

tywnie oceniane były natomiast sieci współpracy, które ich zdaniem nie powstały. Powodem 

takiego stanu – jak twierdzą sami badani – mogą być brak świadomości wśród mieszkańców, 

niedostatki wiedzy z zakresu środowiska, infrastruktury i gospodarki przestrzennej oraz niski 

 
16 Wypowiedź jednego z uczestników zogniskowanego wywiadu grupowego. 

Trzeba angażować duże grupy niekoniecznie 

wybranych organizacji pozarządowych czy or-

ganizacji otoczenia biznesu, ale też docierać 

do mieszkańców, bo tylko wtedy mamy 

szansę na to, żeby przy wdrażaniu tej Strategii 

nie zrzucić wszystkiego na Urząd Miejski i zbu-

dować współodpowiedzialność za rozwój 

Miasta16. 
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poziom dochodów. Jednocześnie eksperci dostrzegają w przyszłości szansę na poprawę i moż-

liwość większego zaangażowania osób prywatnych w kolejnym okresie. Zatem proces wdraża-

nia Strategii w obszarze Przestrzeń Miasta można uznać za efektywny z punktu widzenia ad-

ministracji. Nie uzyskano jednak efektywności w zakresie sieci współpracy. Występuje oczeki-

wanie na wzrost udziału mieszkańców i organizacji w kształtowaniu przestrzeni miasta. 

W ocenie efektywności wdrażania Strategii w ramach celu Wysoka jakość kapitału ludzkiego  

i bezpieczeństwo społeczne mieszkańców eksperci byli zgodni, że w obszarze tym wytworzyły 

się faktyczne sieci współpracy, w efekcie czego podejmowano intensywne działania w part-

nerstwie z organizacjami pozarządowymi. Uczestnicy wywiadu podkreślali jednak, że współ-

pracę zdecydowanie bardziej wymuszały potrzeby oddolne poszczególnych obszarów niż od-

górnie zaplanowane strategiczne działania.  

Zdaniem ekspertów we wdrażaniu celu Długofalowy wzrost gospodarki opartej na wiedzy  

i w konsekwencji większa liczba jakościowo lepszych miejsc pracy zabrakło podejścia systemo-

wego. Wdrażanie w rzeczywistości opierało się jedynie na formalnym sprawozdaniu wskaźni-

ków w danym obszarze. Konsekwencją tego był również brak przełożenia na konkretne efekty. 

Dyskusja na temat sieci współpracy w sposób spontaniczny inklinowała ku kwestii partycypa-

cji, która jak stwierdzili badani w okresie realizacji Strategii zakończyła się na etapie zatwier-

dzenia dokumentu. Strategia powinna być partycypacyjna, uwzględniająca potrzebę położenia 

nacisku na tworzenie wspólnoty obywatelskiej, budowanie kreatywności i przedsiębiorczości, 

szczególnie wśród młodych ludzi, którzy niedługo wejdą na rynek pracy. Zdaniem ekspertów 

takie podejście powinno być kluczowe przy tworzeniu całej Strategii. Problematyczna z punktu 

widzenia badanych jest jednak niska aktywność społeczna mieszkańców. Z ich obserwacji wy-

nika, że mieszkańcy nie przyjmują czynnej roli w budowaniu przestrzeni obywatelskiej. Roz-

wiązaniem mogłaby być współpraca z ludźmi młodymi na poziomie szkół średnich i kształto-

wanie w nich postaw przedsiębiorczych.  

W kolejnym celu: Atrakcyjność i dostępność oferty kulturalnej, sportowej, turystycznej i rekre-

acyjnej efektywność wdrażania Strategii nie jest jednoznaczna. Z jednej strony można dostrzec 

pozytywne przykłady dobrej komunikacji między instytucjami, z drugiej zaś widoczne są pro-

blemy w kontaktach właśnie z organizacjami pozarządowymi oraz mieszkańcami. 

W ramach celu Rozwój powiązań Białegostoku z bliższym i dalszym otoczeniem ocena efek-

tywności z punktu widzenia administracji, czyli Urzędu Miejskiego i sieci współpracy jakimi 

były gminy ościenne i inne podmioty nie była jednoznaczna. Co podkreślił jeden z badanych 

bodźcem do współpracy był czynnik finansowy, dzięki któremu zrealizowano wspólne działa-

nia w ramach programów ZIT. Współpraca udała się więc z punktu widzenia działań w ramach 

BOF: na pewno spinaczem dziesięciu gmin, tego obszaru funkcjonalnego jest jednostka jaką 

jest Stowarzyszenie, które szuka rozwiązań wspólnych i inicjuje realizowane wspólnie projekty. 

Dobrym pomysłem jest więc by istniała taka instytucja, ciało stałe, ale musi ona funkcjonować 

w oparciu o program, konkretną strategię rozwoju tego całego obszaru, przy jednoczesnym 

uwzględnieniu tego co każda gmina ma w swojej strategii, patrząc na ten obszar jako całość  

a nie z perspektywy poszczególnych gmin. To ten wspólny mianownik sprawił, że współpraca 
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w ogóle zafunkcjonowała, choć na początku wydawało się to bardzo trudne. W praktyce oka-

zało się, że gminy mogą podejmować wspólne działania, widzą płynące z tego korzyści i nau-

czyły się współpracy. Pomimo partykularnych celów widzą korzyści w podejściu całościowym. 

Zdaniem badanych w przyszłości należy wykroczyć poza aspekt czysto ekonomiczny i przyjąć 

odgórne założenia związane z programem współpracy, dzięki którym gminy będą poszukiwać 

wspólnych rozwiązań. 

Wątpliwości pojawiły się natomiast w odniesieniu do wspólnych działań w pozostałym zakre-

sie, gdzie współpracy wcale nie odnotowano lub była ona bardzo utrudniona, szczególnie na 

niższych szczeblach. Rozmówcy wskazywali więc na to jako aspekt warty dopracowania  

w przyszłości.  

Opinie wyrażanie zarówno w ankietach do kierownictwa UM, jak i w wywiadach zogniskowa-

nych korespondują z wynikami opinii przedstawicieli organizacji pozarządowych, przy czym 

należy podkreślić, że ankietowano jednostki aktywne (Wykres 4). Zwraca uwagę fakt, że przed-

stawiciele NGO’s w zdecydowanej większości uważają, iż mają wysoki wpływ na rozwój miasta. 

Oczywiście wpływ ten może odbywać się niezależnie od Strategii, ale wiadomo też, że NGO-sy 

wskazują również liczne działania, które realizowane są przez UM, często we współpracy z or-

ganizacjami pozarządowymi (zob. rozdz. 6.4.).  

Wykres 4. Ocena wpływu organizacji pozarządowych na rozwój miasta 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet CATI-NGO, N=100. 

Cechy miasta świadczące o potencjale współpracy przedsiębiorców z ich otoczeniem, w tym  

z Urzędem Miejskim w Białymstoku, zostały generalnie ocenione pozytywnie przez przedsta-

wicieli badanych firm (Wykres 5). Najwięcej ocen bardzo dobrych uzyskała jakość usług świad-

czonych przez Urząd Miejski w Białymstoku i tylko nieco mniej jakość i dostępność usług IOB. 

Możliwości współpracy ze środowiskiem wyższych uczelni z jednej strony uzyskały najmniej 

ocen bardzo dobrych, z drugiej zaś najwięcej ocen złych, choć w tym drugim przypadku ogólnie 

wskazań jest bardzo mało (między 3,5% a 6,5%). 
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Wykres 5. Ocena cech miasta związanych ze współpracą firm z otoczeniem 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet CATI-FIRMY, N=200. 
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5.4. Czy wdrażanie Strategii skutkowało dodatkowymi efektami organiza-

cyjnymi? 

Kryterium użyteczność – syntetyczna ocena 

Syntetyczna odpowiedź na postawione pytanie badawcze, służące ocenie kryterium ewalua-

cyjnego użyteczność procesu wdrażania brzmi: raczej nie lub w bardzo ograniczonym stop-

niu. Nadana w Strategii struktura organizacyjna jej realizacji została wdrażana w sposób po-

wtarzalny. Nawet jeśli powstawały przy tym pewne problemy, nie były one likwidowane. 

Analiza 

Członkowie kierownictwa Urzędu Miejskiego w Białymstoku w większości nie potrafili udzielić 

odpowiedzi na pytanie czy wdrażanie Strategii poprzez programy przyniosło pozytywne 

zmiany organizacyjne w Urzędzie Miejskim. Pojedyncze opinie potwierdzające tę tezę w nie-

wielkim zakresie zostały uzasadnione („Strategia nadaje cel do działań dla departamentów,  

a kierownictwo baczniej się przygląda postępom realizacji projektów”), a jednocześnie pojawił 

się także głos sugerujący, że pierwotne założenia nie zostały zrealizowane. 

Więcej światła na to zagadnienie rzuca ocena sposobu pozyskiwania informacji do monitoro-

wania Strategii, a także w zakresie organizacji samego Urzędu Miejskiego. Kluczowe problemy, 

na jakie należy zwrócić uwagę, to: 

✓ przerost Raportów z monitoringu, w tym traktowanie sprawozdawczości w sposób zbli-

żony do Raportu o stanie miasta, a nie raportu monitorującego Strategię (część infor-

macji przesyłanych przez departamenty w ramach monitoringu zawiera wszystkie dzia-

łania, które wydarzyły się w danym roku, selekcję pozostawiając redaktorom Raportu); 

✓ pojawiające się w Strategii sformułowanie „Program” nie skutkowało opracowaniem 

rzeczywistych programów, w ramach których realizowane byłyby programy szczegó-

łowe. Zamiast tego, skoncentrowano się na działaniach raczej bieżących i wymusza-

nych przez uwarunkowania zewnętrzne; 

✓ utworzone w ostatnim czasie nowe Biuro ds. Smart City wydaje się być również reakcją 

na uwarunkowania zewnętrzne, nie zaś odpowiedzią na konkluzje z oceny procesu 

wdrażania Strategii. 
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5.5. Czy w procesie wdrażania Strategii osiągnięto dodatkowe wartości o 

charakterze organizacyjnym? 

Kryterium trwałość – syntetyczna ocena 

Syntetyczna odpowiedź na postawione pytanie badawcze, służące ocenie kryterium ewalua-

cyjnego trwałość procesu wdrażania brzmi: częściowo, co można stwierdzić na podstawie 

oceny procesu monitorowania i prowadzenia samej ewaluacji. Pewne zastrzeżenia budzą 

opinie pracowników Urzędu Miejskiego jednoznacznie mówiące, iż dana jednostka nie reali-

zuje Strategii, ale zarówno fakt, że dokument jest monitorowany co roku w sposób wymaga-

jący od jednostek organizacyjnych również współpracy zewnętrznej pozwala dość pozytywnie 

ocenić cały proces wdrażania. 

Analiza 

Członkowie szczebla kierowniczego Urzędu Miejskiego w Białymstoku w większości nie mają 

zdania na temat zmian organizacyjnych i dodatkowych efektów w działaniu Urzędu Miejskiego 

w rezultacie wdrażania Strategii. Nieliczne pozytywne odpowiedzi na ten temat związane są z: 

✓ rozwojem sieci współpracy, w tym z organizacjami NGO, mieszkańcami, sferą nauki  

i przedsiębiorczości; 

✓ silnym ukierunkowaniem UM na rozwój; 

✓ powołaniem Centrum Aktywności Społecznej. 

 W trakcie badania opinii pojawiały się opinie, iż dana jednostka organizacyjna „nie realizuje 

Strategii”. Wynikały one z faktu, iż wdrażanie Strategii następowało poprzez programy, za któ-

rych realizację miały przypisaną odpowiedzialność poszczególne jednostki Urzędu Miejskiego. 

Zatem fakt nieprzypisania żadnego programu do konkretnej jednostki mógł być podstawą ta-

kiej argumentacji. 

Jednocześnie należy podkreślić, że w procesie monitorowana Strategii wymagana jest współ-

praca zarówno wewnętrzna między poszczególnymi departamentami, biurami i centrami  

a Departamentem Strategii i Rozwoju, jak i współpraca zewnętrzna, np. w zakresie pozyskiwa-

nia wartości do wskaźników strategicznych.  
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6. Ocena efektów wdrażania Strategii 

6.1. Czy kluczowe zmiany w mieście, jakie wywołało wdrażanie Strategii, 

odpowiadają kluczowym potrzebom mieszkańców?  

Kryterium trafność – syntetyczna ocena 

Syntetyczna odpowiedź na postawione pytanie ba-

dawcze, służące ocenie kryterium ewaluacyjnego 

trafność działań strategicznych brzmi: w większości 

tak, choć potrzeby mieszkańców są różnorodne. 

Analiza 

Wprawdzie liczebność poszczególnych grup opiniu-

jących zachodzące w mieście zmiany jest różna, to 

można wskazać pewne podobieństwa w dokonywa-

nych ocenach (Wykres 6). W każdej badanej grupie 

znacząco przeważają oceny pozytywne, a odsetek 

skrajnie pozytywnych ocen jest w każdej grupie dość 

podobny (nieco rzadziej oceny „jest dużo lepiej” wy-

rażają przedsiębiorcy). Co istotne, dość podobne 

części odpowiadających wyrażają opinię, że nie widzą różnicy, choć w tym przypadku najmniej 

liczna grupa występuje wśród przedstawicieli organizacji pozarządowych, które z kolei zna-

cząco najczęściej ze wszystkich grup wybierają odpowiedź „jest lepiej”. 

Wykres 6. Ocena zmian, jakie zaszły w Białymstoku w ostatnich latach 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet CATI (mieszkańcy N=1059; NGO’s N=100; przedsiębiorcy N=200). 

Na tle wypowiedzi mieszkańców, przedsiębiorców i przedstawicieli organizacji pozarządo-

wych, czyli osób związanych na stałe z Miastem, bardziej krytyczni w ocenie Białegostoku są 

 
17 Wypowiedź jednego z uczestników zogniskowanego wywiadu grupowego. 
18 Wypowiedź jednego z uczestników zogniskowanego wywiadu grupowego. 
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(…) mieszkańcy zaczynają dostrzegać po-

trzebę zupełnie innego sposobu spędzania 

wolnego czasu, zaczynają mieć różnego ro-

dzaju potrzeby kiedyś nienazywalne. Miesz-

kańcy zaczęli jeździć po świecie po wybudo-

wanych drogach i przywozić te inne wzorce. 

Obecnie chcą mieć czyste powietrze bez 

smogu, dostęp do wody i terenów rekreacyj-

nych, ale potrzeby te dotyczą też gospodarki 

niskoemisyjnej, odnawialnych źródeł ener-

gii17. 

Często zgłaszanym problemem jest brak tere-

nów zielonych, zdaniem mieszkańców jest ich 

o wiele za mało, mimo, że przestrzeń otwarta 

w mieście to około 50%. Oczekiwania miesz-

kańców w tej kwestii ciągle rosną18. 
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ci, którzy w nim czasowo pracują, uczą się lub studiują. W grupie „nie mieszkańców” Białego-

stoku tylko 8,9% ocenia, że zmiany są bardzo pozytywne („dużo lepiej”), a kolejne 45,5% do-

strzega zmiany na lepsze. Stosunkowo liczna grupa „nie mieszkańców” twierdzi, że Białystok 

zmienia się na gorsze (łącznie 8,9%).  

Wskazania mieszkańców dotyczące ich głównych problemów pozwalają sformułować kilka 

wniosków dotyczących adekwatności podejmowanych w Strategii działań w stosunku do po-

trzeb mieszkańców Białegostoku (Wykres 7). Pierwszy wniosek dotyczy dwóch najczęściej de-

klarowanych problemów. Otóż władze lokalne tylko w pewnym zakresie mogą oddziaływać na 

stan służby zdrowia, tym bardziej specjalistycznej, a także na liczbę miejsc pracy (oba problemy 

wskazywane są przez ponad 40% badanych mieszkańców).  

Wykres 7. Najczęściej wskazywane problemy mieszkańców, które powinny być jak najszybciej rozwiązane [%] 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet CATI (mieszkańcy N=1059; NGO’s N=100). 
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Drugi wniosek dotyczy podejmowanych działań i konieczności ich dalszej realizacji. Pomimo 

licznych inwestycji, działań organizacyjnych, wciąż pozostają spore grupy mieszkańców narze-

kających na braki w tym zakresie. Jako przykłady można podać: parkingi i miejsca postojowe, 

promocję lokalnych twórców, zwiększenie liczby żłobków i przedszkoli. 

Trzeci wniosek dotyczy pożądanych działań w szeroko rozumianej sferze gospodarczej, która 

związana jest zarówno z rynkiem pracy, jak i edukacją, w tym w szczególności na poziomie 

zawodowym. Z pewnością Strategia Białystok 2030 powinna kłaść jeszcze większy nacisk na 

gospodarkę i efektywne wdrażanie działań w tym zakresie. 

W opinii kierownictwa Urzędu Miejskiego kluczowe zmiany w mieście wywołane realizacją 

Strategii generalnie odpowiadają potrzebom mieszkańców. Dotyczy to zarówno poprawy in-

frastruktury drogowej i dostępności komunikacyjnej miasta, jak i działań w zakresie zmian  

o charakterze miękkim. 

Z kolei w opinii ekspertów biorących udział w badaniu jakościowym zwrócono uwagę na na-

stępujące zagadnienia:  

✓ kluczowe zmiany wywołane wdrażaniem Strategii odpowiadały generalnie potrzebom 

mieszkańców, co nie znaczy, że nadal im odpowiadają. Potrzeby mieszkańców zmieniły 

się i ciągle pojawiają się nowe, w szczególności dotyczące terenów zielonych. Oznacza 

to również konieczność ciągłego monitorowania potrzeb mieszkańców; 

✓ zmiany korzystne z punktu widzenia ludności, to np. podwojenie liczby miejsc w żłob-

kach i przedszkolach (aspekt ważny w odniesieniu do aktywności zawodowej kobiet), 

ale ze względu na pojawianie się nowych potrzeb związanych z kapitałem społecznym, 

polityką senioralną, biernością zawodową kobiet i związaną z tym barierą ponownego 

wejścia na rynek pracy konieczne są dalsze działania; 

✓ Białostocki Park Naukowo-Technologiczny do pewnego stopnia spełnił swoją funkcję. 

W przypadku pozostałych zmian nie odpowiadają one kluczowym potrzebom miesz-

kańców. Brakuje wsparcia dla średnich przedsiębiorców oraz profesjonalnego miejsca 

obsługi inwestora, z usługami na rzecz rozwoju prowadzącego ich w procesie inwesty-

cyjnym krok po kroku.  

✓ rozwój przedsiębiorczości pozostawia wiele do życzenia. Brakuje sieci i usystematyzo-

wania, instytucjonalnego wsparcia oraz oferty innowacyjnej, która przyciągnęłaby mło-

dych ludzi chcących się dynamicznie rozwijać i szukających warunków do realizacji swo-

ich celów gospodarczych; 

✓ odbywające się wydarzenia sportowe są zgodne z potrzebami mieszkańców. Można 

też mówić o aspekcie aktywizacyjnym działań: wzbudziliśmy w ludziach oczekiwania 

dotyczące korzystania z usług sportowo-rekreacyjnych i tych ludzi jest coraz więcej  

i rosną ich potrzeby w tym zakresie; 
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✓ rosnące zapotrzebowanie dotyczy oferty kulturalnej. Przykładem jest bogata oferta 

edukacyjna w kulturze, w przypadku której problem stanowi brak miejsca do prowa-

dzenia zajęć, rosnąca kolejka chętnych oraz brak funduszy na zatrudnienie kolejnych 

edukatorów;  

✓ utrudnienie stanowi lokalizacja ośrodków kulturalnych. Całość oferty kulturalnej Białe-

gostoku jest zlokalizowana w centrum, wszystkie instytucje są w śródmieściu, brakuje 

miejskich instytucji, które organizują kulturę na osiedlach;  

✓ kluczowe potrzeby mieszkańców nie zostały zaspokojone w obszarze turystyki. Brakuje 

centrum turystycznego udzielającego informacji na temat Miasta oraz promocji w cza-

sie imprez takich jak festiwale i wydarzenia sportowe: w wielu miastach komórka od-

powiedzialna za turystykę i promocję ma swoje stoisko, gdzie promują po prostu mia-

sto, rozdają broszury i mapki, podpowiadają, gdzie można pójść, podają w pigułce co 

można w mieście zobaczyć. W Białymstoku tego brakuje; 
✓ potrzeby pojawiające się w poprzednim okresie strategicznym zostały w dużym stop-

niu zaspokojone w zakresie powiązań Białegostoku z otoczeniem. Dotyczyły one m.in.: 

miejsc w przedszkolach czy żłobkach, dróg, ścieżek rowerowych, dostępności do tere-

nów inwestycyjnych. Jednocześnie pojawiają się inne potrzeby, dotyczące sposobu 

spędzania wolnego czasu, czystego powietrza, dostępu do wody, ale także potrzeb 

związanych z gospodarką niskoemisyjną, w tym z odnawialnymi źródłami energii.  
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6.2. W jakim stopniu zrealizowano zakładane cele i kierunki działań? 

Kryterium skuteczność – syntetyczna ocena 

Syntetyczna odpowiedź na postawione pytanie ba-

dawcze, służące ocenie kryterium ewaluacyjnego 

skuteczność działań strategicznych brzmi: stopień 

realizacji celów i kierunków działań jest bardzo 

trudny do określenia, a ponadto triangulacja źró-

deł nie pozwala sformułować jednoznacznej opinii. 

Należy podkreślić, że nie każdy priorytet, a tym bar-

dziej kierunek działań, ma przypisane szczegółowe 

wskaźniki realizacji. Ponadto kluczowe rozbieżności 

w ocenie stopnia realizacji celów i kierunków dzia-

łań występują na linii eksperci – pozostali uczestnicy badania. Można sformułować tezę, iż 

eksperci zaproszeni do współpracy w ramach FGI są znacznie bardziej krytyczni, niż przeciętny 

mieszkaniec miasta i pracownicy administracji. W zbiorze analizowanych odpowiedzi, opinie 

przedstawicieli organizacji pozarządowych wydają się najbardziej optymistyczne. Ocena ewa-

luatora skłania się jednak ku zdaniu ekspertów, zastrzegając jednocześnie, że ich oceny można 

uznać za „skrajnie pesymistyczne”. Kluczowym czynnikiem skłaniającym do takiej oceny są na-

stępujące fakty:  

✓ żadna grupa nie mogła posługiwać się szczegółową skalą oceny osiągania stopnia rea-

lizacji celów. Zatem odpowiedzi bazują na subiektywnych odczuciach, przy czym eks-

perci w dyskusji posługiwali się materiałami z monitoringu Strategii; 

✓ członkowie kierownictwa Urzędu Miejskiego, pomimo swoich pozytywnych ocen, 

wskazywali większość działań jako wymagające dalszej realizacji. 

Analiza 

W przypadku analizy wyników badania pod kątem odpowiedzi o stopień realizacji celów i kie-

runków działań przyjęto podział na poszczególne cele strategiczne. 

Cel strategiczny: Przestrzeń Miasta – zharmonizowane, przyjazne środowisko do życia i rozwoju 

Bazując na wynikach kolejnych Raportów z monitoringu Strategii (Tabela 5) można powie-

dzieć, że w ramach celu osiągnięto wzrost wartości wskaźników wyznaczonych do monitoro-

wania priorytetów. 

 

 

 
19 Wypowiedź jednego z uczestników zogniskowanego wywiadu grupowego. 
20 Wypowiedź jednego z uczestników zogniskowanego wywiadu grupowego. 

Zmiany były dobre, co nie znaczy, że trzeba je 

kontynuować. Obecnie jesteśmy na innym 

etapie. Wcześniej budowaliśmy drogi, musie-

liśmy pozyskiwać pieniądze, żeby nabyć 

grunty. Teraz podnosimy jakość życia w mie-

ście i musimy mieć pieniądze na podnoszenie 

tej jakości19. 

Mamy nasycone centrum, a nie mamy oferty 

dla dzielnic, dalekich osiedli i ludzie stamtąd 

nie przyjeżdżają20. 
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Tabela 5. Cel strategiczny: Przestrzeń Miasta – zharmonizowane, przyjazne środowisko do życia i rozwoju – kierunki dzia-
łań, które powinny być realizowane także w przyszłości 

Priorytety Ocena Komentarze 

1. Kreowanie prawidłowej i ra-
cjonalnej struktury funkcjo-
nalno-przestrzennej z uwzględ-
nieniem wartości kulturowych i 
przyrodniczych 

+ Pomimo spadku powierzchni użytkowej mieszkań oddanych do użytku w 
latach 2016-2018 i tak wielkość z 2018 przewyższa wartości z lat 2012-
2015.  

Mniejszy odsetek mieszkańców ogółem i osób z niepełnosprawnościami 
oceniających zmiany w mieście w zakresie jakości przestrzeni publicznej w 
stosunku do badania z 2014 r. może wynikać z faktu, iż już dużo popra-
wiono w danym obszarze, zatem pole do dalszych wzrostów jest stosun-
kowo niewielkie. 

2. Tworzenie efektywnego sys-
temu komunikacyjnego Miasta z 
dużym udziałem transportu 
zbiorowego i ruchu rowerowego 

+ Szczególnie ważny wzrost liczby mieszkańców zadowolonych z poziomu ja-
kości usług transportu zbiorowego. Bardzo istotne wzrosty wartości wskaź-
ników dotyczących bezpieczeństwa ruchu. Zwraca uwagę również wzrost 
długości dróg rowerowych. 

3. Zapewnienie dostępności no-
woczesnych, efektywnych i nie-
zawodnych systemów infra-
struktury technicznej 

++ Jeden ze wskaźników był zbadany po raz pierwszy w 2018 r. W tymże roku 
po raz pierwszy wystąpiła sytuacja, w której całość inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej była realizowana ze środków budżetowych. 

4. Poprawa stanu środowiska 
przyrodniczego przy wzroście 
udziału urządzonych terenów 
zieleni miejskiej. 

++ Odnotować należy nieznaczny spadek pow. terenów zielonych urządzo-
nych. Analizowane tylko trzy wskaźniki szczegółowe, ale większość warto-
ści wskaźników ogólnych związanych z ochroną środowiska (kanalizacja, 
wodociągi) uległo również poprawie.  

(+++) - poprawa wszystkich zakładanych wskaźników; (++) - poprawa większości wskaźników; (+) - poprawa przeważa nad pogorszeniem; 
(+/-) – taka sama liczba wskaźników z poprawą wartość, jak i pogorszeniem; (-) - spadki przeważają nad poprawą; (--) - pogorszenie większości 
wartości wskaźników; (---) - pogorszenie wszystkich wartości wskaźników. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu z monitoringu „Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus” za rok 

2018. 

Wykres 8. Zagospodarowanie przestrzenne, infrastruktura techniczna i transportowa – średnia ocen realizacji działań w 
Białymstoku (skala od 1 do 5) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet CATI (mieszkańcy N=1059; NGO’s=100). 
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Zagadnienia związane z tym celem strategicznym są w większości bardzo pozytywnie oceniane 

przez mieszkańców i NGO-sy (Wykres 8). Dotyczy to w szczególności dostępu do infrastruktury 

technicznej, także infrastruktury drogowej. Mieszkańcy wysoko oceniają również realizację 

działań związanych z usprawnieniem komunikacji miejskiej. Z kolei w przypadku terenów zie-

leni, wyżej oceniane jest ich zagospodarowanie niż zwiększenie liczby. 

Odrębnego omówienia wymaga zagadnienie poprawy przestrzeni Miasta dla osób z niepełno-

sprawnościami. Ogólnie mieszkańcy oceniają działania w tym zakresie dość nisko (trzeci wynik 

od końca). W grupie badanych 1059 mieszkańców 7% stwierdziło, że należy do grona osób  

z jakąś formą niepełnosprawności. Wśród tej grupy co trzeci badany twierdzi, że nastąpiła  

w Mieście poprawa w zakresie dostosowania przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawno-

ściami, a co piąty jest przeciwnego zdania. 

Przedstawiciele Urzędu Miejskiego zostali poproszeni także o wskazanie spośród dotychcza-

sowych kierunków działań tych, które powinny być realizowane także w Strategii Białystok 

2030 (Tabela 6). W zakresie celu 1 wskazanych zostało 14 z 28 aktualnych kierunków działań.  

Tabela 6. Cel strategiczny: Przestrzeń Miasta – zharmonizowane, przyjazne środowisko do życia i rozwoju – kierunki dzia-
łań, które powinny być realizowane także w przyszłości 

Najczęściej wskazywany  

kierunek/kierunki* 
Pozostałe kierunki 

1. Poprawa jakości przestrzeni publicz-

nych 

1. Rozbudowa układu komunikacyjnego 

w celu zwiększenia przepustowości, 

płynności  

1. Osiągnięcie wyższych standardów 

ochrony środowiska, a także utrzymania 

czystości i porządku 

2. Usprawnienie systemu parkingowego 

2. Kształtowanie jednostek i zespołów urbanistycznych o wysokich walorach 

funkcjonalno-przestrzennych z uwzględnieniem wartości kulturowych i przy-

rodniczych 

3. Poprawa poziomu ładu przestrzennego, w tym zwartości i dyscypliny zabu-

dowy oraz eliminacja konfliktów funkcjonalnych w drodze planowego stero-

wania procesami rozwojowymi Miasta 

3. Zwiększenie możliwości inwestycyjnych w sferze infrastruktury technicznej 

poprzez finansowanie pozabudżetowe  

3. Systemowe działania w kierunku kreowania integracyjnej, dostępnej prze-

strzeni miejskiej, m.in. poprzez eliminowanie tzw. barier architektonicznych 

3. Wprowadzanie rozwiązań wspierających atrakcyjność i bezpieczeństwo ru-

chu pieszego oraz rowerowego, w tym w postaci stref ruchu uspokojonego 

3. Rozwój terenów zieleni urządzonej przy poszanowaniu unikalnych walorów 

przyrodniczych 

3. Zapewnienie warunków do budowy powszechnie dostępnych szerokopa-

smowych sieci teleinformatycznych  

3. Kreowanie wielkomiejskiego charakteru centrum Miasta  

3. Wspieranie działań na rzecz poprawy zewnętrznej dostępności transporto-

wej Miasta  

3. Doskonalenie systemu zarządzania i sterowania ruchem poprzez stosowa-

nie rozwiązań opartych o Inteligentne Systemy Transportowe 

* Uporządkowane w kolejności od najczęściej wskazywanych (ten sam liczebnik porządkowy oznacza tę samą pozycję w rankingu kierunków 

uporządkowanych według częstości wskazania). 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiet. 

Zdaniem ekspertów, w ramach priorytetu A.1. Kreowanie prawidłowej i racjonalnej struktury 

funkcjonalno-przestrzennej z uwzględnieniem wartości kulturowych i przyrodniczych szcze-

gólnie słabo realizowany był kierunek: Kształtowanie jednostek i zespołów urbanistycznych  

o wysokich walorach funkcjonalno-przestrzennych z uwzględnieniem wartości kulturowych  
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i przyrodniczych. Zastrzeżenia pojawiły się w odniesieniu do Uwzględniania materialnego dzie-

dzictwa historycznego Miasta jako elementu tożsamości przestrzennej oraz Tworzenia warun-

ków przestrzennych służących wzmacnianiu funkcji metropolitalnych. 

Brak opinii o stanie pozostałych kierunków działań może sugerować niski stopień ich realizacji 

(efekty są mało widoczne). Jedynym kierunkiem ocenianym przez zdecydowaną większość 

ekspertów jako zrealizowany w stopniu wysokim była Poprawa jakości przestrzeni publicznych. 

Kierunki działań, które warto kontynuować w przyszłości, to przede wszystkim zapewnienie 

priorytetu w sporządzaniu opracowań planistycznych dla obszarów: konfliktów funkcjonal-

nych, zagrożonych naruszeniami ładu przestrzennego, wymagających przekształceń, kluczo-

wych inwestycji oraz związanych z ważnymi przestrzeniami publicznymi, a także wyprzedza-

jąca koordynacja przygotowania tych opracowań z realizacją inwestycji liniowych. 

W ramach celu A.2. Tworzenie efektywnego systemu komunikacyjnego miasta z dużym 

udziałem transportu zbiorowego oraz ruchu rowerowego wysoki stopień realizacji dotyczy 

kierunków: Rozbudowa układu komunikacyjnego w celu zwiększenia przepustowości, płynno-

ści i bezpieczeństwa ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem obwodnic miejskich, 

przejazdów przez tory kolejowe oraz ruchliwych arterii komunikacyjnych, Usprawnienie sys-

temu parkingowego w zgodzie z priorytetami polityki przestrzennej i transportowej Miasta, 

Wprowadzanie rozwiązań wspierających atrakcyjność i bezpieczeństwo ruchu pieszego oraz 

rowerowego, w tym w postaci stref ruchu uspokojonego. W odniesieniu do pozostałych kie-

runków działań rozmówcy nie posiadali wystarczającej wiedzy, żeby ocenić poziom ich reali-

zacji. 

Zdaniem badanych kierunki działań, które powinny znaleźć swoje miejsce w Strategii Białystok 

2030 to: Wprowadzanie rozwiązań wspierających atrakcyjność i bezpieczeństwo ruchu pie-

szego oraz rowerowego, w tym w postaci stref ruchu uspokojonego, Doskonalenie systemu 

zarządzania i sterowania ruchem poprzez stosowanie rozwiązań opartych o Inteligentne Sys-

temy Transportowe, Podnoszenie atrakcyjności oferty usług transportu zbiorowego, w tym  

z wykorzystaniem zaawansowanych systemów telematycznych i Rozbudowa systemu koryta-

rzy autobusowych wysokiej jakości – wskazała na nie więcej niż połowa uczestników panelu 

ekspertów.  

Wysoki poziom realizacji kierunków dotyczących celu A.3 Zapewnienie dostępności nowocze-

snych, efektywnych i niezawodnych systemów infrastruktury technicznej związany był ze 

Stworzeniem kompleksowego, nowoczesnego systemu gospodarki odpadami z dużym udzia-

łem selektywnej zbiórki odpadów i maksymalizacją efektu i również to działanie uznane zo-

stało za warte kontynuowania w przyszłości. Przy pytaniu o realizację pozostałych kierunków 

działań badani nie potrafili udzielić odpowiedzi.  

W odniesieniu do priorytetu A.4. Poprawa stanu środowiska przyrodniczego przy wzroście 

udziału urządzonych terenów zieleni miejskiej nisko oceniono Stworzenie efektywnego sys-

temu zagospodarowania wód opadowych, Rozwój terenów zieleni urządzonej przy poszano-

waniu unikalnych walorów przyrodniczych oraz Zachowanie ciągłości systemu przyrodniczego 
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Miasta i ochrony terenów o wysokich walorach przyrodniczych przed ekspansją inwestycyjną. 

Połowa ekspertów uznała Osiągnięcie wyższych standardów ochrony środowiska, a także 

utrzymania czystości i porządku za kierunek zrealizowany w stopniu raczej wysokim. W szcze-

gólności warto ich zdaniem podjąć dalsze kroki w kierunku Zachowania ciągłości systemu przy-

rodniczego Miasta i ochrona terenów o wysokich walorach przyrodniczych przed ekspansją in-

westycyjną.  

Cel strategiczny: Wysoka jakość kapitału ludzkiego i bezpieczeństwo społeczne mieszkańców  

Bazując na wynikach kolejnych Raportów z monitoringu Strategii, można stwierdzić, że jedynie 

w przypadku priorytetu dotyczącego wspierania rozwoju tożsamości i aktywności lokalnej 

przyjęte wskaźniki nie dają jednoznacznie pozytywnego obrazu (Tabela 7).  

Tabela 7. Cel strategiczny: Wysoka jakość kapitału ludzkiego i bezpieczeństwo społeczne mieszkańców – ocena realizacji 
priorytetów strategicznych 

Priorytety Ocena Komentarze 

1. Wspieranie rozwoju tożsamości i 
aktywności lokalnej 

+/- 
W całym analizowanym okresie nie zwiększono liczby centrów aktyw-
ności lokalnej. Również stała jest liczba rad osiedli (wciąż nie we 
wszystkich osiedlach funkcjonują takie rady). 

2. Rozwój osobowy i zawodowy 
mieszkańców 

+ 

W części wskaźników odnotowuje się pogorszenie w ostatnim roku 
(2018) względem roku poprzedniego, przy czym wartości za 2018 r. są 
wyższe od obserwowanych w 2008 r. (np. liczba przyznanych stypen-
diów dzieciom i młodzieży uzdolnionej naukowo, artystycznie, spor-
towo, za innowacyjną myśl techniczną). Jednak generalnie widoczny 
jest postęp w realizacji celu. 

3. Wzrost jakości i innowacyjności 
kształcenia 

++ 

Szczególnie ważne z punktu widzenia rozwoju miasta są pozytywne 
zmiany w zakresie liczby sal multimedialnych i pracowni symulacyjnych 
do kształcenia zawodowego i specjalistycznego oraz liczby wprowadzo-
nych innowacji pedagogicznych.  

4. Poprawa bezpieczeństwa pu-
blicznego 

+ 

W tym przypadku należy podkreślić, że można mówić o jednym wskaź-
niku zależnym od działań władz lokalnych. Liczba katastrof i sytuacji 
kryzysowych może być w pewnym sensie pochodną zaniedbań samo-
rządu, ale sugerowana jest zmiana tego wskaźnika. 

5. Wspieranie rodzin ++ 
Należy odnotować ogólny rozwój zaplecza instytucjonalnego wspiera-
jącego rodziny, a co za tym idzie również wzrost liczby mieszkańców 
objętych wsparciem. 

6. Wspomaganie postaw prozdro-
wotnych i zdrowego trybu życia 
mieszkańców 

++ 

Wprawdzie liczba programów profilaktycznych wahała się w latach 
2008-2018, to generalnie jest ich obecnie więcej, niż na początku reali-
zacji Strategii. Kluczowa, znacząca poprawa wskaźnika umieralności 
niemowląt. 

7. Poprawa skuteczności działań w 
zakresie po-mocy społecznej i inte-
gracji 

+ 

W ostatnim okresie (od roku 2015) maleje liczba wniosków składanych 
przez osoby z niepełnosprawnościami przy dość stabilnej liczbie organi-
zacji pozarządowych realizujących specjalistyczne zadania publiczne 
z zakresu pomocy społecznej. 

(+++) - poprawa wszystkich zakładanych wskaźników; (++) - poprawa większości wskaźników; (+) - poprawa przeważa nad pogorszeniem; 
(+/-) – taka sama liczba wskaźników z poprawą wartość, jak i pogorszeniem; (-) - spadki przeważają nad poprawą; (--) - pogorszenie większości 
wartości wskaźników; (---) - pogorszenie wszystkich wartości wskaźników. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu z monitoringu „Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus” za rok 

2018. 
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Również średnie ocen opinii mieszkańców i NGO-sów są na przeciętnym poziomie (Wykres 9). 

W przypadku innych priorytetów wzrost wartości wskaźników koresponduje z wysokimi oce-

nami mieszkańców i przedstawicieli organizacji pozarządowych (np. poprawa bezpieczeństwa 

lub rozwój edukacji zawodowej). 

W opinii kierownictwa Urzędu Miejskiego cel strategiczny Wysoka jakość kapitału ludzkiego  

i bezpieczeństwo społeczne mieszkańców również realizowany jest w stopniu zadowalającym. 

W większości pozytywnie oceniono wdrażanie poszczególnych kierunków działań, choć po-

nownie w żadnym przypadku nie można stwierdzić, że przyjęte założenia zostały zrealizowane 

w pełni. Ocena poszczególnych kierunków działań charakteryzowała się wysokim zróżnicowa-

niem, a do obszarów, które wzbudziły wątpliwości przedstawicieli Urzędu Miejskiego, można 

zaliczyć m.in.: Utworzenie systemu informacji o osobach szczególnej troski, propagowanie 

wrażliwości społecznej i tolerancji oraz Rozwijanie umiejętności kluczowych ukierunkowanych 

na przystosowanie absolwenta szkoły do życia zawodowego i osobistego.  

Wykres 9. Zagadnienia społeczne – średnia ocen realizacji działań w Białymstoku (skala od 1 do 5) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet CATI (mieszkańcy N=1059; NGO’s=100). 

W ramach celu drugiego przedstawiciele Urzędu Miejskiego wybrali 13 z 25 z aktualnych kie-

runków działań, które ich zdaniem powinny zostać zawarte także w ramach Strategii Białystok 

2030 (Tabela 8). 

W odniesieniu do priorytetu B.1. Wspieranie rozwoju tożsamości i aktywności lokalnej zda-

niem ekspertów większość kierunków działań zrealizowana została w stopniu niskim. Doty-

czyło to: Kształtowania lokalnej tożsamości w ramach współpracy między administracją, 

przedsiębiorcami, instytucjami non-profit, uczelniami, Wspierania mniejszości narodowych 

oraz kierunku Białystok jako pomost między Wschodem a Zachodem. Brakowało jednoznacz-

nych odpowiedzi dotyczących kierunku Wspieranie i promowanie aktywności społeczności lo-

kalnych i działań rad osiedli, jednak ponad połowa rozmówców stwierdziła, że i w tym przy-

padku poziom realizacji był raczej niski.  
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Tabela 8. Cel strategiczny: Wysoka jakość kapitału ludzkiego i bezpieczeństwo społeczne mieszkańców – kierunki działań, 
które powinny być realizowane także w przyszłości 

Najczęściej wskazywany  

kierunek/kierunki* 
Pozostałe kierunki 

1. Budowa zintegrowa-

nego systemu zarządzania 

bezpieczeństwem w Mie-

ście 

2. Rozwijanie umiejętności kluczowych ukierunkowanych na przystosowanie absolwenta 

szkoły do życia zawodowego i osobistego 

2. Modyfikacja kształcenia tradycyjnego na rzecz kształcenia innowacyjnego i kreatywnego 

2. Zwiększanie szans edukacyjnych, w tym podejmowanie szczególnej troski o proces wy-

chowania oraz kształcenia i poprawy warunków nauki dzieci i młodzieży uzdolnionej, nie-

pełnosprawnej oraz wyrównywanie szans zaniedbanych wychowawczo 

3. Kształtowanie lokalnej tożsamości w ramach współpracy między administracją, przed-

siębiorcami, instytucjami non-profit, uczelniami 

3. Tworzenie możliwości rozwoju i uzupełniania kwalifikacji kadry pedagogicznej, admini-

stracyjno-obsługowej, socjalnej, terapeutycznej i naukowej 

3. Rozwijanie systemu profilaktyki i opieki nad dziećmi i rodziną 

3. Wzrost racjonalności wykorzystania zasobów komunalnych i socjalnych 

3. Białystok jako pomost między Wschodem a Zachodem 

3. Wspomaganie rodziny w jej rozwoju i funkcjach społecznych 

3. Inicjowanie rozwiązań adekwatnych do zmian demograficznych 

3. Zwiększenie efektywności działania pomocy społecznej 

3. Stworzenie systemu wczesnej interwencji w zakresie rehabilitacji zdrowotnej, społecz-

nej, zawodowej i edukacji 

* Uporządkowane w kolejności od najczęściej wskazywanych (ten sam liczebnik porządkowy oznacza tę samą pozycję w rankingu kierunków 

uporządkowanych według częstości wskazania). 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiet. 

Połowa ekspertów wskazała Wspieranie i promowanie aktywności społeczności lokalnych  

i działań rad osiedli, Kształtowanie lokalnej tożsamości w ramach współpracy między admini-

stracją, przedsiębiorcami, instytucjami non-profit, uczelniami oraz Białystok jako pomost mię-

dzy Wschodem a Zachodem jako kierunki warte kontynuowania. 

Eksperci nie byli też zgodni co do poziomu realizacji priorytetu B.2. Rozwój osobowy i zawo-

dowy mieszkańców. Wyjątkiem był kierunek: Rozwijanie umiejętności kluczowych ukierunko-

wanych na przystosowanie absolwenta szkoły do życia zawodowego i osobistego, którego re-

alizację oceniono nisko. Połowa badanych na niskim poziomie oceniła realizację kierunków: 

Zwiększanie szans edukacyjnych, w tym podejmowanie szczególnej troski o proces wychowa-

nia oraz kształcenia i poprawy warunków nauki dzieci i młodzieży uzdolnionej, niepełnospraw-

nej oraz wyrównywanie szans zaniedbanych wychowawczo oraz Doskonalenie warunków dla 

kształcenia zawodowego, ustawicznego i specjalnego dostosowanego do rynku pracy. Niejed-

noznaczne są też odpowiedzi dotyczące kierunku Tworzenia możliwości rozwoju i uzupełniania 

kwalifikacji kadry pedagogicznej, administracyjno-obsługowej, socjalnej, terapeutycznej i na-

ukowej – połowa badanych oceniła jego realizację na wysokim poziomie, druga część nie po-

trafiła natomiast dokonać oceny. Elementy, które powinny znaleźć swoje miejsce w Strategii 

Białystok 2030 to: Doskonalenie warunków dla kształcenia zawodowego, ustawicznego i spe-

cjalnego dostosowanego do rynku pracy i Tworzenie możliwości rozwoju i uzupełniania kwali-

fikacji kadry pedagogicznej, administracyjno-obsługowej, socjalnej, terapeutycznej i nauko-

wej.  
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W ramach priorytetu B.3. Wzrost jakości i innowacyjności kształcenia wysoko oceniony został 

kierunek działań: Doposażanie szkół i placówek oświatowych w nowoczesny sprzęt i infrastruk-

turę techniczną. Nisko natomiast pozostałe kierunki: Modyfikacja kształcenia tradycyjnego na 

rzecz kształcenia innowacyjnego i kreatywnego oraz Doskonalenie współdziałania pracodaw-

ców, uczelni oraz szkół. Zdaniem ponad połowy uczestników w Strategii Białystok 2030 warto 

ponownie zwrócić uwagę na Doskonalenie współdziałania pracodawców, uczelni oraz szkół 

oraz Modyfikację kształcenia tradycyjnego na rzecz kształcenia innowacyjnego i kreatywnego.  

W przypadku kolejnego priorytetu B.4. Poprawa bezpieczeństwa publicznego wszystkie kie-

runki zostały zrealizowane na wysokim poziomie zdaniem połowy badanych. Widać jednak 

wyraźną rozbieżność opinii w tej kwestii. Jak wskazują eksperci w kolejnym okresie kontynuo-

wać można kierunek: Budowa zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem w Mie-

ście.  

Rozbieżne są też głosy odnoszące się do priorytetu B.5. Wspieranie rodzin. Wysoki poziom 

realizacji kierunków osiągnęły zdaniem przynajmniej połowy badanych: Wspomaganie rodziny 

w jej rozwoju i funkcjach społecznych, Rozwijanie systemu profilaktyki i opieki nad dziećmi  

i rodziną oraz Wspieranie systemu instytucji asystenta rodziny. Na niskim poziomie zrealizo-

wano: Wzmacnianie i doskonalenie współpracy szkoły ze środowiskiem rodzinnym i społecz-

nym, Wypracowanie i wspieranie systemu budownictwa społecznego. Połowa uczestników 

stwierdziła, że większość kierunków odnoszących się do celu B.5 jest warta kontynuowania. 

Wyjątkiem było Wypracowanie i wspieranie systemu budownictwa społecznego, na który 

wskazały tylko dwie osoby.  

W priorytecie B.6. Wspomaganie postaw prozdrowotnych i zdrowego trybu życia mieszkań-

ców na wysokim poziomie oceniono realizację kierunku Kontynuacja działań prozdrowotnych 

i profilaktycznych. Inicjowanie rozwiązań adekwatnych do zmian demograficznych sklasyfiko-

wano jako kierunek zrealizowany w stopniu niskim. Działania w obszarze obu kierunków warto 

zdaniem uczestników kontynuować w przyszłości.  

Zróżnicowane opinie pojawiły się w czasie dyskusji na temat priorytetu B.7. Poprawy skutecz-

ności działań w zakresie pomocy społecznej i integracji. W dużej mierze badani nie potrafili 

udzielić odpowiedzi na pytanie w jakim stopniu zakładane kierunki zostały zrealizowane. Eks-

perci nie są przekonani o potrzebie kontynuowania działań w ramach omawianego celu. Jedy-

nym działaniem, za którym opowiedziała się połowa badanych było Zwiększenie efektywności 

działania pomocy społecznej. 

Cel strategiczny: Długofalowy wzrost gospodarki opartej na wiedzy i w konsekwencji większa liczba 

jakościowo lepszych miejsc pracy 

Bazując na wynikach kolejnych Raportów z monitoringu Strategii (Tabela 9) można dokonać 

tylko częściowo pozytywnej oceny realizacji celu. W zakresie priorytetu pierwszego i drugiego 

można mówić o przewadze wskaźników, których wartości poprawiły się w trakcie realizacji 

Strategii, nad pozostałymi, jednak dwa ważne priorytety są de facto poza zasięgiem monito-

rowania. Ponadto, zagadnienia związane z tymi dwoma priorytetami plasują się dość nisko  
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w ocenie mieszkańców i przedstawicieli organizacji pozarządowych (rozwój współpracy mię-

dzynarodowej oceniany jest relatywnie przeciętnie, a zwiększenie liczby inwestorów zagra-

nicznych znajduje się na ostatnim miejscu ze względu na średnią ocen mieszkańców – Wykres 

10). 

Tabela 9. Cel strategiczny: Długofalowy wzrost gospodarki opartej na wiedzy i w konsekwencji większa liczba jakościowo 
lepszych miejsc pracy – ocena realizacji priorytetów strategicznych 

Priorytety Ocena Komentarze 

1. Wzmocnienie ponadlokalnej kon-
kurencyjności firm sektora MSP 

+ 
Pomimo faktu, iż opracowano tylko ogólne wskaźniki, odnotować 
należy ciągły wzrost liczby podmiotów gospodarczych zarejestrowa-
nych w Mieście. 

2. Rozwój innowacyjnej gospodarki + 
Pomimo faktu, iż opracowano tylko ogólne wskaźniki, zwraca uwagę 
poprawa wartości wskaźników związanych z B+R, jednak przy jedno-
czesnym spadku nakładów na innowacyjność.  

3. Pozyskanie inwestorów zewnętrz-
nych krajowych oraz zagranicznych 

brak 
Brak oceny wynika z faktu, iż opracowano tylko ogólne wskaźniki. 
Brak wskaźnika liczby przedsiębiorstw z udziałem zagranicznym w 
zestawie wskaźników ogólnych. 

4. Rozwój powiązań gospodarczych 
ze wschodnimi sąsiadami Polski i UE 
– Białystok liderem współpracy 
wschodniej 

brak 
Brak oceny wynika z faktu, iż opracowano tylko ogólne wskaźniki. 
Brak jakiegokolwiek wskaźnika odnoszącego się do tego priorytetu. 

(+++) - poprawa wszystkich zakładanych wskaźników; (++) - poprawa większości wskaźników; (+) - poprawa przeważa nad pogorszeniem; 
(+/-) – taka sama liczba wskaźników z poprawą wartość, jak i pogorszeniem; (-) - spadki przeważają nad poprawą; (--) - pogorszenie większości 
wartości wskaźników; (---) - pogorszenie wszystkich wartości wskaźników. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu z monitoringu „Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus” za rok 

2018. 

Wykres 10. Zagadnienia gospodarcze – średnia ocen realizacji działań w Białymstoku (skala od 1 do 5) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet CATI (mieszkańcy N=1059; NGO’s=100). 

 

Cel strategiczny Długofalowy wzrost gospodarki opartej na wiedzy i w konsekwencji większa 

liczba jakościowo lepszych miejsc pracy jest realizowany, zdaniem kierownictwa Urzędu Miej-

skiego, w stopniu zadowalającym, choć ocena poszczególnych kierunków działań nie jest jed-

noznaczna. W kontekście uzyskanych odpowiedzi za szczególnie efektywne można uznać pro-

cesy realizacji kierunków: 
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✓ Usprawnianie administracji publicznej poprzez informatyzację,  

✓ Kompleksowe przygotowanie i oferowanie na korzystnych dla inwestorów warunkach te-

renów inwestycyjnych,  

✓ Współpraca ze szkołami i uczelniami wyższymi oraz instytucjami rynku pracy w kierunku 

dostosowania działalności edukacyjnej pod kątem potrzeb inwestorów,  

✓ Rozwój Podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Białymstoku, 

✓ Rozwój SIP/GIS (System Informacji Przestrzennej). 

W zakresie omawianego celu strategicznego 12 z aktualnych 16 kierunków działań zostało 

wskazanych przez kierownictwo Urzędu Miejskiego jako te, które warto realizować także  

w przyszłości (Tabela 10).  

Tabela 10. Cel strategiczny: Długofalowy wzrost gospodarki opartej na wiedzy i w konsekwencji większa liczba jakościowo 
lepszych miejsc pracy – kierunki działań, które powinny być realizowane także w przyszłości 

Najczęściej wskazywany  

kierunek/kierunki* 
Pozostałe kierunki 

1. Pozyskiwanie inwestorów na podsta-

wie szerokiej, wspólnej oferty kształto-

wanej na bazie aglomeracji białostockiej 

oraz zapewnienie kompleksowej ob-

sługi inwestorów w ramach Biura Ob-

sługi Inwestora 

2. Usprawnianie administracji publicznej poprzez informatyzację 

3. Wsparcie innowacyjności 

3. Pozyskiwanie inwestorów na podstawie szerokiej, wspólnej oferty kształto-

wanej na bazie 

3. Tworzenie warunków do większego zaangażowania uczelni wyższych w pro-

cesy innowacyjne w gospodarce 

4. Kompleksowe przygotowanie i oferowanie na korzystnych dla inwestorów 

warunkach terenów inwestycyjnych 

4. Rozwój Podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Białymstoku 

4. Stworzenie i wdrożenie strategii rozwoju oraz wspieranie konkurencyjności 

wiodących i najbardziej innowacyjnych sektorów gospodarki Miasta 

4. Promocja postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców, w szczególności 

wśród młodzieży 

4. Współpraca ze szkołami i uczelniami wyższymi oraz instytucjami rynku pracy 

w kierunku dostosowania działalności edukacyjnej pod kątem potrzeb inwesto-

rów 

4. Rozwój współpracy gospodarczej, naukowo-technologicznej oraz kapitało-

wej w układzie Wschód – Zachód 

4. Rozwój współpracy partnerskiej z miastami ze Wschodu 

* Uporządkowane w kolejności od najczęściej wskazywanych (ten sam liczebnik porządkowy oznacza tę samą pozycję w rankingu kierunków 

uporządkowanych według częstości wskazania). 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiet. 

Biorący udział w badaniu eksperci, w odniesieniu do priorytetu C.1. Wzmocnienie ponadlo-

kalnej konkurencyjności firm sektora MSP, nisko ocenili poziom realizacji kierunków: Stwo-

rzenie i wdrożenie strategii rozwoju oraz wspieranie konkurencyjności wiodących i najbardziej 

innowacyjnych sektorów gospodarki Miasta, Rozwój lokalnych instytucji finansowych oraz Pro-

mocja postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców, w szczególności wśród młodzieży. 

Największe rozbieżności w ocenie dotyczyły natomiast Rozwoju systemu usług wsparcia MŚP, 

przy czym aż połowa badanych uznała ten kierunek za zrealizowany również w stopniu niskim. 

Kierunki, które warto kontynuować w opinii wszystkich biorących udział w badaniu ekspertów 
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to Stworzenie i wdrożenie strategii rozwoju oraz wspieranie konkurencyjności wiodących i naj-

bardziej innowacyjnych sektorów gospodarki Miasta a także Promocja postaw przedsiębior-

czych wśród mieszkańców, w szczególności wśród młodzieży. 

W ramach priorytetu C.2. Rozwój innowacyjnej gospodarki wysoki stopień realizacji odnosi 

się jedynie do kierunku: Usprawnianie administracji publicznej poprzez informatyzację. Pozo-

stałe kierunki zostały ocenione nisko. Badani wskazywali na potrzebę kontynuowania wszyst-

kich kierunków występujących w ramach celu C.2, szczególnie byli zgodni, że w  Strategii Bia-

łystok 2030 należy znaleźć miejsce dla Wsparcia innowacyjności oraz Usprawniania admini-

stracji publicznej poprzez informatyzację. 

Brak sprecyzowanego zdania dotyczy kierunków w priorytecie C.3. Pozyskanie inwestorów 

zewnętrznych krajowych oraz zagranicznych, w szczególności Rozwoju Podstrefy Suwalskiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Białymstoku i Pozyskiwania inwestorów na podstawie szero-

kiej, wspólnej oferty kształtowanej na bazie aglomeracji białostockiej oraz zapewnienie kom-

pleksowej obsługi inwestorów w ramach Biura Obsługi Inwestora. Więcej niż połowa badanych 

wskazała na wysoki stopień realizacji kierunków: Kompleksowe przygotowanie i oferowanie 

na korzystnych dla inwestorów warunkach terenów inwestycyjnych oraz Rozwój SIP/GIS (Sys-

tem Informacji Przestrzennej). Niski poziom realizacji eksperci dostrzegają natomiast w ra-

mach kierunku: Współpraca ze szkołami i uczelniami wyższymi oraz instytucjami rynku pracy 

w kierunku dostosowania działalności edukacyjnej pod kątem potrzeb inwestorów. Najczęściej 

wskazywane kierunki, które należy kontynuować to Współpraca ze szkołami i uczelniami wyż-

szymi oraz instytucjami rynku pracy w kierunku dostosowania działalności edukacyjnej pod ką-

tem potrzeb inwestorów, ale też Kompleksowe przygotowanie i oferowanie na korzystnych dla 

inwestorów warunkach terenów inwestycyjnych i Pozyskiwanie inwestorów na podstawie sze-

rokiej, wspólnej oferty kształtowanej na bazie aglomeracji białostockiej oraz zapewnienie kom-

pleksowej obsługi inwestorów w ramach Biura Obsługi Inwestora. 

W odniesieniu do priorytetu C.4. Rozwój powiązań gospodarczych ze wschodnimi sąsiadami 

Polski i UE – Białystok liderem współpracy wschodniej, wszyscy uczestniczący w badaniu eks-

perci byli zgodni, że zakładane kierunki działań: Rozwój współpracy partnerskiej z miastami ze 

Wschodu, Rozwój współpracy gospodarczej, naukowo-technologicznej oraz kapitałowej  

w układzie Wschód – Zachód i Wsparcie wchodzenia przedsiębiorstw na rynki wschodnie, osią-

gnięte zostały w stopniu bardzo niskim lub niskim. Jak przedstawiali uczestnicy cel ten okazała 

się nietrafiony, w związku z czym nie byli przekonani czy należy go kontynuować. Jedynym 

kierunkiem, za którego kontynuacją opowiedziała się połowa uczestników był Rozwój współ-

pracy gospodarczej, naukowo-technologicznej oraz kapitałowej w układzie Wschód – Zachód. 

Jak zauważył jeden z rozmówców nikt nic nie zrobił w tym obszarze i to jest problem. Zawarli-

śmy porozumienie z miastami we wszystkich krajach partnerstwa wschodniego i nic z tego nie 

wynikło, co miało wskazywać na bezsensowność ponownego umieszczania celu w Strategii. 

Badani dostrzegli szansę w zmianie podejścia: myślę, że rzeczywiście brama to jest, ale jest to 

brama dla Białorusinów ze Wschodu na Zachód i możemy to wykorzystać jako możliwość 

współpracy ze Wschodem. Na pewno wskaźniki, ekonomia, eksport nie pokazują szansy ze 
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strony Wschodu, bo jej nie było do tej pory - łatwiej było wszystkim iść na Zachód. Do końca 

bym tego nie odrzucał, ale przyznał, że nie zrobiliśmy w tym kierunku zupełnie nic. 

Cel strategiczny: Atrakcyjność i dostępność oferty kulturalnej, sportowej, turystycznej i rekreacyjnej 

Wyniki monitoringu Strategii (Tabela 11) pozwalają udzielić częściowo pozytywnej oceny rea-

lizacji omawianego celu strategicznego. W przypadku trzech priorytetów brakuje konkretnych 

wskaźników służących rzetelnej ocenie postępu w ich realizacji.  

Tabela 11. Cel strategiczny: Atrakcyjność i dostępność oferty kulturalnej, sportowej, turystycznej i rekreacyjnej – ocena 
realizacji priorytetów strategicznych 

Priorytety Ocena Komentarze 

1. Wspieranie środowisk twórczych 
w Mieście i rozwój infrastruktury 

+ 

Opracowano 29 wskaźników ogólnych i 14 wskaźników „dodatko-
wych”. Odnotować należy znaczący wzrost wysokość dotacji udzielo-
nych przez Miasto na rzecz podmiotów realizujących zadania w sferze 
kultury.  

2. Kreowanie przedsięwzięć kultu-
ralnych o prestiżowym znaczeniu 
krajowym i międzynarodowym 

brak 
Brak oceny wynika z faktu, iż w zbiorze 29 wskaźników ogólnych i 14 
wskaźników „dodatkowych” nie ma szczegółowych informacji na ten 
temat realizacji priorytetu. 

3. Tworzenie regionalnego centrum 
turystycznego 

brak 
Brak oceny wynika z faktu, iż w zbiorze 29 wskaźników ogólnych i 14 
wskaźników „dodatkowych”, żaden nie odnosi się bezpośrednio do 
tego priorytetu. 

4. Wspieranie przedsiębiorczości w 
sferze turystyki i działalności kultu-
ralnej 

+ 

Opracowano 29 wskaźników ogólnych i 14 wskaźników „dodatko-
wych”. Odnotować należy znaczący wzrost wysokości wsparcia inicja-
tyw podmiotów prywatnych i społecznych z zakresu turystyki ze strony 
Miasta. 

5. Promowanie aktywnych stylów 
życia i rozwój infrastruktury rekrea-
cyjnej 

+ 
Opracowano 29 wskaźników ogólnych i 14 wskaźników „dodatko-
wych”. Zwraca uwagę wzrost liczby zorganizowanych imprez rekreacyj-
nych.  

6. Tworzenie sportowego centrum 
o znaczeniu ponadregionalnym 

brak 
Brak oceny wynika z faktu, iż w zbiorze 29 wskaźników ogólnych i 14 
wskaźników „dodatkowych” nie ma szczegółowych informacji na temat 
realizacji priorytetu. 

(+++) - poprawa wszystkich zakładanych wskaźników; (++) - poprawa większości wskaźników; (+) - poprawa przeważa nad pogorszeniem; 
(+/-) – taka sama liczba wskaźników z poprawą wartość, jak i pogorszeniem; (-) - spadki przeważają nad poprawą; (--) - pogorszenie większości 
wartości wskaźników; (---) - pogorszenie wszystkich wartości wskaźników. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu z monitoringu „Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus” za rok 

2018. 

Należy podkreślić, że szczególnie w ramach tego celu strategicznego mamy do czynienia z wy-

sokimi ocenami poszczególnych działań przez przedstawicieli organizacji pozarządowych 

(wszystkie oceny powyżej 4,0 lub zbliżone do 4,0 – Wykres 11). Opinie mieszkańców wydają 

się uzupełniać braki we wskaźnikach dla priorytetów mówiących o wykreowaniu pozycji Bia-

łegostoku jako centrum turystycznego, kulturalnego, czy też sportowego. Można sformułować 

tezę, że oceny mieszkańców dotyczące omawianych cech Miasta są raczej przeciętne. 
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Wykres 11. Kultura, sport, turystyka – średnia ocen realizacji działań w Białymstoku (skala od 1 do 5) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet CATI (mieszkańcy N=1059; NGO’s=100). 

Zdaniem kierownictwa Urzędu Miejskiego cel strategiczny Atrakcyjność i dostępność oferty 

kulturalnej, sportowej, turystycznej i rekreacyjnej jest realizowany w stopniu zadowalającym, 

a pozytywna ocena stopnia realizacji dotyczy większości zapisanych w nim kierunków działań. 

W przypadku tego celu strategicznego przedstawiciele Urzędu wskazali 15 z 35 kierunków 

działań, które ich zdaniem powinny być realizowane w Strategii Białystok 2030 (Tabela 12). 

Tabela 12. Cel strategiczny: Atrakcyjność i dostępność oferty kulturalnej, sportowej, turystycznej i rekreacyjnej – kierunki 
działań, które powinny być realizowane także w przyszłości 

Najczęściej wskazywany  

kierunek/kierunki* 
Pozostałe kierunki 

1. Rozwój infrastruktury tu-

rystycznej 

1. Promocja zdrowych sty-

lów życia 

1. Poprawa estetyki Miasta i 

dostosowanie jego prze-

strzeni do potrzeb turystyki 

1. Stwarzanie warunków do 

aktywizacji społeczności 

Miasta w sferze kultury i 

wzrostu jej uczestnictwa w 

kulturze 

2. Budowa i adaptacja nowych obiektów na cele kultury, poprawa stanu istniejącej in-

frastruktury oraz powiększanie zbiorów i powierzchni wystawienniczej 

2. Wspieranie środowisk twórczych i promocja dokonań lokalnych twórców 

2. Wsparcie organizacyjne, szkoleniowe i promocyjne (dobre praktyki) dla przedsię-

biorstw turystycznych i organizacji z zakresu kultury 

2. Budowa i umacnianie marki Białegostoku jako wielokulturowego Miasta kresów Unii 

Europejskiej w oparciu o prestiżowe przedsięwzięcia kulturalne 

2. Edukacja kulturalna mieszkańców 

2. Rozwój infrastruktury dla imprez masowych 

2. Rozwój infrastruktury oraz imprez rekreacyjnych dla turystyki rowerowej oraz innych 

form aktywnego spędzania czasu wolnego 

2. Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturalnych otoczenia dla rozwoju funkcji 

Miasta jako zaplecza turystycznego regionu 

2. Poprawa jakości usług turystycznych, w tym opracowanie koszyka markowych pro-

duktów turystycznych 

2. Umacnianie marki i promocja wiodących środowisk twórczych i imprez kulturalnych 

w Mieście 

2. Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego 

* Uporządkowane w kolejności od najczęściej wskazywanych (ten sam liczebnik porządkowy oznacza tę samą pozycję w rankingu kierunków 

uporządkowanych według częstości wskazania). 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiet. 
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Z kolei eksperci w priorytecie D.1. Wspieranie środowisk twórczych w Mieście i rozwój infra-

struktury kulturalnej szczególnie słabo ocenili poziom realizacji kierunków: Konsolidacja śro-

dowisk twórczych oraz inspirowanie powstania struktur sieciowych i klastrowych w sferze kul-

tury, Edukacja kulturalna mieszkańców oraz Rozwój infrastruktury dla imprez masowych. Wy-

soki poziom realizacji dotyczył Budowy i adaptacji nowych obiektów na cele kultury, poprawa 

stanu istniejącej infrastruktury oraz powiększanie zbiorów i powierzchni wystawienniczej, 

Ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego.  

Zdecydowaną większość kierunków działań w ramach priorytetu D.2. Kreowanie przedsię-

wzięć kulturalnych o prestiżowym znaczeniu krajowym i międzynarodowym eksperci ocenili 

jako zrealizowaną w stopniu raczej niskim lub niskim. Wyjątek stanowiło Wspólne kreowanie 

nowych projektów artystycznych i imprez kulturalnych o znaczeniu krajowym i międzynarodo-

wym przez środowiska kulturalne Miasta, odnośnie do którego zdania ekspertów były podzie-

lone.  

Priorytet D.3. Tworzenie regionalnego centrum turystycznego został zrealizowany w stopniu 

wysokim pod kątem Poprawy estetyki Miasta i dostosowania jego przestrzeni do potrzeb tu-

rystyki, Promocji Miasta przez mieszkańców i wśród jego mieszkańców oraz poprzez gości je 

odwiedzających. Na niskim poziomie zrealizowano kierunki: Wsparcie rozwoju kluczowych kie-

runków turystyki w Mieście: kulturowej, przyrodniczej, kongresowej, sportowej i leczniczej, 

Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturalnych otoczenia dla rozwoju funkcji Miasta 

jako zaplecza turystycznego regionu, Konsolidacja środowisk związanych z turystyką poprzez 

współpracę Władz Miasta z przedsiębiorstwami i środowiskami akademickimi, Poprawa jako-

ści usług turystycznych, w tym opracowanie koszyka markowych produktów turystycznych. 

Niski poziom realizacji kierunków dotyczących priorytetu D.4. Wspieranie przedsiębiorczości 

w sferze turystyki i działalności kulturalnej eksperci powiązali z Inspirowaniem działań na 

rzecz utworzenia lokalnej organizacji turystycznej, Konsolidacją przedsięwzięć turystycznych  

i kulturalnych w Mieście, Wsparciem organizacyjnym, szkoleniowym i promocyjnym (dobre 

praktyki) dla przedsiębiorstw turystycznych i organizacji z zakresu kultury, Promocją i rozwo-

jem produktów regionalnych oraz proekologicznych form turystyki. Żaden z kierunków nie był 

postrzegany jako zrealizowany na wysokim poziomie.  

W odniesieniu do priorytetu D.5. Promowanie aktywnych stylów życia i rozwój infrastruktury 

rekreacyjnej wysoko oceniono następujące kierunki: Budowa, rozbudowa i modernizacja bazy 

rekreacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem osiedli mieszkaniowych, Promocja zdrowych sty-

lów życia, Rozwój infrastruktury oraz imprez rekreacyjnych dla turystyki rowerowej oraz innych 

form aktywnego spędzania czasu wolnego. W stopniu niewystarczającym zrealizowano kieru-

nek: Rozwój funkcji wypoczynkowej Miasta. 

Prawie wszystkie kierunki dotyczące priorytetu D.6. Tworzenia sportowego centrum o zna-

czeniu ponadregionalnym oceniono jako bardzo dobrze zrealizowane, w tym: Kreację wize-

runku sportowego Miasta, Promocję i rozwój sportu wyczynowego, sportu masowego oraz ak-

tywności sportowej osób niepełnosprawnych, Wykreowanie imprezy sportowej o prestiżowym 
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znaczeniu w kraju, Budowę, rozbudowę i modernizację bazy sportowej w Mieście, w tym bazy 

sportowej szkół oraz Rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz bazy sportowej 

szkół. Badani zostali też poproszeni o wskazanie kierunków działań, które warto kontynuować 

w przyszłości. Żaden z kierunków nie został jednak oceniony przez większość uczestników jako 

warty kontynuacji. 

Cel strategiczny: Rozwój powiązań Białegostoku z bliższym i dalszym otoczeniem 

Jednoznaczna ocena stopnia realizacji celu na podstawie systemu monitorowania jest bardzo 

trudna, ze względu na fakt, iż w systemie wskaźników znajdują się jedynie wskaźniki ogólne, 

nie przypisane do konkretnych priorytetów (Tabela 13). Tym niemniej należy zwrócić uwagę 

do pozytywne procesy zachodzące w cały obszarze funkcjonalnym Białegostoku. W szczegól-

ności zwraca uwagę poprawa sytuacji w zakresie dostępu do żłobków i przedszkoli, rozwoju 

infrastruktury technicznej i wzrostu liczby podmiotów gospodarczych. 

Tabela 13. Cel strategiczny: Rozwój powiązań Białegostoku z bliższym i dalszym otoczeniem – ocena realizacji priorytetów 
strategicznych 

Priorytety Ocena Komentarze 

1. Integracja planistyczna obszaru metro-
politalnego 

brak 
Brak oceny wynika z faktu, iż w zbiorze ogólnych wskaźniki ża-
den nie odnosi się do tego priorytetu. 

2. Usprawnienie powiązań infrastruktu-
ralnych z obszaru metropolitalnego 

+ 
Opracowano tylko ogólne wskaźniki. Odnotować należy wzrost 
wartości wskaźników dotyczących infrastruktury technicznej. 

3. Wzrost dostępności do usług sfery spo-
łecznej w obszarze metropolitalnym 

+ 
Opracowano tylko ogólne wskaźniki. Podkreślić należy znaczące 
wzrosty liczby miejsc w żłobkach i przedszkolach. 

4. Tworzenie wysokiej atrakcyjności in-
westycyjnej obszaru metropolitalnego 

+ 
Opracowano tylko ogólne wskaźniki. Zwraca uwagę wzrost liczby 
podmiotów gospodarczych. 

5. Rozwój zewnętrznych powiązań ob-
szaru metropolitalnego ze szczególnym 
uwzględnieniem Białegostoku 

+ 
Opracowano tylko ogólne wskaźniki. Wysoki, choć podlegający 
wahaniom ruch turystyczny, w tym turyści zagraniczni. 

(+++) - poprawa wszystkich zakładanych wskaźników; (++) - poprawa większości wskaźników; (+) - poprawa przeważa nad pogorszeniem; 
(+/-) – taka sama liczba wskaźników z poprawą wartość, jak i pogorszeniem; (-) - spadki przeważają nad poprawą; (--) - pogorszenie większości 
wartości wskaźników; (---) - pogorszenie wszystkich wartości wskaźników. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu z monitoringu „Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus” za rok 

2018. 

Spośród działań w zakresie omawianego celu, najwyższą średnią ocenę w opinii mieszkańców 

uzyskał rozwój aglomeracyjnego roweru miejskiego oraz rozwój sieci teleinformatycznych 

(Wykres 12). Ponownie zauważalne są duże rozbieżności w ocenach między mieszkańcami  

a przedstawicielami organizacji pozarządowych. Ci ostatni najwyżej oceniają bezpieczeństwo 

publiczne w metropolii oraz zintegrowany system gospodarki odpadami. W ocenie działań do-

tyczących obszaru metropolitalnego uwzględniono również wypowiedzi osób nie mieszkają-

cych na stałe w Białymstoku. W większości przypadków ich oceny poszczególnych działań  

w tym celu strategicznym są nieco bardziej krytyczne niż mieszkańców Miasta z wyjątkiem tych 

działań, które są oceniane najwyżej. Rower miejski oraz sieci informatyczne otrzymały jeszcze 

wyższe oceny średnie od czasowo przebywających w Mieście, niż od samych mieszkańców. 
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Wykres 12. Obszar metropolitalny Białegostoku – średnia ocen realizacji działań w Białymstoku (skala od 1 do 5) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet CATI (mieszkańcy N=1059; NGO’s=100) oraz PAPI (nie mieszkańcy N=191). 

 

W przypadku omawianego celu strategicznego wskazanych zostało 13 z 17 aktualnych kierun-

ków działań (Tabela 14), które powinny być realizowane także w przyszłości. We wszystkich 

celach pojawiły się kierunki, które wskazywano więcej niż jednokrotnie.  
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Tabela 14. Cel strategiczny: Rozwój powiązań Białegostoku z bliższym i dalszym otoczeniem - kierunki działań, które po-
winny być realizowane także w przyszłości 

Najczęściej wskazywany  

kierunek/kierunki* 
Pozostałe kierunki 

1. Tworzenie nowocze-

snego, zintegrowanego 

systemu gospodarki od-

padami 

2. Działania na rzecz poszukiwania strategicznych inwestorów 

2. Wsparcie kształtowania układów komunikacyjnych, sprzyjających rozwojowi społecznemu 

3. Instytucjonalizacja współpracy samorządów białostockiego obszaru metropolitalnego 

3. Wspieranie działań na rzecz rozwoju sieci informatycznych (w tym Internetu szerokopa-

smowego) oraz integracja sieci w gminach z systemem sieci miejskiej 

3. Współpraca władz samorządowych i innych podmiotów w zakresie promocji obszaru me-

tropolitalnego, jego walorów, firm, produktów, imprez itd. 

3. Przełamywanie peryferyjności Białegostoku poprzez rozwój powiązań transportowych 

3. Wyznaczenie najkorzystniejszych, optymalnych stref lokalizacji (terenów inwestycyjnych) 

w skali metropolii białostockiej 

4. Rozwój powiązań informacyjno-promocyjnych z metropoliami kraju i Europy 

4. Wspólne podejmowanie działań w zakresie kreowania pozytywnego wizerunku regionu 

wśród inwestorów oraz jego popularyzacji, a także tworzenia dobrego klimatu dla inwestycji 

4. Opracowywanie dokumentów planistycznych dla obszaru metropolii 

4. Wsparcie kooperacji firm oraz integracja systemów innowacji w obszarze metropolitalnym 

4. Utworzenie instytucji integrujących rozwój kultury i turystyki w obszarze metropolitalnym 

* Uporządkowane w kolejności od najczęściej wskazywanych (ten sam liczebnik porządkowy oznacza tę samą pozycję w rankingu kierunków 

uporządkowanych według częstości wskazania). 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiet. 

Cel strategiczny Rozwój powiązań Białegostoku z bliższym i dalszym otoczeniem jest, zdaniem 

kierownictwa Urzędu Miejskiego, generalnie realizowany w stopniu zadowalającym, ale wdra-

żanie poszczególnych kierunków działań zostało ocenione niejednoznacznie. Dominującą 

oceną stopnia realizacji była ocena wysoka, choć należy odnotować, że wdrażanie niektórych 

kierunków (Wsparcie kooperacji firm oraz integracja systemów innowacji w obszarze metro-

politalnym) oceniono raczej jako przeciętne. 

Zdaniem ekspertów w ramach realizacji priorytetu E.1. Integracja planistyczna obszaru me-

tropolitarnego wysoko należy ocenić postępy w kierunkach działań: Instytucjonalizacja współ-

pracy samorządów białostockiego obszaru metropolitalnego, Współpraca władz samorządo-

wych i innych podmiotów w zakresie promocji obszaru metropolitalnego, jego walorów, firm, 

produktów, imprez itd. Odpowiedzi dotyczące pozostałych kierunków w ramach celu E.1 nie 

były jednoznaczne, ponieważ głosy dotyczące ich wysokiej i niskiej realizacji rozkładały się 

mniej więcej w równych proporcjach.  

W ramach priorytetu E.2. Usprawnienie powiązań infrastrukturalnych z obszaru metropoli-

talnego wysoki stopień realizacji odnosi się do kierunku: Wsparcie kształtowania układów ko-

munikacyjnych, sprzyjających rozwojowi społecznemu i gospodarczemu obszaru metropolital-

nego. Uczestnicy wywiadu nie byli natomiast zgodni co do pozostałych dwóch kierunków, ja-

kimi są Wspieranie działań na rzecz rozwoju sieci informatycznych (w tym Internetu szeroko-

pasmowego) oraz integracja sieci w gminach z systemem sieci miejskiej oraz Tworzenie nowo-

czesnego, zintegrowanego systemu gospodarki odpadami, ponieważ pojawiają się duże roz-

bieżności w ich ocenie.  
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W przypadku priorytetu E.3. Wzrost dostępności do usług sfery społecznej w obszarze me-

tropolitalnym część ekspertów nisko oceniła Utworzenie instytucji integrujących rozwój kul-

tury i turystyki w obszarze metropolitalnym a także Metropolitalną koordynację działań w za-

kresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego, jednak znaczna część uczestników 

nie była w stanie wypowiedzieć się na temat realizacji założonych kierunków. Problematyczna 

dla części ekspertów okazała się też ocena Budowy zainteresowania korzystaniem z usług spo-

łecznych Białegostoku przez mieszkańców obszaru metropolitalnego i Wspieranie integracji 

społecznej i rozwoju tożsamości lokalnej, co warto jednak zauważyć połowa z nich wypowie-

działa się o danych kierunkach pozytywnie, wskazując na wysoki stopień ich realizacji.  

Brak sprecyzowanego zdania dotyczy też kierunków działań w ramach priorytetu E.4. Tworze-

nia wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej obszaru metropolitalnego, w szczególności Wspar-

cia kooperacji firm oraz integracji systemów innowacji w obszarze metropolitalnym oraz 

Wspólnego podejmowania działań w zakresie kreowania pozytywnego wizerunku regionu 

wśród inwestorów oraz jego popularyzacji, a także tworzenia dobrego klimatu dla inwestycji, 

przy czym realizację drugiego z nich eksperci oceniają zdecydowanie niżej. Wysoki poziom re-

alizacji osiągnięto natomiast w ramach kierunku: Wyznaczenie najkorzystniejszych, optymal-

nych stref lokalizacji (terenów inwestycyjnych) w skali metropolii białostockiej.  

Wysoki poziom realizacji kierunków dotyczących priorytetu E.5. Rozwój zewnętrznych powią-

zań obszaru metropolitalnego ze szczególnym uwzględnieniem Białegostoku związany był  

z Przełamywaniem peryferyjności Białegostoku poprzez rozwój powiązań transportowych. 

Większa część badanych nie potrafiła natomiast ocenić stopnia realizacji Działań na rzecz po-

szukiwania strategicznych inwestorów oraz Rozwoju powiązań informacyjno-promocyjnych  

z metropoliami kraju i Europy. 

Zdaniem ekspertów wszystkie z omawianych kierunków warto jest wziąć pod uwagę w pra-

cach nad Strategią Białystok 2030, jednak najwięcej głosów wskazywało na Tworzenie metro-

politalnych baz danych: o terenach inwestycyjnych, możliwościach kooperacji itp. oraz Instytu-

cjonalizację współpracy samorządów białostockiego obszaru metropolitalnego.  

Nowe kierunki działań 

Kierownictwo Urzędu Miejskiego w Białymstoku zapytano również o nowe kierunki działań, 

które nie występowały w dotychczasowej Strategii, a ich zdaniem powinny znaleźć się w aktu-

alizowanym dokumencie. Do najważniejszych obszarów sygnalizowanych przez przedstawi-

cieli Urzędu Miejskiego, należy zaliczyć: 

1. Środowisko i zmiany klimatu – wśród propozycji nowych kierunków pojawiały się takie za-

gadnienia, jak: niskoemisyjność, działania dotyczące ochrony walorów przyrodniczych miasta, 

ograniczenie emisji spalin, utrzymywanie równowagi między rozwojem miasta a środowiskiem 

naturalnym, edukacja przyrodnicza z naciskiem na bioróżnorodność terenów miasta, czyste 

powietrze, przeciwdziałanie zmianom klimatu i ich skutkom, rozbudowa systemu zagospoda-

rowania wód opadowych – budowa zbiorników retencyjnych. 
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2. Smart City – rozwój e-usług w mieście, otwarte dane, integracja systemów informatycznych, 

innowacyjne technologie w przestrzeni miejskiej, chmura informatyczna. 

3. Wzrost przedsiębiorczości i innowacyjności – podejmowanie działań w celu pozyskania in-

westorów strategicznych; przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych; miasto atrak-

cyjne inwestycyjnie; baza wiedzy o mieście/obszarze metropolitalnym oparta o GIS, przezna-

czona do wsparcia potencjalnych inwestorów i przedsiębiorców; przygotowanie strony inter-

netowej w innych wersjach językowych (angielski, rosyjski); wsparcie innowacyjności. 

4. Wsparcie seniorów i osób wykluczonych – wspieranie działań dotyczących ekonomii spo-

łecznej, dostępność przestrzeni miejskiej osobom ze szczególnymi potrzebami, wspieranie dzia-

łań opiekuńczych skierowanych do osób niepełnosprawnych i starszych, budowa zaplecza dla 

życia i funkcjonowania seniorów, stworzenie systemu wsparcia opiekunom osób niepełno-

sprawnych, stworzenie większej liczby domów dla osób starszych. 

5. Bezpieczeństwo – rozbudowa zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem  

w mieście, zacieśnianie współpracy pomiędzy podmiotami odpowiadającymi za bezpieczeń-

stwo w mieście. 

6. Zagospodarowanie przestrzenne – wykorzystanie wolnych przestrzeni na działalność rekre-

acyjną, zagospodarowanie przestrzeni w pobliżu rzeki Biała, innych terenów atrakcyjnych przy-

rodniczo i rekreacyjne – otworzenie tych przestrzeni dla mieszkańców, tworzenie nowych tere-

nów zielonych, rozwój bazy turystycznej i atrakcji turystycznych. 

7. Transport – stworzenie systemu parkingów na obrzeżach miasta, lobbowanie na rzecz mo-

dernizacji trasy Białystok – Augustów. 

8. Mieszkańcy – większy udział społeczeństwa w działaniach Miasta (poprzez udział w procesie 

podejmowania decyzji przez Władze Miasta), miasto atrakcyjne dla młodych, stworzenie por-

talu mieszkańca, zagadnienia demograficzne i edukacyjne. 
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6.3. Czy kluczowe zmiany w mieście, jakie wywołało wdrażanie Strategii, 

osiągnięto w sposób optymalny? 

Kryterium efektywność – syntetyczna ocena 

Syntetyczna odpowiedź na postawione pytanie ba-

dawcze, służące ocenie kryterium ewaluacyjnego 

efektywność działań strategicznych brzmi: czę-

ściowo, a lista kluczowych zagadnień wymagają-

cych poprawy jest dość długa. Należy jednak pod-

kreślić, że ewaluator nie traktuje możliwości udzie-

lenia odpowiedzi na to pytanie wyłącznie w sposób 

„zero-jedynkowy”. Optymalny w przyjętym znacze-

niu bliższy jest określeniu „bez zarzutu” niż „ide-

alny”, ponieważ niezwykle trudno jest jakiemukol-

wiek procesowi społecznemu nadać cechę działania 

doskonałego. Pomimo to, szczególnie dalekie od 

stanu „bez zarzutu” są działania w zakresie rozwoju 

gospodarczego.  

Analiza 

Syntetyczna analiza odpowiedzi uzyskanych od kierownictwa Urzędu Miejskiego na temat pro-

cesu wdrażania Strategii pozwala odpowiedzieć na pytanie, czy zmiany w mieście, jakie wywo-

łała realizacja dokumentu, zostały osiągnięte w sposób optymalny. W kontekście tak posta-

wionego pytania ważne są następujące kwestie: 

✓ większość kierunków działań i programów realizowana jest w stopniu zadowalającym, 

ale jednocześnie znacząca ich część rekomendowana jest do wdrożenia także w aktu-

alizowanym dokumencie strategicznym, a wątpliwości budzi realizacja niektórych za-

łożeń; 

✓ osiągnięte w efekcie realizacji Strategii zmiany w mieście zdaniem przedstawicieli UM 

generalnie odpowiadają oczekiwaniom mieszkańców, a jednocześnie trwale zmieniają 

cechy Białegostoku. 

W związku z powyższym można stwierdzić, że te zmiany w mieście, które już zostały wywołane 

realizacją Strategii osiągnięto w sposób optymalny, ale jednocześnie możliwe jest wskazanie 

obszarów, których realizacja powinna wywołać większy wpływ na rozwój miasta. 

Mając na uwadze wypowiedzi ekspertów wyrażane w trakcie zogniskowanych wywiadów gru-

powych po stronie działań zrealizowanych w sposób optymalny, można zaliczyć:  

 
21 Wypowiedź jednego z uczestników zogniskowanego wywiadu grupowego. 
22 Wypowiedź jednego z uczestników zogniskowanego wywiadu grupowego. 

Zmiany osiągnięto może nie w sposób najlep-

szy z możliwych, ale z pewnością optymalny 

jako wyważony, gdzie wzięto pod uwagę zróż-

nicowane elementy, uwarunkowania, tak by 

spełnić oczekiwania wielu różnych grup21. 

(…) inwestycje w szkoły nigdy nie będą opty-

malne. Potrzeby szkół są olbrzymie a rynek 

pracy się zmienia, firmy się rozwijają i żeby 

szkoły zawodowe czy techniczne mogły za 

nimi nadążyć to są to inwestycje idące w mi-

liardy. Dzisiaj mówimy o gospodarce 4.0, któ-

rej nie dogoni żadna szkoła bez współpracy z 

przedsiębiorcami, bez praktyk. Bez możliwości 

odbywania się części kształcenia w firmach 

szkoły nie są w stanie dobrze funkcjonować22. 
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✓ rozwój infrastruktury drogowej, szczególnie w kontekście faktu, iż inwestycje te mu-

siały być przygotowywane w długim procesie projektowania, uzgodnień, przygotowa-

nia opracowań zewnętrznych; 

✓ rozwój komunikacji miejskiej – tu efekty osiągnięte zostały w sposób najlepszy z moż-

liwych w ówczesnych warunkach, w sposób rozwojowy i z wykorzystaniem potencjału 

finansowego; 

✓ zagospodarowanie centrum Miasta jako miejsca, w którym zarówno zachowano istnie-

jącą zabudowę, jak i postawiono nową; 

✓ takie inwestycje, jak: budowa opery czy stadionu oraz innych obiektów ważnych  

z punktu widzenia kapitału ludzkiego, w tym doposażenie szkół. 

Listę działań, których realizacja mogłaby przebiegać lepiej lub ich realizacja budzi inne wątpli-

wości, wypełniają: 

✓ wprawdzie dokonano istotnego wyposażenia szkół, jednak w szkołach zawodowych 

konieczna jest dalsza współpraca z pracodawcami, których oczekiwania dość dyna-

micznie się zmieniają; 

✓ brakuje w mieście firm generujących duże zyski, do tego dochodzą ograniczenia for-

malno-prawne i brak odpowiednich narzędzi pozwalających na tworzenie instytucjo-

nalnej sieci wsparcia rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości w Białymstoku; 

✓ Park Naukowo-Technologiczny stoi wciąż przed wyzwaniem, jakim jest przyciągnięcie 

firm o dużym znaczeniu w skali międzynarodowej; 

✓ słaba jest komunikacja pomiędzy administracją, organizacjami i klubami sportowymi, 

która pozwoliłaby na podjęcie większej liczby działań i jednoczesne zmniejszenie ich 

kosztów; 

✓ instytucjom kultury nie udaje się dotrzeć do większej liczby mieszkańców, którzy nie 

wiedzą o organizowanych wydarzeniach a ośrodki kultury odwiedza tylko stała grupa 

osób (przyczyną są niewystarczające fundusze na promocję kultury, do tego brakuje 

spójnego pomysłu i efektywnego przekazu);  

✓ spalarnia i potrzeba ustalenia w jej ramach zasad współpracy oraz tereny inwestycyjne, 

które zostały utworzone, ale jak twierdzą badani, mogłyby być lepiej wykorzystane 

przy wspólnym zarządzaniu i podjęciu zintegrowanych działań; 

✓ przykład złych praktyk urbanistycznych na terenie Miasta, to zabudowa na terenie Bo-

jar; 

✓ poza Rynkiem Kościuszki w Mieście brakuje wysokiej jakości przestrzeni publicznej,  

w której mogą przebywać mieszkańcy. 
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6.4. Jakiego rodzaju zmiany w mieście zostały wywołane realizacją Strate-

gii? 

Kryterium użyteczność – syntetyczna ocena 

Syntetyczna odpowiedź na postawione pytanie ba-

dawcze, służące ocenie kryterium ewaluacyjnego 

użyteczność działań strategicznych brzmi: zmiany 

są widoczne w każdym celu strategicznym i mają 

charakter zarówno społeczny, jak i gospodarczy. 

Analiza 

Członkowie kierownictwa Urzędu Miejskiego wska-

zali na najważniejsze zmiany w mieście, które zo-

stały wywołane realizacją Strategii. Wśród odpowie-

dzi pojawiły się zarówno konkretne zmiany infrastrukturalne, jak i efekty o charakterze mięk-

kim: 

1. Poprawa stanu dróg oraz wewnętrznej i zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Białe-

gostoku: 

✓ rozbudowa infrastruktury drogowej; 

✓ przebudowa i rozbudowa układu komunikacyjnego miasta; 

✓ wsparcie kształtowania układów komunikacyjnych, sprzyjających rozwojowi społecz-

nemu i gospodarczemu obszaru metropolitalnego; 

✓ system sterowania ruchem; 

✓ rozwój ścieżek rowerowych, utworzenie systemu BIKER; 

✓ unowocześnienie i poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej. 

2. Poprawa jakości przestrzeni publicznych: 

✓ wybudowanie Stadionu Miejskiego; 

✓ zwiększenie powierzchni i jakości terenów rekreacyjnych i sportowych na osiedlach; 

✓ wysoki poziom zieleni miejskiej, poprawa stanu środowiska przyrodniczego przy 

wzroście udziału terenów zielonych (np. łąki kwietne); 

✓ rewitalizacja Rynku Kościuszki; 

✓ poprawa bezpieczeństwa publicznego. 

3. Zmiany służące poprawie stanu środowiska: 

✓ system gospodarki odpadami; 

✓ zagospodarowanie wód opadowych i utrzymanie czystości. 

4. Wzrost dostępności do opieki przedszkolnej. 

5. Budowa Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego. 

 
23 Wypowiedź jednego z uczestników zogniskowanego wywiadu grupowego. 
24 Wypowiedź jednego z uczestników zogniskowanego wywiadu grupowego. 

Udało nam się pokazać uczniom w szkołach 

podstawowych jak to wygląda od strony 

rynku pracy, że zmieniła się specyfika zawo-

dów dzięki mechanizacji, rozwojowi technicz-

nemu i skomputeryzowaniu. Zwiększyła się 

świadomość młodzieży, ale i rodziców23. 

Powstała dzielnica nauki i przemysłu, obok 

Parku powstają przedsiębiorstwa w specjalnej 

strefie ekonomicznej, uzbroiliśmy tereny in-

westycyjne w atrakcyjnym miejscu, tworząc 

warunki dla przedsiębiorców24. 
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6. Ogólny rozwój infrastruktury w mieście. 

7. Zmiany w zakresie wizerunku i identyfikacji z miastem: 

✓ utrzymanie znaczenia miasta jako ośrodka administracyjnego, edukacyjnego, spo-

łeczno-gospodarczego; 

✓ budowanie pozytywnego wizerunku miasta, nie tylko wśród mieszkańców;  

✓ kształtowanie lokalnej tożsamości w ramach współpracy między administracją, 

przedsiębiorcami, instytucjami non-profit, uczelniami; 

✓ wspieranie budowy świadomości lokalnej. 

W opinii uczestników zogniskowanych wywiadów pogłębionych można wskazać liczne zmiany 

wywołane realizacją Strategii. Dla poszczególnych celów strategicznych są to:  

1. Cel strategiczny Przestrzeń Miasta – zharmonizowane, przyjazne środowisko do życia  

i rozwoju:  

✓ pokrycie powierzchni miasta planami miejscowymi, gospodarka odpadami i wybudo-

wanie nowoczesnych instalacji; 

✓ układ drogowy i zwarta struktura miasta, dzięki którym komunikacja miejska świetnie 

spełnia swoje funkcje; 

✓ centrum Miasta, jego układ i obecny stan infrastrukturalny 

✓ problemem jest natomiast niewystarczająca wydajność autobusów elektrycznych 

oraz brak możliwości ich naładowania w czasie użytkowania, jak również możliwość 

znacznego wzrostu kosztów w przypadku stworzenia stacji ładowania. 

2. Cel strategiczny Wysoka jakość kapitału ludzkiego i bezpieczeństwo społeczne mieszkań-

ców: 

✓ doposażenie szkół w infrastrukturę techniczną, zwiększenie liczby żłobków i przed-

szkoli; 

✓ zmiana postrzegania szkolnictwa zawodowego i częstsze wykazywanie zainteresowa-

nia podjęciem nauki w szkołach zawodowych; 

✓ współdziałanie pracodawców ze szkołami; 

✓ bezpieczeństwo publiczne; 

✓ profesjonalizacja pracy organizacji pozarządowych. 

3. Cel strategiczny Długofalowy wzrost gospodarki opartej na wiedzy i w konsekwencji więk-

sza liczba jakościowo lepszych miejsc pracy: 

✓ rozwój infrastruktury technicznej, drogowej, kolejowej, teleinformatycznej (znaczny 

wzrost długości światłowodów), a także większa dostępność komunikacyjna; 

✓ powstanie i rozwój Parku Naukowo-Technologicznego. Obiekt o wysokiej randze  

w skali całego kraju usytuowany w tzw. dzielnicy nauki i przemysłu w specjalnej stre-

fie ekonomicznej; 

✓ programy, które wspierają młodych przedsiębiorców i pozwalają ludziom z pomy-

słami postawić pierwsze kroki w innowacyjnym biznesie, wspierają postawy przedsię-

biorcze poprzez inkubację, włączają w działania podmioty rozwijające lokalny system 

innowacji; 
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✓ rozbudzanie postaw kreatywnych i zmiany w sektorze edukacji; 

✓ realizacja celów i wspieranie nowoczesnych procesów biznesowych miało też przeło-

żenie na stworzenie jakościowych miejsc pracy, w szczególności dużych firm informa-

tycznych. 

4. Cel strategiczny Atrakcyjność i dostępność oferty kulturalnej, sportowej, turystycznej i re-

kreacyjnej: 

✓ położono nacisk na kreację wizerunku Białegostoku jako miasta sportowego, m.in. 

poprzez ambasadorów sportu, stworzenie prestiżowych imprez sportowych jak pół-

maraton oraz kilkanaście imprez o mniejszym zakresie masowości, które przyciągają 

ludzi spoza regionu. Do tego dochodzą sukcesy sportowe zawodników na arenie mię-

dzynarodowej; 

✓ rozwój infrastruktury – stadion, ośrodek na Dojlidach, ścieżki rowerowe, boiska na 

każdym osiedlu, baseny, duża ilość szkółek piłkarskich; 

✓ rozwój organizacji aktywizujących mieszkańców, którzy chętnie korzystają z bazy 

sportowo-rekreacyjnej, co bezpośrednio wpływa na jakość i komfort ich życia; 

✓ poszerzenie oferty kulturalnej kierowanej do większej grupy odbiorców oraz atrak-

cyjność uczestnictwa w kulturze. Znaczący wpływ miała na to Karta Dużej Rodziny  

i Karta Seniora, dzięki której odnotowano istotny wzrost liczby seniorów korzystają-

cych z oferty kulturalnej.  

5. Cel strategiczny Rozwój powiązań Białegostoku z bliższym i dalszym otoczeniem: 

✓ sformalizowanie współpracy w ramach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego oraz 

współpraca w zakresie promocji. Kluczową zmianą było powstanie instytucji jaką jest 

Stowarzyszenie BOF oraz związane z tym opracowanie dokumentu strategicznego 

rozwoju tego obszaru. W ramach współpracy powstał dokument, jakim jest Strategia 

Promocji Gospodarczej i Turystycznej Obszaru BOF. Jest to bardzo duży krok do tego, 

żeby realizować to w bardzo profesjonalny sposób. Chociaż stopnia realizacji współ-

pracy związanej z promocją nie można ocenić na maksymalny, to trzeba podkreślić, 

że działania w tej kwestii są powoli podejmowane.  

✓ wsparcie kształtowania układów komunikacyjnych. Połączenia ścieżek rowerowych, 

dróg, uruchomienie linii komunikacyjnych łączących poszczególne miejscowości czy 

też gminy z Miastem Białystok. Dotyczy to też zakupienia autobusów niskoemisyjnych 

na terenie ośmiu gmin.  

✓ spalarnia śmieci postrzegana jako atut obszaru oraz tworzenie nowoczesnego sys-

temu gospodarki odpadami.  

Bazując na wypowiedziach ekspertów można również wskazać obszary, w których wymagane 

są wciąż duże nakłady pracy i środków finansowych: 

✓ problem podnoszenia kwalifikacji kadry sportowej;  

✓ opieka nad osobami starszymi; 

✓ brak umiejętności współpracy i komunikacji wśród młodzieży; 

✓ borykanie się szkół zawodowych z poważnymi brakami kadrowymi; 
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✓ problem braku tolerancji; 

✓ zmiany infrastrukturalne nie zaszły w obszarze kultury, a ponadto odnotować należy 

utratę dziedzictwa architektury drewnianej na Bojarach. 

✓ brak wspólnych działań w BOF w zakresie podnoszenia atrakcyjności inwestycyjnej. 

Wspólne działania sprzyjałyby rozwojowi całego obszaru. Warto by było dzielić się 

nawet potencjalnymi inwestorami, stworzyć sieć terenów i wspólnie nimi zarządzać, 

promować je, razem wspierać inwestorów na terenie ZIT; 

✓ potrzeba usprawnienia systemu gospodarki poprzez opracowanie wspólnych zasad. 

✓ rozwój innowacyjnej gospodarki był w małym stopniu zależny od realizacji celów stra-

tegicznych a był wynikiem działań realizowanych poza wpływem a dokładniej bez 

wsparcia Miasta; 

✓ brak okrętów flagowych wśród firm istniejących na rynku lokalnym oraz brak inwe-

storów zagranicznych. W tej kwestii oponował jedynie przedstawiciel branży IT, 

stwierdzając, że zagraniczni inwestorzy mogą stanowić zagrożenie dla tej branży: 

sprowadzenie dużych graczy zagranicznych może zniszczyć lokalny rynek informa-

tyczny. Należy więc skupić się na pozostałych branżach, na których opiera się gospo-

darka, a w przypadku których okręt flagowy mógłby podnieść prestiż miasta oraz 

wspomóc budowę kultury technologicznej. Ważne jest wzmocnienie lokalnych firm  

i rozdysponowanie zasobów kapitału ludzkiego.  

Spośród 63 działań realizowanych w ramach Strategii dziesięć uzyskało łącznie ponad 60% 

ocen dobrych i bardzo dobrych w badaniu opinii mieszkańców (Wykres 13). Uwzględniając 

najwyżej ocenione zmiany w mieście można sformułować tezę, że najistotniejsze dla miesz-

kańców były zmiany w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, w tym ścieżki ro-

werowe (te cechy miasta oceniane są również wysoko przez przedsiębiorców – Wykres 14). 

Wysoko oceniane są również działania w zakresie kultury, co może być zaskoczeniem w kon-

tekście wypowiedzi ekspertów w trakcie zogniskowanych wywiadów pogłębionych. Można 

tłumaczyć to faktem, iż mieszkańcy mogą czuć się zadowoleni z obserwowanych działań  

w mieście, gdy eksperci dostrzegają istniejące wciąż potrzeby w zakresie rozwoju kultury. 

Podkreślenia wymaga również jeszcze jedna cecha Białegostoku, którą szczególnie doceniają 

przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorcy, a jest nią bezpieczeństwo pu-

bliczne. 

W kontekście jakości życia w mieście ważne są wysokie oceny, jakie uzyskują: rozwój infra-

struktury rekreacyjnej i sportowej (mieszkańcy i NGO’s) oraz możliwości spędzania wolnego 

czasu, możliwości opieki nad dzieckiem, a także wysoką jakość środowiska przyrodniczego 

(przedsiębiorcy). 

Z punktu widzenia rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości Białystok oferuje fir-

mom potencjał położenia przygranicznego, co wpływa również na relacje międzynarodowe. 

Co czwarty badany przedsiębiorca dobrze ocenia dostęp do nowoczesnych technologii. 
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Wykres 13. Najwyżej oceniane przez mieszkańców działania (suma ocen dobrych i bardzo dobrych na tle opinii 
NGO’s)[%] 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet CATI, N=1059. 

 

Wykres 14. Najwyżej oceniane przez przedsiębiorców cechy miasta (oceny dobre) [%] 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet CATI, N=200. 
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6.5. Czy zrealizowane w ramach Strategii działania i projekty trwale zmie-

niły/zmieniają cechy Miasta? 

Kryterium trwałość – syntetyczna ocena 

Syntetyczna odpowiedź na postawione pytanie ba-

dawcze, służące ocenie kryterium ewaluacyjnego 

trwałość działań strategicznych brzmi: tak, ale z za-

strzeżeniami. Zrealizowane w ramach Strategii dzia-

łania mają róży charakter. Część z nich można trak-

tować jako trwałe, np. dotyczące infrastruktury, 

część zaś na pewno wymaga ciągłego wspierania, 

np. podnoszenie kompetencji mieszkańców, czy 

współpraca między różnymi organizacjami. 

Analiza 

Niezależnie od przyjętego wymiaru zmian w mieście (jakość życia, jakość usług publicznych, 

czy jakość przestrzeni publicznej) w badaniu mieszkańców można zauważyć wyraźny podział 

(Wykres 15). Około 10% mieszkańców ma negatywny stosunek do zmian w mieście, a średnio 

co czwarty nie dostrzega zmian. Największą grupę mieszkańców, która stanowi większość ba-

danych, ocenia pozytywnie zmiany w Białymstoku. 

Wykres 15. Zmiany w Białymstoku w ciągu ostatnich 4 lat (opinie mieszkańców) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet CATI, N=1059. 

 
25 Wypowiedź jednego z uczestników zogniskowanego wywiadu grupowego. 
26 Wypowiedź jednego z uczestników zogniskowanego wywiadu grupowego. 
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Teraz to, co udało nam się osiągnąć, należy 

utrzymać i wyspecjalizować, skupić się na 

pracy zespołowej i współpracy, żeby nie wró-

cić do momentu, w którym każdy będzie robił 

coś tylko dla siebie25. 

Mało ambitnie podeszliśmy do Strategii, nie 

zastanawiając się z czego ma wynikać to 

„fajne życie” i to chyba jest problem, brak za-

stanowienia się co jest podstawą takiego ży-

cia26. 
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Podobne rozkłady odpowiedzi uzyskiwane są w pytaniu o ocenę jakości transportu (Wykres 

16). Suma odpowiedzi „zdecydowanie dobrze” i „raczej dobrze” w przypadku każdego anali-

zowanego rodzaju transportu przewyższa zawsze 65%, a najwięcej ocen pozytywnych (łącznie 

ponad 72%) otrzymują drogi rowerowe. W przypadku oceny wskazanych elementów trans-

portu oceny negatywne uzyskują maksymalnie 8% wskazań pytanych mieszkańców. Istotny 

wydaje się fakt, że niemal co dziesiąty pytany mieszkaniec Białegostoku nie potrafi jednoznacz-

nie ocenić roweru miejskiego Biker. 

Wykres 16. Zmiany w Białymstoku w ciągu ostatnich 4 lat w zakresie transportu (opinie mieszkańców) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet CATI, N=1059. 
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1. Inicjatywy na rzecz rozwoju transportu i komunikacji w mieście: 

✓ poprawę dostępności komunikacyjnej i systemu komunikacyjnego miasta (samocho-

dowy, pieszy, rowerowy) poprzez inwestycje w drogi, infrastrukturę drogową, obwod-

nice, ścieżki rowerowe; 

✓ działania służące rozwojowi transportu zbiorowego, w tym miejskiego. 

2. Inicjatywy na rzecz rozwoju przestrzeni publicznych oraz zwiększenia atrakcyjności tury-

stycznej i osiedleńczej miasta: 

✓ działania dotyczące zwiększenia powierzchni i jakości terenów rekreacyjnych i sporto-

wych na osiedlach, rozwój zieleni miejskiej (w tym np. łąki kwietne); 

✓ działania na rzecz zwiększenia ładu przestrzennego i poprawy jakości przestrzeni pu-

blicznych, w tym rewitalizację i przebudowę Rynku Kościuszki oraz modernizację cen-

trum miasta; 

✓ budowę Stadionu Miejskiego;  

✓ działania związane z utrzymaniem czystości i porządku w mieście; 

✓ działania związane z poprawą jakości usług turystycznych;  

✓ działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa;  

✓ działania na rzecz wzrostu liczby miejsc w przedszkolach. 

3. Inicjatywy na rzecz poprawy stanu środowiska przyrodniczego. 

4. Inicjatywy wspierające innowacyjność: 

✓ w tym budowę Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego. 

5. Inicjatywy służące rozwojowi współpracy i społeczeństwa obywatelskiego: 

✓ działania na rzecz kształtowania lokalnej tożsamości w ramach współpracy między ad-

ministracją, przedsiębiorcami, instytucjami non-profit, uczelniami; 

✓ budżet obywatelski. 

Uczestniczący w badaniu eksperci zwracają uwagę na następujące kwestie dotyczące trwałości 

dokonywanych zmian w Białymstoku: 

✓ wprawdzie w większości przypadków można mówić o pozytywnych i trwałych zmia-

nach miasta, to warto również w Strategii Białystok 2030 dokonywać odważniejszych 

wyborów, szczególnie w kontekście wzrostu gospodarki opartej na wiedzy, co można 

osiągnąć np. poprzez modernizację parków maszynowych w szkołach zawodowych; 

✓ miasto świetnie wykorzystało środki unijne na transport, komunikację miejską, pozy-

tywnie ocenić należy zmiany w centrum Białegostoku. Jednak zwraca uwagę fakt, iż 

pomimo trwałości rozwiązań infrastrukturalnych (szeroko rozumianych), wciąż są  

w tym zakresie potrzeby w mieście (w przypadku instytucji kultury trwałości infrastruk-

tury pozostawia wiele do życzenia, a ponadto ważne jest utrzymanie w dalszym okresie 

powstałej już infrastruktury sportowej);  
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✓ istotne są trwałe zmiany w sferze społecznej, dotyczącej potrzeb rodziny, jak: budowa 

żłobków, ale przede wszystkim zmniejszająca się liczba rodzin korzystających z po-

mocy. Podkreślenia wymaga również fakt dużej liczby organizacji pozarządowych funk-

cjonujących w sposób permanentny oraz zwiększenie się liczby przekazywanych im za-

dań; 

✓ zmiany w świadomości mieszkańców również należy zaliczyć do trwałych efektów rea-

lizacji Strategii. Przykładowo, z perspektywy sportu można zauważyć trwałą zmianę po-

staw dotyczącą chęci uprawiania aktywności fizycznej. Dotyczy to również oferty kul-

turalnej: w świadomości mieszkańców zaszła zmiana, dostrzegają oni bogatą ofertę 

kulturalną, widzą, że jest dobra i chcą z niej korzystać. Myślenie mieszkańców w zakre-

sie atrakcyjności oferty kulturalnej się zmieniło i zdecydowanie to jest zmiana na 

trwałe. Problemem jest brak funduszy na kontynuowanie działań27. Zmiany świadomo-

ści dotyczą również podejścia do kwestii ekologicznych i gospodarki niskoemisyjnej; 

✓ ważny jest stosunek części organizacji pozarządowych do kwestii finansowania. Zaczy-

nają one opierać się na innych modelach a nie tylko wsparciu ze strony Miasta, zwięk-

szając finansowanie z różnych źródeł. 

 

  

 
27 Opinia eksperta w trakcie FGI. 
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7. Wnioski i rekomendacje 

Przeprowadzone badanie pozwala sformułować szereg wniosków dotyczących realizacji Stra-

tegii oraz przyszłych prac nad jej aktualizacją. Zaprezentowane poniżej wnioski ograniczono 

do kluczowych, które zdaniem Wykonawcy mogą mieć największy wpływ na dalsze prace stra-

tegiczne. Do każdego wniosku (ew. grupy wniosków) dołączono odpowiednią rekomendację. 

7.1. Przygotowanie Strategii 

Uspołecznienie procesu tworzenia Strategii 

Szeroka partycypacja społeczna jest wymogiem stawianym przed strategiami administracji pu-

blicznej, a Białystok ma w tym zakresie dobre doświadczenia. 

 

Rekomendacja 1. Wykorzystanie dotychczasowych dobrych doświadczeń w tworzeniu 

Strategii w oparciu o pracę grup tematycznych złożonych z przedstawi-

cieli różnych środowisk. 

 

Profesjonalizacja 

Nowe wymagania stawiane przed strategiami lokalnymi dotyczą m.in. uwzględnienia wymiaru 

terytorialnego, w tym współpracy metropolitalnej, ale również obszarów strategicznej inter-

wencji oraz modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej. 

 

Rekomendacja 2. Włączenie do prac nad aktualizacją Strategii osób z doświadczeniem 

planistyczno-strategicznym oraz zaplanowanie szczególnego obszaru 

dyskusyjnego dotyczącego wymiaru terytorialnego. 

 

Szeroka inkluzja 

Strategia miasta powinna być integratorem wewnętrznym dla Urzędu Miejskiego, co oznacza, 

że świadomość takiego procesu powinna być powszechna wśród pracowników, a wszystkie 

jednostki organizacyjne powinny być nastawione na realizację celów dokumentu. 
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Rekomendacja 3. W procesie przygotowania Strategii Białystok 2030 powinni uczestni-

czyć przedstawiciele wszystkich jednostek organizacyjnych UM z za-

strzeżeniem, iż uczestnictwo to wiąże się z przejęciem na siebie części 

działań w ramach późniejszej realizacji zapisów dokumentu. 

 

Rekomendacja 4. Do prac nad Strategią Białystok 2030 powinni zostać również zaproszeni 

przedstawiciele gmin należących do Białostockiego Obszaru Funkcjonal-

nego. 

 

Rekomendacja 5. Należy wzmocnić znaczenie sieci współpracy na etapie tworzenia doku-

mentu z perspektywą wspólnego z interesariuszami wdrażania przyję-

tych zapisów. Posiadanie określonych sieci współpracy warunkuje re-

alną możliwość przyjmowania celów i działań. Współpraca (współu-

dział, współdecydowanie, współodpowiedzialność) powinna polegać na 

integracji sektora publicznego i prywatnego oraz społecznego. 

 

7.2. Strategia – dokument 

Kolejne generacje Strategii 

Przyjęło się uznawać, że Strategie samorządów województw, ze względu na pewne cykle,  

w których są opracowywane, są zaliczane do kolejnych generacji dokumentów strategicznych. 

Rzeczywiście tak jest, jednak nie zawsze takie generacje można przypisać strategiom lokalnym, 

które wciąż nie są w Polsce dokumentami obligatoryjnymi.  

Rekomendacja 6. Strategia Białystok 2030 powinna być w pewnym zakresie kontynuacją 

dotychczasowego dokumentu, a jednocześnie stanowić znaczący i od-

ważny krok w przód. 

 

Strategia ponadlokalna 

Dokument, ale również strategia jako działanie, powinny zakładać wykorzystanie wszystkich 

zasobów. Dlatego Strategia Białystok 2030 powinna uwzględniać jego funkcje regionalne i me-

tropolitalne. 

Rekomendacja 7. W Strategii Białystok 2030 powinny być uwzględnione działania doty-

czące Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego oraz wzmacniające rolę 

Miasta jako regionalnego ośrodka dostarczającego mieszkańcom woje-

wództwa podlaskiego usługi wyższego rzędu. 
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Strategia wpisana w uwarunkowania regionalne, krajowe i europejskie 

Uwarunkowania zewnętrzne: regionalne, krajowe i międzynarodowe zazwyczaj są brane pod 

uwagę w przypadku tworzenia dokumentów strategicznych jednostek terytorialnych. Szcze-

gólnie ważne dla Strategii Białystok 2030 są: Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 

roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 oraz 

Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030.  

Rekomendacja 8. W Strategii Białystok 2030 należy odnieść się do wyzwań zapisanych  

w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Krajowej Strategii Roz-

woju Regionalnego oraz Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego 

2030, a także dokumentów na poziomie europejskim i przenieść je na 

poziom lokalny, oczywiście w zakresie odpowiednim z punktu widzenia 

oceny istotności tych wyzwań dla Miasta. 

 

Rekomendacja 9. W Strategii Białystok 2030 należy twórczo uwzględnić zapisy najważ-

niejszych dokumentów krajowych i strategii wojewódzkiej, wykorzystu-

jąc fakt, że na poziomie regionu Białostocki Obszar Funkcjonalny sta-

nowi jednocześnie Obszar Strategicznej Interwencji. 

 

Rekomendacja 10. Działania w obszarze powiązań Białegostoku z otoczeniem powinny sku-

piać się nie tyle na sformułowanym w Strategii Białostockim Obszarze 

Metropolitalnym, ale na Białostockim Obszarze Funkcjonalnym, gdzie 

faktycznie współpraca zaistniała.  

 

Strategia określająca wyzwania rozwoju w kontekście trendów światowych 

Wszystkie kluczowe dokumenty strategiczne zwracają uwagę na uwarunkowania zewnętrzne, 

ale również określają wyzwania, jakie stoją przed daną organizacją. W Strategii Białystok 2030 

takie wyzwania powinny być również określone.  

Rekomendacja 11. Strategia Białystok 2030 powinna odnieść się do takich procesów glo-

balnych, jak zmiany klimatyczne, starzenie się ludności i postępująca 

urbanizacja, ale przede wszystkim konieczne jest uwzględnienie konse-

kwencji obecnego kryzysu globalnego związanego z pandemią. 

 

Rekomendacja 12. Zasadne jest uwzględnienie w Strategii Białystok 2030 specyficznych 

uwarunkowań procesów innowacyjnych. Strategia Białystok 2030 po-

winna wskazywać, w nawiązaniu do koncepcji inteligentnych specjali-

zacji, kluczowe obszary posiadające największy potencjał wzrostowy  
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i eksponować powiązania sieciowe w procesach innowacyjnych. Wska-

zuje to na potrzebę pogłębiania analiz potencjałów rozwojowych Mia-

sta Białegostoku. 

 

Rekomendacja 13. W działaniach wychodzących naprzeciw licznym wyzwaniom rozwojo-

wym należy uwzględnić wykorzystanie innowacji społecznych (na przy-

kład warto rozważyć potrzebę silniejszego wykorzystania działań na 

rzecz kultury do kreowania postaw i wartości sprzyjających rozwojowi, 

w tym przedsiębiorczości). 

 

Rekomendacja 14. Działania w obszarach jakimi są kultura, sport i turystyka powinny zo-

stać w jeszcze większym stopniu zintegrowane. Utrzymanie samodziel-

nych celów strategicznych związanych z turystyką nie wydaje się za-

sadne. 

 

Rekomendacja 15. W celu strategicznym „Wysoka jakość kapitału ludzkiego i bezpieczeń-

stwo społeczne mieszkańców” w przyszłości warto pozostać przy szero-

kim formułowaniu celu strategicznego dotyczącego kapitału ludzkiego. 

Jednocześnie byłoby zasadne wyodrębnienie przynajmniej trzech obsza-

rów odnoszących się do kompetencji, polityki społecznej i kapitału spo-

łecznego. 

 

Struktura celów 

Aktualna Strategia Białegostoku jest dokumentem bardzo rozbudowanym, którego wdrożenie 

poprzez literalne odczytywanie poszczególnych zapisów było bardzo trudne. W panujących 

obecnie trendach należy upatrywać działań zmierzających do koncentracji na najważniejszych 

działaniach oraz tworzeniu dokumentu przyjaznego interesariuszom. 

Rekomendacja 16. W pracach nad Strategią Białystok 2030 należy wziąć pod uwagę możli-

wość znaczącej redukcji liczby celów. 
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7.3. Wdrażanie Strategii 

Programy jako podstawowe narzędzie wdrażania 

Programy wdrożeniowe (nadrzędne siedem programów) w założonej w Strategii formie nie 

powstały i w związku z tym nie mogły być skutecznie wdrożone. Jednak znaczna część działań, 

które można by im przypisać była wdrażana. Poszczególne jednostki Urzędu Miejskiego w od-

powiedzi na bieżące potrzeby tworzyły i wdrażały liczne programy i projekty.  

Rekomendacja 17. W pracach nad Strategią Białystok 2030 warto rozważyć tworzenie i im-

plementację programów/projektów operacyjnych poświęconych po-

szczególnym celom. Dla uelastycznienia systemu wdrażania dokumentu 

nie jest jednak zasadne tworzenie jednego zestawu takich progra-

mów/projektów obowiązującego w całym okresie realizacji.  

 

„Problem jednego Departamentu” 

W obecnej sytuacji tylko część jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego włącza się aktyw-

nie w realizację Strategii. Jest to efekt początkowego założenia, iż do każdego programu przy-

pisano odpowiednie jednostki, ale nie wskazano zadań wszystkich jednostek podlegających 

samorządowi gminnemu.  

Rekomendacja 18. Warto rozważyć usprawnioną formułę wdrażania Strategii Białystok 

2030 opartej zarówno o programy budowane wyłącznie wewnątrz UM, 

jak też tworzone w układzie partycypacyjnym. Formuła taka będzie 

miała także zastosowanie w ujęciu instytucjonalnym (koordynacja we-

wnętrzna vs powierzenie koordynacji wdrażania organizacji zewnętrz-

nej).  

 

Efektywność współpracy 

Proces wdrażania Strategii można uznać za stosunkowo efektywny z punktu widzenia admini-

stracji. Nie w pełni uzyskano jednak efektywność w zakresie sieci współpracy. Konieczny jest 

wzrost udziału mieszkańców i organizacji w kształtowaniu zmian w Mieście. 

Rekomendacja 19. Opracowywanie wdrożeniowych programów/projektów powinno być 

realizowane przez jednostki UM odpowiedzialne za dany cel strate-

giczny/operacyjny w trybie partycypacyjnym z udziałem kluczowych in-

teresariuszy, których udział mógłby być uwzględniony nie tylko na eta-

pie planistycznym, ale także realizacyjnym. 
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7.4. Strategia jako narzędzie zmian Białegostoku 

Miasto Białystok rozwija się i osiąga liczne sukcesy w postaci zrealizowanych inwestycji, jak  

i działań miękkich. Stawiając w centrum uwagi problem jakości życia należy podkreślić fakt, że 

w najbliższych latach będzie on wiązał się z umiejscowieniem mieszkańców Miasta w globalnej 

konkurencji na rynkach pracy i konkurencji biznesowej. 

 

Rekomendacja 20. Biorąc pod uwagę znaczenie obszaru gospodarczego oraz wzrastające 

potrzeby działań w tym zakresie zasadne jest w kontekście Strategii Bia-

łystok 2030 zwiększenie nacisku w na cele związane z atrakcyjnością in-

westycyjną miasta w odniesieniu do inwestorów zewnętrznych i firm lo-

kalnych.  
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10. Załączniki 

10.1. Charakterystyki prób w badaniach CATI i PAPI 

CATI – mieszkańcy 

W badaniu wzięło udział 1059 osób, z czego 52,4% 

stanowiły kobiety. Nieco ponad 15% badanych było 

w wieku 14-24 lata, zaś największą grupę stanowili 

badani w wieku 25-34 lata (Wykres 17). Osoby powy-

żej 64 roku życia stanowili 16,2% ogółu biorących 

udział w badaniu. 

Najwięcej uczestników badania posiadało 

wykształcenie średnie zawodowe (23,6%) 

(Wykres 18). Łącznie osoby z wykształceniem wyższym (licencjackim i magisterskim) stanowiły 

30,9%. 

Tabela 15. Miejsce zamieszkania uczestników ba-
dania 

Nazwa osiedla 
Liczba an-

kiet 
% ogółu ba-

danych 

Piaski 56 5,29 

Jaroszówka 44 4,15 

Wysoki Stoczek 44 4,15 

Słoneczny Stok 43 4,06 

Dojlidy 42 3,97 

Bacieczki 41 3,87 

Centrum 41 3,87 

Kawaleryjskie 40 3,78 

Zielone Wzgórza 40 3,78 

Dziesięciny I 39 3,68 

Mickiewicza 39 3,68 

Przydworcowe 39 3,68 

Starosielce 38 3,59 

Bema 37 3,49 

Bojary 37 3,49 

Dziesięciny II 37 3,49 

Dojlidy Górne 37 3,49 

Młodych 37 3,49 

Antoniuk 36 3,40 

Piasta I 35 3,31 

Piasta II 35 3,31 

Sienkiewicza 35 3,31 

Wygoda 35 3,31 

Leśna Dolina 34 3,21 

Nowe Miasto 34 3,21 

Białostoczek 30 2,83 

Skorupy 28 2,64 

Zawady 26 2,47 

Razem 1059 100,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników bada-

nia CATI z mieszkańcami Białegostoku, N=1059. 

Wykres 17. Struktura wieku – badanie CATI – mieszkańcy [%] 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z miesz-

kańcami Białegostoku, N=1059. 

Wykres 18. Struktura wykształcenia – badanie CATI – mieszkańcy 
[%] 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z miesz-

kańcami Białegostoku, N=1059. 
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W badaniu wzięli udział mieszkańcy wszystkich osiedli Białegostoku (Tabela 15). Najwięcej ba-

danych wskazało jako miejsce zamieszkania osiedle Piaski (prawie 5,3%), z kolei najmniej ba-

danych było z osiedla Zawady (niecałe 2,5%). 

 

PAPI – nie mieszkańcy 

W badaniu wzięło udział 191 osób. Z założenia były to osoby dojeżdżające do pracy, uczące się 

lub studiujące w Białymstoku. W grupie tej 43,5% stanowiły kobiety. Większość badanych, to 

osoby młode w wieku 15-24 lata, co wskazuje, że pozyskane opinie pochodzą od młodzieży 

uczącej się, a przede wszystkim studiującej lub takiej, która właśnie skończyła studia (por. Wy-

kres 19 i Wykres 20).  

Wykres 19. Struktura wieku – badanie PAPI – nie miesz-
kańcy [%] 

Wykres 20. Struktura wykształcenia – badanie PAPI – nie 
mieszkańcy [%] 

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania PAPI 

z nie mieszkańcami Białegostoku, N=191. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania PAPI z 

nie mieszkańcami Białegostoku, N=191. 

W grupie badanych największą część stanowili mieszkańcy Grodna (Wykres 21). W pozosta-

łych przypadkach, w których co najmniej trzech badanych mieszka w danej miejscowości, wy-

stępują tylko miasta, wsie i osady z województwa podlaskiego. Warto podkreślić, że w grupie 

„pozostałe” (jeden lub dwóch respondentów) są miasta i gminy z województw mazowieckiego 

i warmińsko-mazurskiego, a także jako miejsce zamieszkania wskazywana była Ukraina. 
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Wykres 21. Miejscowość zamieszkania respondentów – badanie CATI – nie mieszkańcy [%] 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania PAPI z nie mieszkańcami Białegostoku, N=191. 

 

CATI – przedsiębiorcy 

W grupie 200 przedsiębiorstw zatrudniających pow. 9 pracujących znalazły się głównie firmy 

małe, zatrudniające od 10 do 49 pracowników (Wykres 22).  

 

Wykres 22. Struktura badanych przedsiębiorstw ze względu 
na liczbę pracujących [%]  

Wykres 23. Struktura badanych przedsiębiorstw ze 
względu na okres powstania [%] 

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z 

przedsiębiorcami z Białegostoku, N=200. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania 

CATI z przedsiębiorcami z Białegostoku, N=200. 
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16). Firmy budowlane stanowią 13% uczestników badania, kolejne 8% firm zajmuje się prze-

twórstwem przemysłowym, a 7,5% prowadzi działalność profesjonalną, naukową i techniczną. 
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Tabela 16. Rozkład badanych firm według sekcji PKD 

Nazwa sekcji PKD 
Liczba  
ankiet 

% badanej 
próby 

Sekcja A – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 2 1,0 

Sekcja C – przetwórstwo przemysłowe 16 8,0 

Sekcja E – dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalnością 
związaną z rekultywacją 3 1,5 

Sekcja F – Budownictwo 26 13,0 

Sekcja G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włącza-
jąc motocykle 40 20,0 

Sekcja H – transport i gospodarka magazynowa 8 4,0 

Sekcja I – działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 1 0,5 

Sekcja J – informacja i komunikacja 7 3,5 

Sekcja K – działalność finansowa i ubezpieczeniowa 9 4,5 

Sekcja L – działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 5 2,5 

Sekcja M – działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 15 7,5 

Sekcja N – działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 1 0,5 

Sekcja P – edukacja 12 6,0 

Sekcja Q – opieka zdrowotna i pomoc społeczna 12 6,0 

Sekcja R – działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 5 2,5 

Sekcja S – pozostała działalność usługowa 38 19,0 

Ogółem 200 100,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z przedsiębiorcami z Białegostoku, N=200. 
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CATI – organizacje pozarządowe 

W badaniu uczestniczyło 100 organizacji pozarządowych, które działają na terenie Białego-

stoku. Podkreślenia wymaga fakt, że badaniem objęto organizacje, które wykazują/wykazy-

wały aktywność w ostatnich latach. Dlatego też pomimo starań, by w badaniu były reprezen-

towane możliwie wszystkie osiedla Białegostoku, w ostatecznej grupie nie znalazła się żadna 

organizacja pozarządowa, która byłaby zlokalizowana w osiedlach: Bacieczki, Leśna Dolina, 

Skorupy i Zawady (Tabela 17).  

 

 

Tabela 17. Lokalizacja organizacji pozarządo-
wych biorących udział w badaniu 

Nazwa osiedla Liczba organizacji 

Antoniuk 4 

Bacieczki 0 

Bema 1 

Białostoczek 2 

Bojary 11 

Centrum 19 

Dojlidy 3 

Dojlidy Górne 1 

Dziesięciny I 1 

Dziesięciny II 1 

Jaroszówka 5 

Kawaleryjskie 3 

Leśna Dolina 0 

Mickiewicza 10 

Młodych 2 

Nowe Miasto 2 

Piaski 1 

Piasta I 3 

Piasta II 4 

Przydworcowe 4 

Sienkiewicza 4 

Skorupy 0 

Słoneczny Stok 2 

Starosielce 3 

Wygoda 4 

Wysoki Stoczek 6 

Zawady 0 

Zielone Wzgórza 4 

Razem 100 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ba-

dania CATI z sektorem NGO z Białegostoku, N=100 

Wykres 24. Główny obszar działalności uczestniczących w badaniu or-
ganizacji pozarządowych [%] 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z sektorem NGO 

z Białegostoku, N=100 (uwaga: część z organizacji wskazała 2 obszary aktywności, 

dlatego nie sumuje się do 100%). 

Wykres 25. Zakres terytorialny działalności uczestniczących w badaniu 
organizacji pozarządowych [%] 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania CATI z sektorem NGO 

z Białegostoku, N=100. 
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10.2. Narzędzia badawcze 

Prezentowane badanie ewaluacyjne było realizowane równolegle z badaniem monitoringo-

wym oraz trzecim badaniem na potrzeby aktualizacji Strategii od 2021 roku. W związku z tym 

zdecydowano się na zastosowanie możliwie zestandaryzowanego kwestionariusza, który 

umożliwił m.in. porównania odpowiedzi między grupami.  

Poniżej prezentowane są elementy kwestionariuszy wykorzystane w badaniu ewaluacyjnym 

(pytania dotyczące monitoringu oraz dotyczące Strategii Białystok 2030 znajdują się w odpo-

wiednich raportach).  

Pytania do mieszkańców, nie mieszkańców, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców 

Jak ocenia Pan/i zmiany, które zaszły na terenie Białegostoku w ciągu ostatnich 4 lat?  

1. Jest dużo lepiej  
2. Jest lepiej  
3. Nie widzę różnicy  
4. Jest gorzej  
5. Jest dużo gorzej  
6. Nie wiem (nie czytać)  

 

Pytania do mieszkańców, nie mieszkańców i organizacji pozarządowych28 

Proszę określić stan realizowanych działań w mieście. 

Obszar problemowy: zagospodarowanie przestrzenne, infrastruktura techniczna i transportowa 

A) prosimy o ocenę każdego z elementów (1 - bardzo źle, 2 - źle, 3 - ani dobrze ani źle, 

4 - dobrze, 5 - bardzo dobrze, 6 - trudno powiedzieć); 

B) spośród ocenionych elementów, w ramach jednego obszaru problemów, prosimy 

o wskazanie MAKS. 3 najważniejszych z punktu widzenia respondenta, które powinny 

zostać rozwiązane najszybciej.  

A 

B 
1 2 3 4 5 6 

1. Rozbudowa infrastruktury drogowej        

2. Rozbudowa infrastruktury kolejowej        

3. Parkingi, miejsca postojowe – liczba, rozmieszczenie         

4. Usprawnienie systemu komunikacji miejskiej        

5. Rozbudowa ścieżek rowerowych, chodników        

6. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym – przejrzystość oznakowania dróg, ulic; 
ograniczanie potencjalnych zagrożeń, oświetlenie ulic, monitoring 

       

7. Zwiększenie liczby terenów inwestycyjnych z pełnym uzbrojeniem        

8. Ochrona terenów o wysokich walorach przyrodniczych        

9. Zwiększenie liczby terenów zieleni        

10. Zagospodarowanie terenów zieleni        

11. Jakość powietrza        

12. Poziom hałasu        

13. Jakość wody pitnej        

 
28 W ankiecie do organizacji pozarządowych dodatkowo poproszono o ocenę działania na rzecz integracji osób 
wykluczonych (w obszarze problemowym: zagadnienia społeczne). 
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Proszę określić stan realizowanych działań w mieście. 

14. Zagospodarowanie osiedli (place zabaw dla dzieci, ławki etc.)        

15. Usuwanie barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami        

16. System gospodarki odpadami komunalnymi        

17. Dostęp do infrastruktury technicznej (gaz, woda, kanalizacja sanitarna i desz-
czowa, światłowód) 

       

18. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (np. solary, fotowoltaika)        

19. Poziom zabezpieczenia przed sytuacjami kryzysowymi (np. powodzie, wichury, 
pożary, gwałtowne opady atmosferyczne) 

       

20. Inne, jakie? ….        

Obszar problemowy: zagadnienia społeczne 

A) prosimy o ocenę każdego z elementów (1 - bardzo źle, 2 - źle, 3 - ani dobrze ani źle, 

4 - dobrze, 5 - bardzo dobrze, 6 - trudno powiedzieć); 

B) spośród ocenionych elementów, w ramach jednego obszaru problemów, prosimy 

o wskazanie MAKS. 3 najważniejszych z punktu widzenia respondenta, które powinny 

zostać rozwiązane najszybciej. 

A 

B 
1 2 3 4 5 6 

21. Doposażenie szkół i placówek oświatowych w nowoczesny sprzęt        

22. Zwiększanie liczby żłobków i przedszkoli        

23. Rozwój edukacji zawodowej na wszystkich szczeblach        

24. Dostosowanie kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy        

25. Dostęp do służby zdrowia, w tym specjalistycznej (szpitale, poradnie, przychod-
nie, pogotowie) 

       

26. Opieka społeczna, w tym długoterminowa, nad osobami starszymi, przewlekle 
chorymi, rodzinami patologicznymi 

       

27. Poprawa bezpieczeństwa w Mieście          

28. Wsparcie inicjatyw mieszkańców (kół, związków itd.)        

29. Ograniczanie patologii społecznych        

30. Możliwość załatwiania spraw mieszkańców w Urzędzie Miejskim przez Internet        

31. Inne, jakie?        

Obszar problemowy: zagadnienia gospodarcze 

A) prosimy o ocenę każdego z elementów (1 - bardzo źle, 2 - źle, 3 - ani dobrze ani źle, 

4 - dobrze, 5 - bardzo dobrze, 6 - trudno powiedzieć); 

B) spośród ocenionych elementów, w ramach jednego obszaru problemów, prosimy 

o wskazanie MAKS. 3 najważniejszych z punktu widzenia respondenta, które powinny 

zostać rozwiązane najszybciej. 

A 

B 
1 2 3 4 5 6 

32. Zwiększenie liczby terenów inwestycyjnych        

33. Zwiększenie innowacyjności lokalnych przedsiębiorców        

34. Rozwój bazy noclegowej oraz turystycznej        

35. Promocja Miasta        

36. Zwiększenie liczby inwestorów zagranicznych        

37. Wzrost liczby miejsc pracy        

38. Pozyskiwanie i wykorzystywanie środków z UE        

39. Rozwój współpracy międzynarodowej        

40. Rozwój współpracy między firmami        

41. Rozwój współpracy między biznesem a instytucjami nauki        

42. Inne, jakie? …        

Obszar problemowy: zagadnienia związane z kulturą, sportem i turystyką 
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Proszę określić stan realizowanych działań w mieście. 

A) prosimy o ocenę każdego z elementów (1 - bardzo źle, 2 - źle, 3 - ani dobrze ani źle, 

4 - dobrze, 5 - bardzo dobrze, 6 - trudno powiedzieć); 

B) spośród ocenionych elementów, w ramach jednego obszaru problemów, prosimy 

o wskazanie MAKS. 3 najważniejszych z punktu widzenia respondenta, które powinny 

zostać rozwiązane najszybciej. 

A 

B 
1 2 3 4 5 6 

43. Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i sportowej        

44. Rozwój bazy noclegowej oraz gastronomicznej (hotele, restauracje)        

45. Utworzenie regionalnego centrum turystycznego        

46. Promocja lokalnych twórców i produktów regionalnych        

47. Rozwój kulturowy i ochrona zabytków        

48. Promocja aktywnych i zdrowych stylów życia        

49. Promocja/organizowanie masowych imprez sportowych        

50. Promocja wydarzeń kulturalnych o prestiżowym znaczeniu        

51. Wykorzystanie walorów przyrodniczych miasta        

52. Rozwój współpracy pomiędzy środowiskami twórczymi        

53. Inne, jakie? …        

Obszar problemowy: zagadnienia związane z obszarem metropolitalnym Białegostoku 

A) prosimy o ocenę każdego z elementów (1 - bardzo źle, 2 - źle, 3 - ani dobrze ani źle, 

4 - dobrze, 5 - bardzo dobrze, 6 - trudno powiedzieć); 

B) spośród ocenionych elementów, w ramach jednego obszaru problemów, prosimy 

o wskazanie MAKS. 3 najważniejszych z punktu widzenia respondenta, które powinny 

zostać rozwiązane najszybciej. 

A 

B 
1 2 3 4 5 6 

54. Promocja obszaru metropolitalnego        

55. Zintegrowany transport publiczny – drogowy        

56. Zintegrowany transport publiczny – kolejowy        

57. Zintegrowane węzły przesiadkowe - rozwiązania z zakresu inteligentnych syste-
mów transportowych, ułatwiające sprawne poruszanie się po obszarze metropolital-
nym 

       

58. Rozwój aglomeracyjnego roweru miejskiego        

59. Rozwój sieci teleinformatycznych (w tym Internetu szerokopasmowego)        

60. Tworzenie terenów inwestycyjnych w obszarze metropolitalnym        

61. Rozwój działalności wystawienniczej (budowa centrum kongresowo-wysta-
wienniczego) 

       

62. Budowa lotniska        

63. Stworzenie programu rozwoju obszaru metropolitalnego        

64. Działania na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego        

65. Wspieranie integracji mieszkańców w obszarze metropolitalnym        

66. Zintegrowany system gospodarki odpadami        

67. Bezpieczeństwo publiczne w metropolii        

68. Inne, jakie?        
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Jaki wpływ mają obecnie mieszkańcy Białegostoku na rozwój miasta? 
1. Zdecydowanie wysoki  
2. Raczej wysoki 
3. Ani wysoki ani niski 
4. Raczej niski 
5. Zdecydowanie niski 
6. Trudno powiedzieć 

Czy Urząd Miejski powinien zapraszać mieszkańców do prac nad przygotowaniem i realizacją różnych programów rozwoju 

w różnych sferach (np. kultury, sportu, infrastruktury)? 

1. Zdecydowanie tak 
2. Raczej tak 
3. Raczej nie 
4. Zdecydowanie nie 
5. Trudno powiedzieć 

Czy mieszkańcy Białegostoku mogą czuć się dobrze poinformowanymi o działaniach podejmowanych przez Władze Mia-

sta?  

1. Zdecydowanie tak 
2. Raczej tak 
3. Raczej nie 
4. Zdecydowanie nie 
5. Trudno powiedzieć 

 

Pytania do mieszkańców i nie mieszkańców 

Czy jest Pan/i mieszkańcem Białegostoku?  

1. Tak  
2. Nie, ale uczę się tu/studiuję 
3. Nie, ale to pracuję  
4. Jeżeli wybrano 2 lub 3, proszę podać nazwę miejscowości, w której Pan/i mieszka na stałe: …………………………….. 

Jak ocenia Pan/i zmiany, które zaszły na terenie Białegostoku w ciągu ostatnich 4 lat?  

1. Jest dużo lepiej  
2. Jest lepiej  
3. Nie widzę różnicy  
4. Jest gorzej  
5. Jest dużo gorzej  
6. Nie wiem (nie czytać)  

 

Czy w ciągu ostatnich 4  lat jakość życia w Białymstoku uległa…?  

1. Poprawie  
2. Pogorszeniu  
3. Pozostała bez zmian  
4. Trudno powiedzieć (nie czytać)  

Czy w ciągu ostatnich 4 lat jakość przestrzeni publicznej w Białymstoku uległa…?  

1. Poprawie  
2. Pogorszeniu  
3. Pozostała bez zmian  
4. Trudno powiedzieć (nie czytać)  

Czy jest Pan/i zadowolony/a z poziomu jakości usług transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej)?  

1. Zdecydowanie tak  
2. Raczej tak  
3. Ani tak ani nie  
4. Raczej nie  
5. Zdecydowanie nie  
6. Trudno powiedzieć (nie czytać)  
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Jak Pan/i ocenia rozwiązania wprowadzone w zakresie dróg rowerowych?  

1. Zdecydowanie dobrze  
2. Raczej dobrze  
3. Ani dobrze ani źle  
4. Raczej źle  
5. Zdecydowanie źle  
6. Trudno powiedzieć (nie czytać)  

Jak Pan/i ocenia rower miejski BiKer? 

1. Zdecydowanie dobrze  
2. Raczej dobrze  
3. Ani dobrze ani źle  
4. Raczej źle  
5. Zdecydowanie źle  
6. Trudno powiedzieć (nie czytać) 

Czy w ciągu ostatnich 4 lat ogólnie jakość usług publicznych uległa…? (usługi takie, jak: edukacja, transport publiczny, 

administracja lokalna) 

1. Poprawie  
2. Pogorszeniu  
3. Pozostała bez zmian  
4. Trudno powiedzieć (nie czytać)  

Czy jest Pan/i osobą z jakąś formą niepełnosprawności?  

1. Tak→ proszę przejść do pytania 11 

2. Nie →proszę przejść do pytania 12 

Czy w ciągu ostatnich 4 lat, Pana/i zdaniem, dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnością 

uległo...?  

1. Poprawie  
2. Pogorszeniu  
3. Pozostało bez zmian  
4. Trudno powiedzieć (nie czytać)  

 

 

Pytania wyłącznie do organizacji pozarządowych 

Jaki wpływ mają obecnie organizacje pozarządowe Białegostoku na rozwój miasta? 
1. Zdecydowanie wysoki  
2. Raczej wysoki 
3. Ani wysoki ani niski 
4. Raczej niski 
5. Zdecydowanie niski 
6. Trudno powiedzieć (nie czytać) 

Czy Urząd Miejski powinien zapraszać organizacje pozarządowe do prac nad przygotowaniem i realizacją różnych progra-

mów rozwoju w różnych sferach (np. kultury, sportu, infrastruktury)? 

1. Zdecydowanie tak 
2. Raczej tak 
3. Raczej nie 

Z jakich źródeł informacji o działaniach Władz Miasta korzysta Pan/i najchętniej (proszę wskazać maks. 3) 

1. strona internetowa Urzędu Miejskiego 
2. inne źródła internetowe 
3. media społecznościowe 
4. prasa 
5. telewizja 
6. jednostki Urzędu Miejskiego 
7. znajomi 
8. inne, jakie….. 
9. nie korzystam 
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4. Zdecydowanie nie 
5. Trudno powiedzieć (nie czytać) 

Czy organizacje pozarządowe Białegostoku mogą czuć się dobrze poinformowane o działaniach podejmowanych przez 

Władze Miasta?  

1. Zdecydowanie tak 
2. Raczej tak 
3. Raczej nie 
4. Zdecydowanie nie 
5. Trudno powiedzieć (nie czytać) 

Z jakich źródeł informacji o działaniach Władz Miasta korzystacie Państwo najchętniej (proszę wskazać maks. 3) 

1. strona internetowa Urzędu Miejskiego 
2. inne źródła internetowe 
3. media społecznościowe 
4. prasa 
5. telewizja 
6. jednostki Urzędu Miejskiego 
7. znajomi 
8. inne, jakie….. 
9. nie korzystamy 

 

Czy Pana/i organizacja zajmuje się problemami osób z niepełnosprawnościami 

1. Tak→ proszę przejść do pytania 9 

2. Nie →proszę pominąć pytanie 9 

Czy w ciągu ostatnich 4 lat, Pana/i zdaniem, dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb osób z niepełnosprawno-

ściami uległo...?  

1. Poprawie  

2. Pogorszeniu  

3. Pozostało bez zmian  

4. Trudno powiedzieć (nie czytać)  

 

 Proszę określić, czy wskazane działania podejmowane są w mieście wobec organizacji pozarządowych? 

A) prosimy o ocenę każdego działania – kolumny TAK/NIE 

B) spośród udzielonych „TAK”, prosimy o wskazanie MAKS. 3 działań, które z punktu widzenia respondenta, stanowią 

największy atut miasta w zakresie wzmocnienia trzeciego sektora– wstawiamy X 

 TAK NIE 3 najważniejsze  

1. Zwiększenie środków finansowych na zlecanie zadań organizacjom pozarządowym    

2. Udostępnienie (wynajem) lokalu organizacjom pozarządowym na preferencyjnych 
warunkach  

   

3. Wsparcie organizacji pozarządowych w różnych sferach (formalnych, pozyskiwania 
funduszy unijnych) 

   

4. Zwiększenie liczby nieodpłatnych szkoleń skierowanych do organizacji pozarządo-
wych w zakresie wolontariatu, księgowości, promocji  

   

5. Wsparcie organizacji pozarządowych w zakresie promocji     

6. Rozwijanie działań w ramach Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych,    

7.  Inne, jakie?    
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Pytania wyłącznie do przedsiębiorców 

Jaką pozycję Pan/i zajmuje w firmie?  

1. Właściciel/współwłaściciel/główny menedżer 
2. Inna pozycja, jaka → dziękujemy, w badaniu mogą uczestniczyć tylko właściciele i menedżerowie przedsię-
biorstw 

Gdzie Pana/i przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą? 

1. Miasto Białystok 
2. Inne miejsce → dziękujemy, w badaniu mogą uczestniczyć tylko przedstawiciele przedsiębiorstw prowadzą-
cych działalność gospodarczą na terenie Białegostoku 

Proszę ocenić warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Białymstoku  

(1-bardzo źle, 2-źle, 3-przeciętnie, 4-dobrze, 5-bardzo dobrze, 6-trudno powiedzieć) 1  2  3  4  5  6  

1. Możliwość zatrudnienia osób o odpowiednich kwalifikacjach       

2. Kwalifikacje absolwentów Białostockich szkół       

3. Kwalifikacje absolwentów Białostockich uczelni       

4. Koszty pracy       

5. Siła nabywcza mieszkańców Białegostoku       

6. Dostępność wolnych terenów inwestycyjnych       

7. Dostępność innych powierzchni pod działalność gospodarczą (hale, magazyny)        

8. Dostępność powierzchni biurowych o odpowiednim standardzie       

9. Możliwości współpracy z firmami z naszej (przedsiębiorcy) branży w Białymstoku       

10. Możliwości współpracy z innowacyjnymi firmami z Białegostoku       

11. Możliwości współpracy z firmami zagranicznymi w Białymstoku        

12.  Jakość i dostępność usług instytucji otoczenia biznesu       

13.  Możliwości współpracy ze środowiskiem uczelni wyższych       

14. Dostęp do specjalistycznych/lokalnych firm IT wspierających biznes       

15. Dostęp do nowoczesnych technologii       

16. Ceny usług IT na lokalnym rynku       

17. Infrastruktura komunikacyjna (drogi, chodniki)       

18. Możliwości komunikacyjne wewnątrz miasta (komunikacja publiczna, korki)       

19. Połączenia komunikacyjne Białegostoku z innych miastami w kraju (czas dojazdu)       

20. Położenie przygraniczne – możliwości i szanse       

21. Infrastruktura techniczna (wodociągi, kanalizacja, gaz)       

22. Infrastruktura energetyczna       

23. Infrastruktura telekomunikacyjna       

24. Dostęp do usług IT (w tym lokalnych)       

25. Dostęp do nowoczesnych technologii       

26. Jakość usług świadczonych przez Urząd Miejski w Białymstoku       

27. Jakość usług administracji publicznej       

28. Polityka podatkowa Władz Miasta w stosunku do przedsiębiorstw, ulgi, zachęty itd.       

29. Promocja gospodarcza miasta       

30. Możliwości udziału w targach gospodarczych w Białymstoku       

31. Możliwości udziału w misjach gospodarczych       

32. Informatyzacja obsługi przedsiębiorców przez administrację publiczną       
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33. Pozyskiwanie i wykorzystywanie środków z UE przez miasto       

34. Wsparcie firm przy pozyskiwaniu i wykorzystaniu środków zewnętrznych       

35. Rozwój współpracy międzynarodowej       

36. Możliwości opieki dla dzieci (żłobki)        

37. Możliwości edukacyjne dzieci (przedszkola i szkoły)       

38. Baza noclegowa o standardzie oczekiwanym przez biznes       

39. Baza konferencyjna, wystawiennicza na potrzeby biznesowe.       

40. Możliwości spędzania wolnego czasu       

41. Jakość środowiska przyrodniczego (w tym np. czystość powietrza)       

42. Poziom bezpieczeństwa publicznego       

43. Inne, jakie? …       

 

Metryczka ankiety do mieszkańców 

 

Metryczka ankiety do nie mieszkańców 

A. Płeć B. Wykształcenie C. Wiek 

 

1.Kobieta 

2.Mężczyzna 

1. Podstawowe 

2. Gimnazjalne 

3. Zasadnicze zawodowe 

4. Średnie zawodowe 

 

5. Średnie ogólnokształcące 

6. Policealne 

7. Wyższe licencjackie 

8. Wyższe magisterskie 

 

1. 15-24 lata 

2. 25-34 lata 

3. 35-44 lata 

4. 45-54 lata 

5. 55 – 64 lata 

6. powyżej 64 lat 

Nazwa dzielnicy, w której Pan/i mieszka: 

Antoniuk / Bacieczki / Bema / Białostoczek / Bojary / Centrum / Dziesięciny I / Dziesięciny II / Dojlidy / Dojlidy Górne / Jaro-

szówka / Kawaleryjskie / Leśna Dolina / Mickiewicza / Młodych / Nowe Miasto / Piaski / Piasta I / Piasta II / Przydworcowe / 

Sienkiewicza / Skorupy / Słoneczny Stok / Starosielce / Wygoda / Wysoki Stoczek / Zawady / Zielone Wzgórza 

Czy prowadzi Pan/i własną działalność gospodarczą? 

A. Płeć B. Wykształcenie C. Wiek 

 

1.Kobieta 

2.Mężczyzna 

1. Podstawowe 

2. Gimnazjalne 

3. Zasadnicze zawodowe 

4. Średnie zawodowe 

 

5. Średnie ogólnokształcące 

6. Policealne 

7. Wyższe licencjackie 

8. Wyższe magisterskie 

 

1. 15-24 lata 

2. 25-34 lata 

3. 35-44 lata 

4. 45-54 lata 

5. 55 – 64 lata 

6. powyżej 64 lat 

Czy jest Pan/i mieszkańcem Białegostoku? 

Tak – rezygnacja, w badaniu uczestniczą tylko nie mieszkańcy Białegostoku 

Nie – proszę wskazać nazwę miejscowości, w którj Pan/i mieszka: ………………….. 

Czy prowadzi Pan/i własną działalność gospodarczą? 
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Metryczka ankiety do organizacji pozarządowych 

 

Proszę podać główny obszar działalności organizacji: (kładziemy nacisk na wskazanie jednego obszaru, w wy-
jątkowych sytuacjach można dopuścić dwa) 
kultura i sztuka / motoryzacja / edukacja / medycyna / biznes i gospodarka / ochrona środowiska / sport / turystyka i promo-

cja / pomoc społeczna / mniejszości narodowe / polityczne i wyznaniowe / doradztwo i współpraca / inne 

 

Proszę podać zakres terytorialny Państwa działalności: 

1. Międzynarodowy 
2. Krajowy 
3. Regionalny (całe województwo) 
4. Ponadlokalny (nie tylko w Białymstoku) 
5. Lokalny (w granicach miasta Białystok) 
6. Dzielnicowy/osiedlowy (nazwa osiedla/i ……………………………………………………………………………………………) 

 

Metryczka ankiety do przedsiębiorców 

Proszę wskazać wielkość przedsiębiorstwa  

1. Mikro przedsiębiorstwo (0-9) → dziękujemy, w badaniu mogą uczestniczyć tylko przedsiębiorstwa zatrud-
niające powyżej 9 osób 
2. Małe przedsiębiorstwo (10-49) 
3. Średnie przedsiębiorstwo (50-249) 
4. Duże przedsiębiorstwo (powyżej 250) 

 

Pytania do kierownictwa Urzędu Miejskiego 

PRZYGOTOWANIE STRATEGII 

1. Czy Urząd Miejski powinien zapraszać mieszkańców do prac nad przygotowaniem i realizacją programów rozwoju w 
różnych sferach (np. kultury, sportu, infrastruktury)? (prosimy zakreślić jedną właściwą odpowiedź) 

1. Zdecydowanie tak 
2. Raczej tak 
3. Raczej nie 
4. Zdecydowanie nie 
5. Trudno powiedzieć 

2. Jaki wpływ na rozwój miasta mają mieszkańcy Białegostoku? (prosimy zakreślić jedną właściwą odpowiedź) 

1. Zdecydowanie wysoki  
2. Raczej wysoki 
3. Ani wysoki ani niski 
4. Raczej niski 
5. Zdecydowanie niski 
6. Trudno powiedzieć 

3. Czy mieszkańcy Białegostoku mogą czuć się dobrze poinformowanymi o działaniach podejmowanych przez Władze 
Miasta? (prosimy zakreślić jedną właściwą odpowiedź) 

1. Zdecydowanie tak 

Gdzie Pana/i organizacja prowadzi działalność? 

1. Miasto Białystok 
2. Inne miejsce → dziękujemy, w badaniu mogą uczestniczyć tylko przedstawiciele organizacji prowadzących dzia-
łalność na terenie Białegostoku 
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2. Raczej tak 
3. Raczej nie 
4. Zdecydowanie nie 
5. Trudno powiedzieć 

4. Jakie kanały dystrybucji informacji najczęściej wykorzystujecie Państwo w celu poinformowania mieszkańców  o dzia-
łaniach swojej jednostki? (prosimy zakreślić maks. 3 najczęściej wykorzystywane w 2019 roku)  

10. Strona internetowa Urzędu Miejskiego 
11. Inne źródła internetowe 
12. Media społecznościowe 
13. Prasa 
14. Telewizja 
15. Radio 
16. Jednostki Urzędu Miejskiego 
17. Znajomi 
18. Inne, jakie….. 
19. Nie zamieszczamy takich informacji 

5. Czy mieszkańcy (ich grupy) oczekują, że będą zapraszani do prac nad przygotowywaniem dokumentów strategicznych 
i programowych w mieście? (prosimy zakreślić jedną właściwą odpowiedź) 

1. Zdecydowanie tak 
2. Raczej tak 
3. Raczej nie 
4. Zdecydowanie nie 
5. Trudno powiedzieć 

6. Czy partycypacyjny model tworzenia aktualnej Strategii był skuteczny? (prosimy zakreślić jedną właściwą odpowiedź) 

1. Zdecydowanie tak 
2. Raczej tak 
3. Raczej nie 
4. Zdecydowanie nie 
5. Trudno powiedzieć 
6. Jeżeli „nie” lub „raczej nie”, prosimy krótko uzasadnić ………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

7. Myśląc o przyszłej Strategii, jakie kluczowe działania należy podjąć, by jeszcze bardziej usprawnić model włączania 
mieszkańców w proces tworzenia dokumentu? (prosimy podać mak. 3 działania) 

1. …………. 
2. ………… 
3. …………. 

8. Czy przyjęty model partycypacyjny tworzenia dokumentu można ocenić jako użyteczny z punktu widzenia tworzenia 
systemu dokumentów planistyczno-strategicznych w mieście? (prosimy zakreślić jedną właściwą odpowiedź) 

1. Zdecydowanie tak 
2. Raczej tak 
3. Raczej nie 
4. Zdecydowanie nie 
5. Trudno powiedzieć 
6. Prosimy krótko uzasadnić …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

9. Czy współpraca z interesariuszami zawiązana w trakcie tworzenia aktualnej Strategii była przenoszona na inne obszary 
działania Urzędu Miejskiego? (prosimy zakreślić jedną właściwą odpowiedź) 

1. Zdecydowanie tak 
2. Raczej tak 
3. Raczej nie 
4. Zdecydowanie nie 
5. Trudno powiedzieć 

10. Czy w przyszłych pracach nad aktualizacją Strategii będzie można wykorzystać sieci współpracy zawiązane w trakcie 
tworzenia aktualnej Strategii? (prosimy zakreślić jedną właściwą odpowiedź) 

1. Zdecydowanie tak 
2. Raczej tak 
3. Raczej nie 
4. Zdecydowanie nie 
5. Trudno powiedzieć 
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CECHY OBECNEJ STRATEGII 

11. Czy obecna Strategia trafnie odpowiadała (w czasie jej tworzenia) na potrzeby interesariuszy? (prosimy zakreślić jedną 
właściwą odpowiedź) 

1. Zdecydowanie tak 
2. Raczej tak 
3. Raczej nie 
4. Zdecydowanie nie 
5. Trudno powiedzieć  

12. Czy tworząc obecną Strategię spotkaliście się Państwo z opiniami i postulatami odnoszącymi się do uwarunkowań 
wewnętrznych rozwoju miasta (dotyczących samego miasta), których nie mogliście uwzględnić w dokumencie? 

1. Tak. Jeżeli wybrano tę odpowiedź, prosimy podać maks. 2 przykłady: ……………………………….. 

                                                                                                                            ….……………………………. 

2. Nie 
3. Trudno powiedzieć 

13. Czy tworząc obecną Strategię spotkaliście się Państwo z opiniami i postulatami odnoszącymi się do uwarunkowań 
zewnętrznych rozwoju miasta (dotyczących otoczenia miasta), których nie mogliście uwzględnić w dokumencie? (pro-
simy zakreślić jedną właściwą odpowiedź) 

1. Tak.  Jeżeli wybrano tę odpowiedź, prosimy podać maks. 2 przykłady: ……………………………….. 

                                                                                                                             ………………………………... 

2. Nie 
3. Trudno powiedzieć 

14. Czy Strategię można uznać za dokument, który pozwala Władzom Miasta mobilizować zasoby wewnętrzne na rzecz 
jego rozwoju? (prosimy zakreślić jedną właściwą odpowiedź) 

1. Zdecydowanie tak 
2. Raczej tak 
3. Raczej nie 
4. Zdecydowanie nie 
5. Trudno powiedzieć 

15. Czy Strategia jest oceniana przez jej interesariuszy jako przydatne narzędzie w planowanych i realizowanych działa-
niach? (prosimy zakreślić jedną właściwą odpowiedź) 

1. Zdecydowanie tak 
2. Raczej tak 
3. Raczej nie 
4. Zdecydowanie nie 
5. Trudno powiedzieć 

16. Czy można powiedzieć, że Strategia uporządkowała system dokumentów planistycznych i programowych przygotowy-
wanych w Urzędzie Miejskim? (prosimy zakreślić jedną właściwą odpowiedź) 

1. Zdecydowanie tak 
2. Raczej tak 
3. Nie, ponieważ system ten był już uporządkowany 
4. Nie, nadal są z tym problemy 
5. Trudno powiedzieć 

17. Czy można powiedzieć, że Strategia wpłynęła pozytywnie na planowanie w organizacjach głównych interesariuszy? 
(prosimy zakreślić jedną właściwą odpowiedź) 

1. Zdecydowanie tak 
2. Raczej tak 
3. Raczej nie 
4. Zdecydowanie nie 
5. Trudno powiedzieć 

18. Co w  aktualnej Strategii zmienilibyście Państwo w pierwszej kolejności, znając obecne uwarunkowania? (prosimy podać 

maks. 3 najważniejsze zmiany – hasłowo) 

1. …………. 

2. ………… 

3. …………. 
4. Raczej nic nie trzeba zmieniać 
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5. Zdecydowanie nic nie trzeba zmieniać 
6. Trudno powiedzieć 

 

WDRAŻANIE STRATEGII 

19. Czy Strategia wdrażana jest efektywnie? (prosimy zakreślić jedną właściwą odpowiedź) 

1. Zdecydowanie tak 
2. Raczej tak 
3. Raczej nie 
4. Zdecydowanie nie 
5. Trudno powiedzieć 

20. Czy Strategia ułatwia nawiązywanie współpracy między UM a jego otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym? (prosimy 
zakreślić jedną właściwą odpowiedź) 

1. Zdecydowanie tak 
2. Raczej tak 
3. Raczej nie 
4. Zdecydowanie nie 
5. Trudno powiedzieć 

21. Strategia wdrażana jest poprzez programy. Czy uważacie Państwo, że jest to rozwiązanie efektywne? (prosimy zakreślić 
jedną właściwą odpowiedź) 

1. Zdecydowanie tak 
2. Raczej tak 
3. Raczej nie 
4. Zdecydowanie nie 
5. Trudno powiedzieć 
6. Prosimy krótko uzasadnić: ……………………………………………………………………………… 

22. Czy wdrażanie Strategii poprzez programy przyniosło pozytywne zmiany organizacyjne w Urzędzie Miejskim? (prosimy 

zakreślić jedną właściwą odpowiedź) 

1. Zdecydowanie tak 
2. Raczej tak 
3. Raczej nie 
4. Zdecydowanie nie 
5. Trudno powiedzieć 
6. Prosimy uzasadnić: ……………………………………………………………………………… 

23. Prosimy ocenić stopień realizacji każdego z wymienionych niżej programów, stosując poniższą skalę ocen: 

1 – bardzo źle, 2 – źle, 3 – ani dobrze ani źle, 4 – dobrze, 5 – bardzo dobrze, 6 – 
 trudno powiedzieć 

1 2 3 4 5 6 

Białystok – Miasto Czyste i Zielone       

Białystok – Ładne Miasto       

Białystok – Miasto Sukcesów Edukacyjnych       

Białystok – Bezpieczne Miasto Szczęśliwych Mieszkańców       

Białystok – Miasto Innowacyjne i Przedsiębiorcze       

Białystok – Miasto Atrakcyjne Turystycznie       

Białystok – Miasto Otwarte na Współpracę       

24. Czy wdrażanie Strategii wpłynęło na zmiany organizacyjne w UM? (prosimy zakreślić jedną właściwą odpowiedź) 

1. Tak.  Jeżeli wybrano tę odpowiedź, prosimy podać przykład: ……………………………………………………..….. 
2. Nie 
3. Trudno powiedzieć 

25. Czy wdrażanie Strategii przyniosło dodatkowe efekty w działaniu UM? 

1. Tak.  Jeżeli wybrano tę odpowiedź, prosimy podać przykład: …………………………………………………………. 
2. Nie 
3. Trudno powiedzieć 
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A) prosimy o ocenę stopnia realizacji każdego celu i kierunku (1 – „praktycznie nie 

podjęto działań”, 2 – niski, 3 – przeciętny, 4 – wysoki, 5 – „działania w pełni zrealizo-

wane”, 6 – trudno powiedzieć (prosimy wstawić X w odpowiednią rubrykę z oceną, 

zgodnie z powyższą skalą)) 

B) w ramach każdego celu strategicznego, prosimy o wskazanie MAKS. 3 najważniej-

szych kierunków, które powinny być realizowane w przyszłości (prosimy wstawić X 

w odpowiednią rubrykę w kolumnie B) 

 

A 

 

 1        2        3       4        5       6 

B 

Cel strategiczny: Przestrzeń Miasta – zharmonizowane, przyjazne środowisko do ży-

cia i rozwoju 

 
      

Kształtowanie jednostek i zespołów urbanistycznych o wysokich walorach funkcjo-

nalno-przestrzennych z uwzględnieniem wartości kulturowych i przyrodniczych 

 
      

Poprawa poziomu ładu przestrzennego, w tym zwartości i dyscypliny zabudowy oraz 

eliminacja konfliktów funkcjonalnych w drodze planowego sterowania procesami roz-

wojowymi Miasta 

 

      

Uwzględnianie materialnego dziedzictwa historycznego Miasta jako elementu tożsa-

mości przestrzennej 

 
      

Tworzenie warunków przestrzennych służących wzmacnianiu funkcji metropolitalnych        

Tworzenie warunków przestrzennych dla rozwoju mieszkalnictwa oraz podnoszenia ja-

kości istniejących zasobów mieszkaniowych 

 
      

Poprawa jakości przestrzeni publicznych        

Systemowe działania w kierunku kreowania integracyjnej, dostępnej przestrzeni miej-

skiej, m.in. poprzez eliminowanie tzw. barier architektonicznych 

 
      

Kreowanie wielkomiejskiego charakteru centrum Miasta        

Aktywna rola samorządu w gospodarce gruntami, w tym w przygotowaniu terenów 

inwestycyjnych jako narzędzie do stymulowania pożądanych procesów przestrzennych 

i funkcjonalnych oraz zabezpieczenia strategicznych interesów Miasta 

 

      

Zapewnienie priorytetu w sporządzaniu opracowań planistycznych dla obszarów: kon-

fliktów funkcjonalnych, zagrożonych naruszeniami ładu przestrzennego, wymagają-

cych przekształceń, kluczowych inwestycji oraz związanych z ważnymi przestrzeniami 

publicznymi, a także wyprzedzająca koordynacja przygotowania tych opracowań z re-

alizacją inwestycji liniowych 

 

      

Rozbudowa układu komunikacyjnego w celu zwiększenia przepustowości, płynności 

i bezpieczeństwa ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem obwodnic miej-

skich, przejazdów przez tory kolejowe oraz ruchliwych arterii komunikacyjnych 

 

      

Doskonalenie systemu zarządzania i sterowania ruchem poprzez stosowanie rozwią-

zań opartych o Inteligentne Systemy Transportowe 

 
      

Podnoszenie atrakcyjności oferty usług transportu zbiorowego, w tym z wykorzysta-

niem zaawansowanych systemów telematycznych 

 
      

Rozbudowa systemu korytarzy autobusowych wysokiej jakości        

Wprowadzanie rozwiązań wspierających atrakcyjność i bezpieczeństwo ruchu pie-

szego oraz rowerowego, w tym w postaci stref ruchu uspokojonego 

 
      

Usprawnienie systemu parkingowego w zgodzie z priorytetami polityki przestrzennej i 

transportowej Miasta 

 
      

Modernizacja i rozwój uzupełniającego układu ulicznego w koordynacji z rozwojem in-

frastruktury technicznej 

 
      

Wprowadzanie rozwiązań służących ograniczaniu hałasu komunikacyjnego        

Wspieranie działań na rzecz poprawy zewnętrznej dostępności transportowej Miasta        

REALIZACJA CELÓW I KIERUNKÓW DZIAŁAŃ 

W jakim stopniu zrealizowano zakładane cele i kierunki działań? (prosimy wstawić X w odpowiednią rubrykę z oceną, zgodnie z 

poniższą skalą) 
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A) prosimy o ocenę stopnia realizacji każdego celu i kierunku (1 – „praktycznie nie 

podjęto działań”, 2 – niski, 3 – przeciętny, 4 – wysoki, 5 – „działania w pełni zrealizo-

wane”, 6 – trudno powiedzieć (prosimy wstawić X w odpowiednią rubrykę z oceną, 

zgodnie z powyższą skalą)) 

B) w ramach każdego celu strategicznego, prosimy o wskazanie MAKS. 3 najważniej-

szych kierunków, które powinny być realizowane w przyszłości (prosimy wstawić X 

w odpowiednią rubrykę w kolumnie B) 

 

A 

 

 1        2        3       4        5       6 

B 

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej z zastosowaniem najnowszych 

technologii i systemów w kierunku uzyskania zgodności z nowoczesnymi standardami 

użytkowymi i środowiskowymi 

 

      

Zwiększenie możliwości inwestycyjnych w sferze infrastruktury technicznej poprzez fi-

nansowanie pozabudżetowe 

 
      

Stworzenie kompleksowego, nowoczesnego systemu gospodarki odpadami z dużym 

udziałem selektywnej zbiórki odpadów i maksymalizacją efektu odzysku 

 
      

Zapewnienie warunków do budowy powszechnie dostępnych szerokopasmowych sieci 

teleinformatycznych 

 
      

Działania na rzecz eliminowania nieuzasadnionej terenochłonności elementów infra-

struktury technicznej 

 
      

Osiągnięcie wyższych standardów ochrony środowiska, a także utrzymania czystości i 

porządku 

 
      

Stworzenie efektywnego systemu zagospodarowania wód opadowych        

Rozwój terenów zieleni urządzonej przy poszanowaniu unikalnych walorów przyrodni-

czych 

 
      

Zachowanie ciągłości systemu przyrodniczego Miasta i ochrona terenów o wysokich 

walorach przyrodniczych przed ekspansją inwestycyjną 

 
      

Cel strategiczny: Wysoka jakość kapitału ludzkiego i bezpieczeństwo społeczne miesz-

kańców  

 
      

Wspieranie i promowanie aktywności społeczności lokalnych i działań rad osiedli        

Kształtowanie lokalnej tożsamości w ramach współpracy między administracją, przed-

siębiorcami, instytucjami non-profit, uczelniami 

 
      

Wspieranie mniejszości narodowych        

Białystok jako pomost między Wschodem a Zachodem        

Zwiększanie szans edukacyjnych, w tym podejmowanie szczególnej troski o proces wy-

chowania oraz kształcenia i poprawy warunków nauki dzieci i młodzieży uzdolnionej, 

niepełnosprawnej oraz wyrównywanie szans zaniedbanych wychowawczo 

 

      

Doskonalenie warunków dla kształcenia zawodowego, ustawicznego i specjalnego do-

stosowanego do rynku pracy 

 
      

Tworzenie możliwości rozwoju i uzupełniania kwalifikacji kadry pedagogicznej, admi-

nistracyjno-obsługowej, socjalnej, terapeutycznej i naukowej 

 
      

Rozwijanie umiejętności kluczowych ukierunkowanych na przystosowanie absolwenta 

szkoły do życia zawodowego i osobistego 

 
      

Doposażanie szkół i placówek oświatowych w nowoczesny sprzęt i infrastrukturę tech-

niczną 

 
      

Doskonalenie współdziałania pracodawców, uczelni oraz szkół        

Modyfikacja kształcenia tradycyjnego na rzecz kształcenia innowacyjnego i kreatyw-

nego 

 
      

Wzrost racjonalności wykorzystania zasobów komunalnych i socjalnych        

Przeciwdziałanie zagrożeniom, katastrofom i sytuacjom kryzysowym        

Budowa zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem w Mieście        

Wspomaganie rodziny w jej rozwoju i funkcjach społecznych        

Wzmacnianie i doskonalenie współpracy szkoły ze środowiskiem rodzinnym i społecz-

nym 

 
      

Rozwijanie systemu profilaktyki i opieki nad dziećmi i rodziną        

Wspieranie systemu instytucji asystenta rodziny        
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A) prosimy o ocenę stopnia realizacji każdego celu i kierunku (1 – „praktycznie nie 

podjęto działań”, 2 – niski, 3 – przeciętny, 4 – wysoki, 5 – „działania w pełni zrealizo-

wane”, 6 – trudno powiedzieć (prosimy wstawić X w odpowiednią rubrykę z oceną, 

zgodnie z powyższą skalą)) 

B) w ramach każdego celu strategicznego, prosimy o wskazanie MAKS. 3 najważniej-

szych kierunków, które powinny być realizowane w przyszłości (prosimy wstawić X 

w odpowiednią rubrykę w kolumnie B) 

 

A 

 

 1        2        3       4        5       6 

B 

Wypracowanie i wspieranie systemu budownictwa społecznego        

Kontynuacja działań prozdrowotnych i profilaktycznych        

Inicjowanie rozwiązań adekwatnych do zmian demograficznych        

Zwiększenie efektywności działania pomocy społecznej        

Stworzenie systemu wczesnej interwencji w zakresie rehabilitacji zdrowotnej, społecz-

nej, zawodowej i edukacji 

 
      

Utworzenie systemu informacji o osobach szczególnej troski, propagowanie wrażliwo-

ści społecznej i tolerancji 

 
      

Rozwijanie systemu wsparcia osób w sytuacji kryzysowej i doświadczających przemocy        

Cel strategiczny: Długofalowy wzrost gospodarki opartej na wiedzy i w konsekwencji 

większa liczba jakościowo lepszych miejsc prac  

 
      

Rozwój systemu usług wsparcia MSP        

Stworzenie i wdrożenie strategii rozwoju oraz wspieranie konkurencyjności wiodących 

i najbardziej innowacyjnych sektorów gospodarki Miasta 

 
      

Rozwój lokalnych instytucji finansowych        

Promocja postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców, w szczególności wśród mło-

dzieży 

 
      

Wsparcie innowacyjności        

Tworzenie warunków do większego zaangażowania uczelni wyższych w procesy inno-

wacyjne w gospodarce 

 
      

Usprawnianie administracji publicznej poprzez informatyzację        

System finansowania innowacji        

Kompleksowe przygotowanie i oferowanie na korzystnych dla inwestorów warunkach 

terenów inwestycyjnych 

 
      

Współpraca ze szkołami i uczelniami wyższymi oraz instytucjami rynku pracy w kie-

runku dostosowania działalności edukacyjnej pod kątem potrzeb inwestorów 

 
      

Rozwój Podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Białymstoku        

Pozyskiwanie inwestorów na podstawie szerokiej, wspólnej oferty kształtowanej na 

bazie aglomeracji białostockiej oraz zapewnienie kompleksowej obsługi inwestorów w 

ramach Biura Obsługi Inwestora 

 

      

Rozwój SIP/GIS (System Informacji Przestrzennej)        

Rozwój współpracy partnerskiej z miastami ze Wschodu        

Rozwój współpracy gospodarczej, naukowo-technologicznej oraz kapitałowej w ukła-

dzie Wschód – Zachód 

 
      

Wsparcie wchodzenia przedsiębiorstw na rynki wschodnie        

Cel strategiczny: Atrakcyjność i dostępność oferty kulturalnej, sportowej, turystycznej 

i rekreacyjnej  

 
      

Stwarzanie warunków do aktywizacji społeczności Miasta w sferze kultury i wzrostu jej 

uczestnictwa w kulturze 

 
      

Wspieranie środowisk twórczych i promocja dokonań lokalnych twórców        

Wykorzystanie potencjału szkolnictwa artystycznego i środowiska akademickiego do 

rozwoju funkcji kulturalnych Miasta 

 
      

Konsolidacja środowisk twórczych oraz inspirowanie powstania struktur sieciowych i 

klastrowych w sferze kultury 

 
      

Budowa i adaptacja nowych obiektów na cele kultury, poprawa stanu istniejącej infra-

struktury oraz powiększanie zbiorów i powierzchni wystawienniczej 

 
      

Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego        
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A) prosimy o ocenę stopnia realizacji każdego celu i kierunku (1 – „praktycznie nie 

podjęto działań”, 2 – niski, 3 – przeciętny, 4 – wysoki, 5 – „działania w pełni zrealizo-

wane”, 6 – trudno powiedzieć (prosimy wstawić X w odpowiednią rubrykę z oceną, 

zgodnie z powyższą skalą)) 

B) w ramach każdego celu strategicznego, prosimy o wskazanie MAKS. 3 najważniej-

szych kierunków, które powinny być realizowane w przyszłości (prosimy wstawić X 

w odpowiednią rubrykę w kolumnie B) 

 

A 

 

 1        2        3       4        5       6 

B 

Edukacja kulturalna mieszkańców        

Rozwój infrastruktury dla imprez masowych        

Wspólne kreowanie nowych projektów artystycznych i imprez kulturalnych o znacze-

niu krajowym i międzynarodowym przez środowiska kulturalne Miasta 

 
      

Umacnianie marki i promocja wiodących środowisk twórczych i imprez kulturalnych w 

Mieście 

 
      

Promocja młodych środowisk twórczych i wykorzystanie ich potencjału w tworzeniu 

prestiżowych przedsięwzięć kulturalnych 

 
      

Budowa i umacnianie marki Białegostoku jako wielokulturowego Miasta kresów Unii 

Europejskiej w oparciu o prestiżowe przedsięwzięcia kulturalne 

 
      

Wykorzystanie projektów zewnętrznych do wykreowania imprezy kulturalnej o zna-

czeniu międzynarodowym 

 
      

Wsparcie rozwoju kluczowych kierunków turystyki w Mieście: kulturowej, przyrodni-

czej, kongresowej, sportowej i leczniczej 

 
      

Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturalnych otoczenia dla rozwoju funkcji 

Miasta jako zaplecza turystycznego regionu 

 
      

Rozwój infrastruktury turystycznej        

Poprawa estetyki Miasta i dostosowanie jego przestrzeni do potrzeb turystyki        

Promocja Miasta przez mieszkańców i wśród jego mieszkańców oraz poprzez gości je 

odwiedzających 

 
      

Konsolidacja środowisk związanych z turystyką poprzez współpracę Władz Miasta z 

przedsiębiorstwami i środowiskami akademickimi 

 
      

Poprawa jakości usług turystycznych, w tym opracowanie koszyka markowych produk-

tów turystycznych 

 
      

Stwarzanie warunków dla rozwoju przemysłów kultury w Mieście        

Inspirowanie działań na rzecz utworzenia lokalnej organizacji turystycznej        

Konsolidacja przedsięwzięć turystycznych i kulturalnych w Mieście        

Wsparcie organizacyjne, szkoleniowe i promocyjne (dobre praktyki) dla przedsię-

biorstw turystycznych i organizacji z zakresu kultury 

 
      

Promocja i rozwój produktów regionalnych oraz proekologicznych form turystyki        

Budowa, rozbudowa i modernizacja bazy rekreacyjnej, ze szczególnym uwzględnie-

niem osiedli mieszkaniowych 

 
      

Rozwój funkcji wypoczynkowej Miasta        

Promocja zdrowych stylów życia        

Rozwój infrastruktury oraz imprez rekreacyjnych dla turystyki rowerowej oraz innych 

form aktywnego spędzania czasu wolnego 

 
      

Kreacja wizerunku sportowego Miasta        

Promocja i rozwój sportu wyczynowego, sportu masowego oraz aktywności sportowej 

osób z niepełnosprawnościami 

 
      

Wykreowanie imprezy sportowej o prestiżowym znaczeniu w kraju        

Budowa, rozbudowa i modernizacja bazy sportowej w Mieście, w tym bazy sportowej 

szkół 

 
      

Podnoszenie poziomu kwalifikacji kadry sportowej        

Rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz bazy sportowej szkół        

Cel strategiczny: Rozwój powiązań Białegostoku z bliższym i dalszym otoczeniem         

Instytucjonalizacja współpracy samorządów białostockiego obszaru metropolitalnego        

Opracowywanie dokumentów planistycznych dla obszaru metropolii        
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A) prosimy o ocenę stopnia realizacji każdego celu i kierunku (1 – „praktycznie nie 

podjęto działań”, 2 – niski, 3 – przeciętny, 4 – wysoki, 5 – „działania w pełni zrealizo-

wane”, 6 – trudno powiedzieć (prosimy wstawić X w odpowiednią rubrykę z oceną, 

zgodnie z powyższą skalą)) 

B) w ramach każdego celu strategicznego, prosimy o wskazanie MAKS. 3 najważniej-

szych kierunków, które powinny być realizowane w przyszłości (prosimy wstawić X 

w odpowiednią rubrykę w kolumnie B) 

 

A 

 

 1        2        3       4        5       6 

B 

Tworzenie metropolitalnych baz danych: o terenach inwestycyjnych, możliwościach 

kooperacji itp. 

 
      

Współpraca władz samorządowych i innych podmiotów w zakresie promocji obszaru 

metropolitalnego, jego walorów, firm, produktów, imprez itd. 

 
      

Wsparcie kształtowania układów komunikacyjnych, sprzyjających rozwojowi społecz-

nemu i gospodarczemu obszaru metropolitalnego 

 
      

Wspieranie działań na rzecz rozwoju sieci informatycznych (w tym Internetu szeroko-

pasmowego) oraz integracja sieci w gminach z systemem sieci miejskiej 

 
      

Tworzenie nowoczesnego, zintegrowanego systemu gospodarki odpadami        

Utworzenie instytucji integrujących rozwój kultury i turystyki w obszarze metropolital-

nym 

 
      

Budowa zainteresowania korzystaniem z usług społecznych Białegostoku przez miesz-

kańców obszaru metropolitalnego 

 
      

Wspieranie integracji społecznej i rozwoju tożsamości lokalnej        

Metropolitalna koordynacja działań w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa 

publicznego 

 
      

Wsparcie kooperacji firm oraz integracja systemów innowacji w obszarze metropoli-

talnym 

 
      

Wspólne podejmowanie działań w zakresie kreowania pozytywnego wizerunku re-

gionu wśród inwestorów oraz jego popularyzacji, a także tworzenia dobrego klimatu 

dla inwestycji 

 

      

Wyznaczenie najkorzystniejszych, optymalnych stref lokalizacji (terenów inwestycyj-

nych) w skali metropolii białostockiej 

 
      

Przełamywanie peryferyjności Białegostoku poprzez rozwój powiązań transportowych        

Działania na rzecz poszukiwania strategicznych inwestorów        

Rozwój powiązań informacyjno-promocyjnych z metropoliami kraju i Europy        

 

 

  

OCZEKIWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ 

26. Prosimy wskazać maks. pięć kierunków działań, które powinny być realizowane w przyszłej Strategii do 2030 roku, a 
nie były zapisane w aktualnej Strategii do 2020 r.: 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………  

2. ………………………………………………………………………………………………………………………  

3. ………………………………………………………………………………………………………………………  

4. ………………………………………………………………………………………………………………………  

5. ………………………………………………………………………………………………………………………  
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ZMIANY W MIEŚCIE WYWOŁANE STRATEGIĄ 

27. Prosimy wskazać maks. trzy najważniejsze zmiany w mieście, które zostały wywołane realizacją Strategii: 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………  

2. ………………………………………………………………………………………………………………………  

3. ………………………………………………………………………………………………………………………  

28. Czy kluczowe zmiany w mieście, jakie wywołało wdrażanie Strategii, odpowiadają kluczowym potrzebom mieszkań-
ców? (prosimy zakreślić właściwą odpowiedź adekwatną dla zmiany wskazanej w pyt. 32) 

1. zmiana 1:  tak, raczej tak, raczej nie, nie, trudno powiedzieć 
2. zmiana 2:  tak, raczej tak, raczej nie, nie, trudno powiedzieć 
3. zmiana 3:  tak, raczej tak, raczej nie, nie, trudno powiedzieć 

29. Czy zrealizowane w ramach Strategii działania i projekty trwale zmieniły/zmieniają cechy Miasta? (prosimy zakreślić 
jedną właściwą odpowiedź) 

1. Zdecydowanie tak 
2. Raczej tak 
3. Raczej nie 
4. Zdecydowanie nie 
5. Trudno powiedzieć 

30. Prosimy wskazać maks. trzy projekty/działania, które w Państwa opinii najbardziej zmieniły Miasto w ostatnich latach: 

1. …. 

2. …. 

3. …. 

 

 

  

METRYCZKA  

(prosimy uzupełnić/zakreślić odpowiednie pola)  

A. Płeć B. Staż pracy w Urzędzie C. Stanowisko 

 

1. Kobieta 

2. Mężczyzna 

9. Niecały rok 

10. 1-5 lat 

11. 6-10 lat 

12. 11-15 lat 

13. powyżej 15 lat  

 

Nazwa jednostki organizacyjnej: 
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Scenariusz zogniskowanego wywiadu grupowego (FGI) 

Część I. Powitanie przez prowadzącego, nakreślenie celu FGI w procesie:  

✓ ewaluacji Strategii Białegostoku oraz 

✓ badania na potrzeby aktualizacji Strategii od 2021 roku („Strategii Białystok 2030”). 

Część II. Prezentacja prowadzącego oraz przekazanie uczestnikom materiałów na temat: 

A. Strategii Miasta Białystok na lata 2011-2020 w zakresie danego celu strategicznego; 

B. Wskaźników monitorowania za lata 2008-2018 dla danego celu strategicznego. 

Część III. Dyskusja grupowa. Na temat następujących obszarów i pytań badawczych: 

Strategia jako dokument strategiczny  

1. Czy założenia Strategii i jej układ (struktura) odpowiadają obecnie formułowanym 

oczekiwaniom wobec dokumentów strategicznych? 

Strategia jako proces wdrażania 

1. W jakim stopniu założone programy (w danym obszarze tematycznym) zostały zre-

alizowane.  

2. Czy proces wdrażania Strategii w danym obszarze tematycznym można uznać za 

efektywny z punktu widzenia administracji, jak i sieci współpracy? 

Strategia jako proces wywołujący efekty 

1. Jakiego rodzaju zmiany w danym obszarze tematycznym Miasta zostały wywołane 

realizacją Strategii? 

2. Czy kluczowe zmiany w mieście w danym obszarze tematycznym, jakie wywołało 

wdrażanie Strategii, odpowiadają kluczowym potrzebom mieszkańców? 

3. Czy kluczowe zmiany w mieście w danym obszarze tematycznym, jakie wywołało 

wdrażanie Strategii, osiągnięto w sposób optymalny? 

4. Czy zrealizowane w ramach Strategii w danym obszarze tematycznym działania i 

projekty trwale zmieniły/zmieniają cechy Miasta? 

5. Jakie powinny być kluczowe działania w danym obszarze tematycznym w przyszłej 

Strategii miasta do roku 2030? 

Część IV. Podsumowanie dyskusji. Wnioski i rekomendacje na przyszłość. 

 

 

 

 


