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Szanowni Państwo,
Z satysfakcją składam na Państwa ręce „Strategię Roz-

Co równie istotne, Strategia nie powstawała w próżni.

woju Miasta Białegostoku”, dotyczącą najbliższych lat –

Postawione w niej tezy stanowią naturalne rozwinięcie

dokument, którego ambicją jest zdiagnozowanie naj-

działań podejmowanych bądź projektowanych w ostat-

ważniejszych potrzeb rozwojowych Stolicy Województwa

nich latach. Bez specjalnej przesady można bowiem

Podlaskiego, jak również określenie metod służących

rzec, że Białystok znajduje się dziś w punkcie zwrotnym

zaspokojeniu owych potrzeb.

swego rozwoju – z jednej strony stając przed nieznany-

Publikacja, którą Państwo otrzymują, to dokument

mi wcześniej problemami nowoczesnej metropolii,

wszechstronny, dotykający wszystkich sfer istotnych dla

z drugiej zaś – wykorzystując bezprecedensowe szanse,

rozwoju Miasta. Takie szerokie spojrzenie na aglomera-

wiążące się z członkostwem naszego kraju w struktu-

cję, jej problemy i potrzeby wymagało specyficznej

rach Zjednoczonej Europy. Wszystko to znalazło swoje

metody, dla której znaczenie kluczowe miały szeroko

odzwierciedlenie w efektach pracy nad Strategią.

prowadzone konsultacje o charakterze nader zróżnico-

Jestem przekonany, że dokument, który trzymają Pań-

wanym, o czym mogą się Państwo przekonać dzięki

stwo w rękach, stanowi nie tylko listę oczekiwań wzglę-

lekturze rozdziału poświęconego metodologii powsta-

dem przyszłości Białegostoku, ale konkretną i rzetelną

wania Strategii. W skrócie można rzec jednak, iż każdy

mapę, na której znalazły się zarówno pożądane cele, jak

zainteresowany mieszkaniec Białegostoku miał okazję

i działania niezbędne do ich osiągnięcia. Cieszyć musi

zabrać głos na nurtujący go temat podczas długotrwa-

fakt, iż obraz Miasta wyłaniający się z kart Strategii

łego procesu powstawania dokumentu. Fakt ów wydaje

przedstawia jego ogromny potencjał i szanse rozwojowe.

mi się niezmiernie ważny. Oznacza on bowiem, iż au-

Pozostaje wierzyć, iż wykorzystanie owych szans będzie

torstwa Strategii nie sposób przypisać wyłącznie samo-

łatwiejsze z pomocą przewodnika, jakim jest „Strategia

rządowi; odpowiedzialną za taki jej kształt jest cała

Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus”.

białostocka społeczność.
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Panorama Miasta
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BIAŁYSTOK – MIASTO, W KTÓRYM ŻYJE SIĘ NAJLEPIEJ

Misja

W oparciu o walory

Głównym wyróżnikiem Białegostoku jest jego czystość, świeże powietrze, parki i ogrody. Brak lub niewielki stopień

środowiska,

zanieczyszczeń w dużej mierze determinuje warunki życia mieszkańców we współczesnych aglomeracjach. Chcemy

Miasto czyste i zielone

podkreślać unikatowe walory środowiskowe oraz przyjazne zagospodarowanie przestrzeni publicznej Miasta, w kontek-

wielokulturową

ście atrakcyjnego miejsca do zdrowego i komfortowego życia.

tradycję,
wysokiej jakości

Białystok jest miastem, w którym funkcjonują nowoczesne systemy monitorowania. Poczucie bezpieczeństwa miesz-

infrastrukturę

kańców jest kwestią kluczową z punktu widzenia jakości życia. Dążymy do tego, aby w Białymstoku w proces podejmo-

oraz potencjał

wania przedsięwzięć profilaktycznych, zapobiegających przestępczości, włączone były wszystkie instytucje mające

Be zpiec zny Białystok

wpływ na poziom bezpieczeństwa społecznego. Ważnym aspektem jest również ciągłe pobudzanie inicjatyw społecz-

nowoczesnej

nych w kierunku działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

gospodarki,
Białystok liderem

Szybki czas dojazdu do pracy, mało uciążliwe przemieszczanie się mieszkańców do pracy w godzinach największego

Dobrze skomunikowane

jakości życia

natężenia ruchu drogowego to miernik jakości komunikacji. Służy temu zwarta zabudowa Miasta, co determinuje krótki

Miasto

czas przejazdu pomiędzy jego dzielnicami. Dążymy do nieustannego ulepszania rozwiązań transportowych poprzez

i współpracy.

nowe inwestycje udrażniające najważniejsze arterie miejskie oraz poprawę organizacji transportu.
Białystok oferuje wysokiej jakości usługi medyczne, nie tylko dla regionu, ale też kraju. Uniwersytet Medyczny w Bia-

Centrum specjalistycznych

łymstoku to prestiżowa wyższa uczelnia, wyróżniająca się wśród polskich ośrodków akademickich. Kształci wysoko

usług medycznych

wykwalifikowanych lekarzy, farmaceutów, analityków medycznych i stomatologów. W Białymstoku znajdują się szpitale kliniczne prowadzące szerokie spektrum działań analityczno-badawczych. Aspirujemy do osiągnięcia statusu Centrum
wysokiej jakości specjalistycznych usług medycznych, na światowym poziomie.
Białystok to znaczący ośrodek akademicki oraz naukowy w północno-wschodniej części Polski o zwiększającej się z roku

Dynamicznie rozwijający się

na rok liczbie studentów. Uniwersytety oraz szkoły wyższe w Białymstoku oferują wysokiej jakości kształcenie w róż-

ośrodek akademicki

norodnych specjalnościach, odpowiadających potrzebom rynku pracy. Ciesząc się wieloma osiągnięciami białostockiego
środowiska naukowego, dążymy do szerokiego ich upowszechniania i promowania, a tym samym chcemy nadać Miastu
rangę dynamicznie rozwijającego się ośrodka akademickiego.
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Plac przed Teatrem Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki
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Wizja

Białystok w 2020 roku

Białystok w 2020 roku to otwarta na współpracę metropolia, obejmująca strefę o znacznym, bezpośrednim zasięgu

Kluczowy ośrodek

to kluczowy ośrodek

oddziaływania z terenami o potencjalnych możliwościach rozwojowych. Metropolia o silnych, wewnętrznych powiąza-

metropolitalny

niach funkcjonalnych z rozwiniętą siecią transportową. Następuje rozwój funkcji metropolitalnych Białegostoku jako

na wschodzie Unii

metropolitalny

ośrodka integrującego cały podległy mu obszar.

na wschodzie

Europejskiej

Unii Europejskiej,

Rozwój ekonomiczny Białegostoku bazuje na priorytetach nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy. Zwiększone są

Miasto

atrakcyjny i otwarty

wydatki na badania i rozwój, a programy publiczne formułowane w taki sposób, aby zachęcać przedsiębiorców do in-

z nowoczesną

na współpracę,

nowacyjnych inwestycji. Białystok zorientowany jest na budowę endogenicznego potencjału wzrostu opartego na sek-

gospodarką

torze badawczo-rozwojowym i naukowym z dużym udziałem Parku Naukowo-Technologicznego. Miasto wspiera sektor

opartą na wiedzy

miasto nowoczesnej

małych i średnich przedsiębiorstw. Rozwija się partnerstwo publiczno-prywatne. Białystok posiada silną i konkurencyjną

gospodarki opartej

pozycję w Polsce Wschodniej.

na wiedzy
generujące wysokiej

Poszanowanie tradycji oraz dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego jest fundamentem tożsamości lokalnej Miasta.

Wielokulturowy

jakości miejsca pracy,

Nastąpiło zwiększenie dostępności mieszkańców do szerokiej oferty edukacyjnej i sportowej oraz dóbr i usług kultury.

ośrodek o głębokich

Przykładowe obiekty, takie jak: Opera i Filharmonia Podlaska, hala widowiskowo-sportowa, stadion miejski służą inte-

tradycjach

zapewniające warunki

gracji lokalnej, krzewieniu lokalnej kultury oraz rozwojowi rekreacji i sportu. Miasto organizuje wiele imprez upowszech-

dla rozwoju

niających i promujących lokalne dziedzictwo kulturowe, w tym kilka prestiżowych o znaczeniu ogólnokrajowym, które

mieszkańców,

są atrakcją dla odwiedzających Miasto.

zaspokajania
ich potrzeb i aspiracji,
z poszanowaniem

Białystok 2020 to miasto, w którym żyje się dobrze i bezpiecznie. Jest skomunikowany ze światem i chętnie odwiedza-

Miasto wysokiej

ny przez turystów. Czyste powietrze i otoczenie służą zdrowiu mieszkańców. Nowoczesna gospodarka oparta na wiedzy

jakości życia

oraz wdrożone inwestycje generują nowe, wysokiej jakości miejsca pracy. Mieszkańcy korzystają z rozwiniętej infra-

tradycji, dziedzictwa

struktury społecznej, szczególnie w zakresie kultury, sportu i rekreacji, rozwijają swoje pasje. Liczne nowo powstałe

kulturowego

drogi, obwodnice, estakady i bezkolizyjne skrzyżowania podnoszą bezpieczeństwo oraz skracają czas przejazdu przez

i środowiska

Miasto. Kilometry nowych dróg rowerowych zachęcają do uprawiania sportu oraz promują zdrowy, ekologiczny styl

przyrodniczego.

życia. Wysoka estetyka przestrzeni miejskiej zachęca do wspólnego spędzania czasu, wzajemnej życzliwości oraz rado-
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ści z życia.

Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centum Sztuki
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A n a l i z a S WOT

MOCNE STRONY
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SŁABE STRONY

Zabezpieczone środki i stopniowa realizacja strategicznych inwestycji drogowych
w Mieście
Rozbudowana infrastruktura techniczna na poziomie magistralnym oraz rezerwy
mocy mediów komunalnych
Rezerwy i potencjalne rezerwy terenowe na realizację różnorodnych funkcji, w tym
komunikacyjnych, mieszkaniowych, działalności gospodarczej oraz rekreacyjnych
Zwartość przestrzenna Miasta

Brak części elementów ulicznego układu podstawowego, w tym odcinków obwodnic
oraz odpowiedniej liczby bezkolizyjnych przejazdów przez tory, ruch tranzytowy przebiegający przez Miasto
Brak wyprzedzającego uzbrojenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe oraz
mała dostępność przygotowanych terenów inwestycyjnych
Elementy infrastruktury technicznej zajmujące wartościowe tereny inwestycyjne,
przyczyniające się do rozczłonkowania struktury przestrzennej Miasta, a także zlokalizowane na terenach prywatnych

Bogata oferta edukacyjna na wszystkich poziomach kształcenia
Rozwinięta infrastruktura medyczna
Zalążki społeczeństwa obywatelskiego
Wielokierunkowa działalność w przeciwdziałaniu i walce z zagrożeniami, przestępczością i patologiami

Niewystarczająca liczba miejsc w żłobkach
Brak ośrodków opieki długoterminowej
Nieadekwatna do potrzeb baza kształcenia specjalnego i zawodowego

Znaczne zasoby pracy, w tym osób z wykształceniem wyższym
Wysoka jakość życia
Rozwinięte sektory przemysłowe: spożywczy, maszynowy, sprzętu medycznego, bieliźniarski
Potencjał szkolnictwa wyższego

Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw, w tym szczególnie w nowe maszyny i technologie
Położenie, dostępność komunikacyjna i wysokie koszty logistyczne
Popyt wewnętrzny
Innowacyjność przedsiębiorstw

Aktywność instytucji samorządowych w sferze kultury i sportu
Potencjał, różnorodność i aktywność środowisk twórczych oraz sportowych
Potencjał różnorodności atrakcji turystycznych i możliwości rozwoju form turystyki

Niedostateczna infrastruktura w sferze kultury, turystyki, sportu i rekreacji
Brak konsolidacji środowisk twórczych oraz środowisk związanych z działalnością turystyczną
Niski poziom przedsiębiorczości w sferze kultury i turystyki
Ograniczony poziom zaspokojenia potrzeb rekreacyjnych

Koncentracja funkcji administracyjnych i społecznych w Białymstoku
Dziedzictwo kulturowe oraz walory przyrodniczo-turystyczne obszaru metropolitalnego
Potencjał terenów inwestycyjnych w obszarze metropolitalnym
Współpraca samorządów lokalnych na rzecz rozwoju metropolii

Brak lotniska obsługującego regularny transport pasażerski i towarowy
Stan infrastruktury kolejowej w obszarze metropolitalnym
Stan infrastruktury drogowej w obszarze metropolitalnym
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SZANSE

ZAGROŻENIA

Realizacja inwestycji infrastrukturalnych, które przyczynią się do zwiększenia dostępności transportowej Miasta w skali krajowej i międzynarodowej
Czyste, niezdegradowane środowisko przyrodnicze, położenie w obszarze „Zielonych Płuc Polski”

Ewentualność opóźnienia lub odstąpienia od realizacji elementów krajowych inwestycji drogowych i kolejowych w otoczeniu Miasta oraz
lotniska
Nasilające się procesy suburbanizacyjne przy konkurencyjnej ofercie
terenów inwestycyjnych gmin ościennych

Wzrost nakładów państwa na rozwój i badania w szkolnictwie wyższym i inwestycje w ochronie zdrowia oraz rozwój zasobów, rehabilitację zawodową i społeczną
Wzrost atrakcyjności Miasta pod względem bezpieczeństwa, infrastrukturalnym, wizerunkowym, sprawności zarządzania
Wzrost innowacyjności w edukacji
Rosnąca skuteczność działań instytucji rynku pracy oraz dostępność
i możliwości wykorzystania środków finansowych na cele związane
z rynkiem pracy

Odpływ kandydatów na studia do większych ośrodków akademickich
Brak reform w systemie ochrony zdrowia
Rozdźwięk pomiędzy dynamizmem zmian społecznych i gospodarczych a procesem zmian w edukacji

Wzrost napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) do części wschodniej kraju w związku z nasyceniem tymi inwestycjami części
zachodniej
Rozwój gospodarek wschodnich poprawiający chłonność ich rynków
Rosnący rynek produktów i usług cyfrowych (niezależny od lokalizacji)

Migracja wykształconych młodych ludzi z Białegostoku
Rosnące koszty wytwarzania (pracy i surowców)
Tendencje do przenoszenia działalności gospodarczej poza obszar
miejski

Prestiż Miasta w niektórych dziedzinach kultury i działalności artystycznej
Walory środowiskowe i kulturowe okolic Białegostoku, sprzyjające rozwojowi turystyki i rekreacji
Wizerunek Miasta jako potencjalnego centrum turystyki kulturowej,
przyrodniczej i leczniczej na wschodzie Unii Europejskiej
Rola zaplecza i funkcji społecznej dla turystyki w regionie

Nierozpoznawalność Miasta jako gospodarza imprez kulturalnych
i sportowych o bardzo wysokim prestiżu
Wysoka atrakcyjność turystyczna otoczenia, ograniczająca ruch turystyczny w Mieście
Niski poziom zainteresowania ze strony inwestorów sferą kultury, turystyki i rekreacji

Białystok jako węzeł komunikacyjny sieci TEN-T
Wsparcie finansowe obszaru metropolitalnego

Marginalizacja Białegostoku w polityce regionalnej państwa i UE
Brak regulacji prawnych gwarantujących współpracę gmin w obszarze
metropolitalnym
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Cele
strategiczne,
priorytety
i kierunki
działań

MISJA
BIAŁYSTOK – MIASTO, W KTÓRYM ŻYJE SIĘ NAJLEPIEJ
W oparciu o walory środowiska, wielokulturową tradycję,
wysokiej jakości infrastrukturę oraz potencjał nowoczesnej gospodarki,
Białystok liderem jakości życia i współpracy.
A

B

C

D

E

Wysoka jakość kapitału
ludzkiego
i bezpieczeństwo
społeczne mieszkańców

Długofalowy wzrost
gospodarki opartej na
wiedzy i w konsekwencji
większa liczba jakościowo
lepszych miejsc pracy

Atrakcyjność i dostępność
oferty kulturalnej,
sportowej, turystycznej
i rekreacyjnej

Rozwój powiązań
Białegostoku z bliższym
i dalszym otoczeniem

B.1. Wspieranie rozwoju tożsamości i aktywności lokalnej
B.2. Rozwój osobowy i zawodowy mieszkańców
B.3. Wzrost jakości i innowacyjności kształcenia
B.4. Poprawa bezpieczeństwa
publicznego
B.5. Wspieranie rodzin
B.6. Wspomaganie postaw
prozdrowotnych i zdrowego trybu życia mieszkańców
B.7. Poprawa
skuteczności
działań w zakresie pomocy społecznej i integracji

C.1. Wzmocnienie ponadlokalnej konkurencyjności firm
sektora MSP
C.2. Rozwój innowacyjnej gospodarki
C.3. P
 ozyskanie inwestorów
zewnętrznych krajowych
oraz zagranicznych
C.4. Rozwój powiązań gospodarczych ze wschodnimi
sąsiadami Polski i UE – Białystok liderem współpracy
wschodniej

D.1. Wspieranie
środowisk
twórczych w Mieście i rozwój infrastruktury
D.2. Kreowanie przedsięwzięć
kulturalnych o prestiżowym znaczeniu krajowym
i międzynarodowym
D.3. Tworzenie regionalnego
centrum turystycznego
D.4. Wspieranie przedsiębiorczości w sferze turystyki
i działalności kulturalnej
D.5. Promowanie aktywnych
stylów życia i rozwój infrastruktury rekreacyjnej
D.6. Tworzenie
sportowego
centrum o znaczeniu ponadregionalnym

E.1. Integracja planistyczna obszaru metropolitalnego
E.2. Usprawnienie powiązań
infrastrukturalnych obszaru metropolitalnego
E.3. Wzrost dostępności do usług
sfery społecznej w obszarze
metropolitalnym
E.4. Tworzenie wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej obszaru metropolitalnego
E.5. Rozwój zewnętrznych powiązań obszaru metropolitalnego ze szczególnym
uwzględnieniem Białegostoku

CELE STRATEGICZNE
Przestrzeń Miasta
– zharmonizowane, przyjazne środowisko do życia i
rozwoju

PRIORYTETY
A.1. Kreowanie prawidłowej
i racjonalnej struktury
funkcjonalno-przestrzennej z uwzględnieniem
wartości
kulturowych
i przyrodniczych
A.2. T worzenie efektywnego
systemu komunikacyjnego Miasta z dużym udziałem transportu zbiorowego i ruchu rowerowego
A.3. Z apewnienie dostępności
nowoczesnych, efektywnych i niezawodnych systemów
infrastruktury
technicznej
A.4. Poprawa stanu środowiska przyrodniczego przy
wzroście udziału urządzonych terenów zieleni miejskiej
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Dziedziniec Pałacu Branickich
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Przestrzeń Miasta – zharmonizowane,
przyjazne środowisko do życia i rozwoju

A. Przestrzeń Miasta
– zharmonizowane, przyjazne
środowisko do życia i rozwoju

Podczas prac nad sformułowaniem celu strategicznego w zakresie zagospodarowania przestrzennego, infrastruktury technicznej i transportu przyjęto szereg założeń. Uznano, że cel powinien opisywać oczekiwany stan, a nie proces dochodzenia do
niego. Przestrzeń i infrastruktura Miasta nie są przy tym celem samym w sobie, lecz elementami służebnymi, tworzącymi
warunki do rozwoju, realizacji zamierzeń i aspiracji życiowych, w tym ekonomicznych, socjalnych, edukacyjnych, kulturalnych
itd. Wydaje się, że minionych dwadzieścia lat było czasem odrabiania największych zapóźnień i niwelowania podstawowych
braków, np. w zakresie infrastruktury technicznej. Nadchodzący okres powinien doprowadzić przestrzeń Miasta do wysokiego poziomu zaawansowania rozwiązań i udogodnień, które w zgodzie z założeniami zrównoważonego rozwoju zapewnią
mieszkańcom warunki do życia i działania na miarę wysokiego poziomu oczekiwań i aspiracji. Stąd za ważne uznano tworzenie warunków do wprowadzania zaawansowanych rozwiązań, służących podnoszeniu atrakcyjności Miasta i jego oferty, eliminowaniu tereno- i energochłonności (np. rozwiązań drogowych i infrastrukturalnych) oraz eksponowaniu walorów środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego jako istotnego atutu Miasta. Ważnym aspektem rozwoju w nadchodzącym
okresie powinno być takie przekształcanie przestrzeni i wyposażenia Miasta, aby mieszkańcy mogli w jak największym stopniu korzystać z zalet i korzyści, jakie powinna nieść ze sobą istniejąca zwartość struktury Miasta, takich jak: stosunkowo
niewielkie odległości sprzyjające rezygnacji z samochodu bez istotnego pogorszenia możliwości przemieszczania się, tworzenie warunków do intensyfikacji bezpośrednich kontaktów interpersonalnych w przestrzeni publicznej itp.

12
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Cel strategiczny A.

w o bs z a r z e z a g o s p o d a r o w a n i a p r z e s t r z e n n e g o , i n f r a s t r u k t u r y t e c h n i c z n e j i t r a n s p o r t u

Priorytet A.1.
Kreowanie prawidłowej i racjonalnej struktury funkcjonalno-przestrzennej
z uwzględnieniem wartości kulturowych i przyrodniczych

Priorytet A.2.
Tworzenie efektywnego systemu komunikacyjnego Miasta z dużym
udziałem transportu zbiorowego oraz ruchu rowerowego

Priorytet A.3.
Zapewnienie dostępności nowoczesnych, efektywnych
i niezawodnych systemów infrastruktury technicznej

Priorytet A.4.
Poprawa stanu środowiska przyrodniczego przy wzroście
udziału urządzonych terenów zieleni miejskiej

Kierunek działań A.1.1.
Kształtowanie jednostek i zespołów urbanistycznych o wysokich walorach funkcjonalno-przestrzennych z uwzględnieniem wartości kulturowych i przyrodniczych

Kierunek działań A.2.1.
Rozbudowa układu komunikacyjnego w celu zwiększenia przepustowości, płynności
i bezpieczeństwa ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem obwodnic miejskich, przejazdów przez tory kolejowe oraz ruchliwych arterii komunikacyjnych

Kierunek działań A.3.1.
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej z zastosowaniem najnowszych technologii i systemów w kierunku uzyskania zgodności z nowoczesnymi
standardami użytkowymi i środowiskowymi

Kierunek działań A.4.1.
Osiągnięcie wyższych standardów ochrony środowiska, a także utrzymania czystości i porządku

Kierunek działań A.1.2.
Poprawa poziomu ładu przestrzennego, w tym zwartości i dyscypliny zabudowy oraz eliminacja
konfliktów funkcjonalnych w drodze planowego sterowania procesami rozwojowymi Miasta

Kierunek działań A.2.2.
Doskonalenie systemu zarządzania i sterowania ruchem poprzez stosowanie rozwiązań opartych o Inteligentne Systemy Transportowe

Kierunek działań A.3.2.
Zwiększenie możliwości inwestycyjnych w sferze infrastruktury technicznej poprzez finansowanie pozabudżetowe

Kierunek działań A.4.2.
Stworzenie efektywnego systemu zagospodarowania wód opadowych

Kierunek działań A.1.3.
Uwzględnianie materialnego dziedzictwa historycznego Miasta jako elementu tożsamości przestrzennej

Kierunek działań A.2.3.
Podnoszenie atrakcyjności oferty usług transportu zbiorowego, w tym z wykorzystaniem zaawansowanych systemów telematycznych

Kierunek działań A.3.3.
Stworzenie kompleksowego, nowoczesnego systemu gospodarki odpadami z dużym udziałem selektywnej zbiórki odpadów i maksymalizacją efektu odzysku

Kierunek działań A.4.3.
Rozwój terenów zieleni urządzonej przy poszanowaniu unikalnych walorów przyrodniczych

Kierunek działań A.1.4.
Tworzenie warunków przestrzennych służących wzmacnianiu funkcji metropolitalnych

Kierunek działań A.2.4.
Rozbudowa systemu korytarzy autobusowych wysokiej jakości

Kierunek działań A.3.4.
Zapewnienie warunków do budowy powszechnie dostępnych szerokopasmowych sieci teleinformatycznych

Kierunek działań A.4.4.
Zachowanie ciągłości systemu przyrodniczego Miasta i ochrona terenów
o wysokich walorach przyrodniczych przed ekspansją inwestycyjną

Kierunek działań A.1.5.
Tworzenie warunków przestrzennych dla rozwoju mieszkalnictwa oraz podnoszenia jakości istniejących zasobów mieszkaniowych

Kierunek działań A.2.5.
Wprowadzanie rozwiązań wspierających atrakcyjność i bezpieczeństwo ruchu pieszego oraz rowerowego, w tym w postaci stref ruchu uspokojonego

Kierunek działań A.3.5.
Działania na rzecz eliminowania nieuzasadnionej terenochłonności elementów
infrastruktury technicznej

Kierunek działań A.1.6.
Poprawa jakości przestrzeni publicznych

Kierunek działań A.2.6.
Usprawnienie systemu parkingowego w zgodzie z priorytetami polityki przestrzennej
i transportowej Miasta

Kierunek działań A.1.7.
Systemowe działania w kierunku kreowania integracyjnej, dostępnej przestrzeni miejskiej, m.in.
poprzez eliminowanie tzw. barier architektonicznych

Kierunek działań A.2.7.
Modernizacja i rozwój uzupełniającego układu ulicznego w koordynacji z rozwojem
infrastruktury technicznej

Kierunek działań A.1.8.
Kreowanie wielkomiejskiego charakteru centrum Miasta

Kierunek działań A.2.8.
Wprowadzanie rozwiązań służących ograniczaniu hałasu komunikacyjnego

Kierunek działań A.1.9.
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

Kierunek działań A.2.9.
Wspieranie działań na rzecz poprawy zewnętrznej dostępności transportowej Miasta

Kierunek działań A.1.10.
Zapewnienie priorytetu w sporządzaniu opracowań planistycznych dla obszarów: konfliktów funkcjonalnych, zagrożonych naruszeniami ładu przestrzennego, wymagających przekształceń, kluczowych inwestycji oraz związanych z ważnymi przestrzeniami publicznymi, a także wyprzedzająca koordynacja przygotowania tych opracowań z realizacją inwestycji liniowych
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Priorytety

Priorytet – A.1.
Kreowanie prawidłowej i racjonalnej struktury funkcjonalno-przestrzennej z uwzględnieniem wartości kulturowych i przyrodniczych
Możliwość uzyskania jak największych korzyści ze sfery przestrzennej wymaga polityki prowadzącej do osiągnięcia jak najbardziej prawidłowej i racjonalnej, a więc oferującej jak najwięcej przy najlepszym wykorzystaniu wszystkich potencjałów struktury funkcjonalno-przestrzennej Miasta. Oznaczać
to musi również uwzględnienie wśród aktywów przestrzeni Miasta walorów dziedzictwa kulturowego oraz środowiska przyrodniczego, wymagających
ochrony i wyeksponowania.
Priorytet – A.2.
Tworzenie efektywnego systemu komunikacyjnego Miasta z dużym udziałem transportu zbiorowego oraz ruchu rowerowego
System transportowy stanowi jeden z najbardziej newralgicznych systemów współczesnego miasta. Do właściwego funkcjonowania miasta konieczna
jest wysoka sprawność tego systemu wyrażająca się m.in. zdolnością do zapewnienia odpowiedniej przepustowości oraz płynności ruchu. W przypadku miasta tej wielkości co Białystok, działaniem, które może pozwolić na skuteczne rozwiązanie problemów komunikacyjnych, powinno być wdrażanie
rozwiązań skłaniających do przedkładania środków transportu zbiorowego oraz środków alternatywnych, jak np. rower, nad samochody prywatne.
Priorytet – A.3.
Zapewnienie dostępności nowoczesnych, efektywnych i niezawodnych systemów infrastruktury technicznej
Systemy infrastruktury technicznej są istotnym czynnikiem zapewnienia odpowiednich warunków życia oraz zaspokojenia elementarnych potrzeb
mieszkańców. Białystok charakteryzuje się dobrymi, na tle innych miast polskich, wskaźnikami obsługi mieszkańców przez systemy infrastruktury
technicznej. Jednak część z tych systemów eksploatowanych jest już wiele lat, nie wszystkie spełniają obowiązujące standardy i normy. Efektywność
i niezawodność funkcjonowania infrastruktury technicznej, a także zapewnienie osiągnięcia obowiązujących standardów, wymaga jej modernizacji,
w tym wprowadzenia nowoczesnych i zaawansowanych rozwiązań technicznych.
Priorytet – A.4.
Poprawa stanu środowiska przyrodniczego przy wzroście udziału urządzonych terenów zieleni miejskiej
Środowisko przyrodnicze jest istotnym walorem Miasta. Walor ten wymaga działań w kierunku jego zachowania i ochrony. Jednocześnie, konieczne
jest działanie na rzecz umożliwienia mieszkańcom korzystania w większym stopniu z tych walorów poprzez odpowiednie, nie kolidujące z wymogami
ochrony urządzenie wielu z obszarów przyrodniczych na terenie Miasta.

16
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Kierunki działań

A.1. Kreowanie prawidłowej i racjonalnej struktury

tu kulturowego. Tylko na tej drodze można zapewnić zachowanie,

A.1.6. Poprawa jakości przestrzeni publicznych

funkcjonalno-przestrzennej z uwzględnieniem wartości

a tam gdzie jest taka potrzeba przywrócenie tożsamości prze-

To zagadnienie bardzo istotne zarówno ze względu na sprawność funk-

kulturowych i przyrodniczych

strzeni Miasta.

cjonowania Miasta i jakość życia, ale także ze względu na wpływ przestrzeni publicznych na postrzeganie Miasta, jego wizerunek oraz ekspo-

A.1.1. K
 ształtowanie jednostek i zespołów urbanistycznych

A.1.4. Tworzenie warunków przestrzennych służących

nowanie jego walorów kulturowych. Współczesne wymagania

o wysokich walorach funkcjonalno-przestrzennych

wzmacnianiu funkcji metropolitalnych

oznaczają konieczność dążenia do tworzenia sprawnego systemu prze-

z uwzględnieniem wartości kulturowych i przyrodniczych

Wzmacnianie znaczenia ośrodka metropolitalnego wymaga za-

strzeni publicznych jako atrakcyjnych, wyposażonych w różnorodne

Sprawne funkcjonowanie Miasta, w tym ograniczanie zbędnych

pewnienia odpowiedniej rangi w strukturze Miasta, możliwości

udogodnienia i przyjaznych wszystkim grupom mieszkańców.

przejazdów mieszkańców, wymaga dążenia do kształtowania

efektywnego funkcjonowania i rozwoju oraz właściwego ekspo-

spójnych pod względem funkcjonalnym, względnie niezależnych,

nowania funkcji związanych z rolą stolicy regionu oraz centrum

jednostek urbanistycznych wyposażonych w ośrodki usługowe.

obszaru metropolitalnego. Będzie to miało istotne znaczenie dla

dostępnej przestrzeni miejskiej, m.in. poprzez eliminowanie

Zasadą zaś kształtowania zespołów urbanistycznych powinna być

przyszłości Miasta i odbywać się musi w dużej mierze poprzez

tzw. barier architektonicznych

ich generalna jednorodność funkcjonalna, spójność przestrzenna,

zapewnienie właściwych lokalizacji oraz powiązań komunikacyj-

Istotnym elementem poziomu jakości przestrzeni miejskiej powinna

poszanowanie wartości kulturowych i przyrodniczych oraz czytel-

nych, tak w relacjach wewnątrzmiejskich, jak i zewnętrznych.

być jej dostępność dla różnych grup użytkowników, w tym osób niepeł-

ne wyodrębnienie z otoczenia.

nosprawnych. Szczególnie pilne jest wprowadzenie bardziej zaawansoA.1.5. Tworzenie warunków przestrzennych dla rozwoju

A.1.2. Poprawa poziomu ładu przestrzennego, w tym zwartości

A.1.7. Systemowe działania w kierunku kreowania integracyjnej,

wanych rozwiązań (np. w zakresie systemów informacyjnych dla osób

mieszkalnictwa oraz podnoszenia jakości istniejących

niewidomych i niedowidzących) oraz niwelowanie barier architekto-

i dyscypliny zabudowy oraz eliminacja konfliktów

zasobów mieszkaniowych

nicznych, zwłaszcza na styku przestrzeni publicznych i obiektów usłu-

funkcjonalnych w drodze planowego sterowania

Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych wciąż napotyka na proble-

gowych.

procesami rozwojowymi Miasta

my, w tym związane z trudnościami w pozyskiwaniu terenów. Jest

Planowe sterowanie rozwojem Miasta powinno być naczelną za-

to bardzo istotne zagadnienie ze względu na zaspokojenie potrzeb

sadą, służącą realizacji powyższego kierunku działania. Podniesie-

mieszkańców, ale także ze względu na możliwość ograniczania

Ze względu na burzliwą przeszłość, żywiołowe w pewnych okresach hi-

nie poziomu ładu przestrzennego przyczyni się do poprawy jako-

niekorzystnych zjawisk, takich jak suburbanizacja. Dostępność

storii procesy rozwojowe i wynikającą stąd miejscami chaotyczną zabu-

ści przestrzeni i tym samym warunków życia mieszkańców.

atrakcyjnej oferty mieszkaniowej może przyczynić się do ograni-

dowę oraz lokalizację mało reprezentacyjnych funkcji i obiektów, centrum

czenia tych tendencji. Jednocześnie jednak ciężar problematyki

Miasta nie ma w pełni wykształconego wielkomiejskiego charakteru,

mieszkaniowej przesuwać się będzie w kierunku zapewnienia

a jest to obszar szczególnie ważny ze względu na kształtowanie pozy-

Miasta jako elementu tożsamości przestrzennej

atrakcyjnych zasobów mieszkaniowych poprzez przekształcenia

tywnego postrzegania Miasta. Działania w tym kierunku powinny być

Bardzo ważnym kryterium przyjmowania rozwiązań przestrzen-

i podnoszenie standardu już istniejących.

w sposób szczególny skorelowane z podnoszeniem poziomu jakości

A.1.3. Uwzględnianie materialnego dziedzictwa historycznego

nych w każdej skali musi być uwzględnianie w nich uwarunkowań

A.1.8. Kreowanie wielkomiejskiego charakteru centrum Miasta

przestrzeni publicznych.

wynikających z poszanowania dziedzictwa historycznego i aspek-

18
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Kierunki działań

A.1.9. A
 ktywna rola samorządu w gospodarce gruntami, w tym

A.2. Tworzenie efektywnego systemu komunikacyjnego Miasta

nych, przyczyniając się tym samym do ograniczenia obciążenia

tywnych implikacji, jak np. zwiększenia obciążenia ruchem doce-

w przygotowaniu terenów inwestycyjnych, jako narzędzie

z dużym udziałem transportu zbiorowego oraz ruchu

układu ulicznego. System zarządzania transportem zbiorowym

lowym obszaru centrum Miasta.

do stymulowania pożądanych procesów przestrzennych

rowerowego

oparty na zaawansowanych rozwiązaniach telematycznych zwięk-

i funkcjonalnych oraz zabezpieczenia strategicznych
interesów Miasta

szy efektywność zarządzania taborem i sprawność przemieszczaA.2.1. Rozbudowa układu komunikacyjnego w celu zwiększenia

Bardziej aktywna niż dotąd polityka w tej sferze powinna służyć lep-

przepustowości, płynności i bezpieczeństwa ruchu

szemu zabezpieczaniu terenów pod przyszłe inwestycje publiczne

drogowego ze szczególnym uwzględnieniem obwodnic

oraz zapewnieniu rezerw terenowych jako nieruchomości zamien-

miejskich, przejazdów przez tory kolejowe oraz ruchliwych

nia się oraz przejrzystość systemu dla pasażerów.
A.2.4. Rozbudowa systemu korytarzy autobusowych wysokiej
jakości

arterii komunikacyjnych

Realizacja tego kierunku działania ma na celu stworzenie warun-

korzystaniu przez Miasto ze wzrostu wartości nieruchomości w wy-

Realizacja tego kierunku działań powinna przyczynić się do usunięcia

ków dla znacznego podniesienia efektywności funkcjonowania

niku ich uzbrojenia lub sporządzania planów miejscowych.

występujących jeszcze dość istotnych braków w układzie głównych

transportu zbiorowego w Białymstoku, głównie poprzez unieza-

ulic i tym samym znacznie ograniczyć istniejące czynniki poważnie

leżnienie ruchu autobusów od sytuacji panującej na ulicach.

obniżające funkcjonalność układu komunikacyjnego. Istotnym

sażeniu niektórych ulic w osiedlach mieszkaniowych zabudowy
jednorodzinnej w nawierzchnie jezdni oraz chodniki i zapewnić
tym samym właściwy standard życia ich mieszkańcom.
A.2.8. Wprowadzanie rozwiązań służących ograniczaniu hałasu
komunikacyjnego
Wzrastający znacznie w ostatnich latach stopień zmotoryzowania

planistycznych dla obszarów: konfliktów funkcjonalnych,

wskaźnikiem poziomu jakości stosowanych rozwiązań powinno być

zagrożonych naruszeniami ładu przestrzennego,

ograniczanie terenochłonności, tak nowych, jak i modernizowanych

i bezpieczeństwo ruchu pieszego oraz rowerowego,

rozwiązań, które ograniczą tworzenie hałasu komunikacyjnego,

wymagających przekształceń, kluczowych inwestycji

elementów układu podstawowego.

w tym w postaci stref ruchu uspokojonego

przy czym preferowane powinny być rozwiązania ograniczające

oraz związanych z ważnymi przestrzeniami publicznymi,
a także wyprzedzająca koordynacja przygotowania tych
opracowań z realizacją inwestycji liniowych
Ściśle skoordynowana oraz odnosząca się w pierwszej kolejności do

A.2.5. Wprowadzanie rozwiązań wspierających atrakcyjność

Miasta i tym samym natężenie ruchu wymagają wprowadzania

Wsparcie alternatywnych środków transportu oraz ruchu pieszego

wytwarzanie hałasu, a nie jedynie zatrzymujące jego rozprze-

przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa tej kategorii uczest-

strzenianie się, dodatkowo wpływające negatywnie na stan ładu

poprzez stosowanie rozwiązań opartych o Inteligentne

ników ruchu, a ze względu na ich specyfikę będzie miało różno-

przestrzennego, jak ekrany wzdłuż arterii komunikacyjnych.

Systemy Transportowe

rodne, korzystne oddziaływania, jak ograniczenie zatorów komu-

A.2.2. D
 oskonalenie systemu zarządzania i sterowania ruchem

terenów pilnie wymagających rozstrzygnięć polityka tworzenia pla-

Sprawne zarządzanie ruchem drogowym wymaga stosowania za-

nikacyjnych dzięki zmniejszeniu natężenia ruchu samochodów,

nów miejscowych powinna prowadzić do niwelowania konfliktów

awansowanych, zinformatyzowanych systemów, które pozwolą na

ograniczenie liczby wypadków komunikacyjnych, a długookreso-

dostępności transportowej Miasta

w zagospodarowaniu przestrzennym Miasta i wzmacniania narzędzi

bieżącą, wieloczynnikową analizę zmieniającej się sytuacji i elastycz-

wo – poprawa stanu zdrowia mieszkańców.

Problem peryferyjnego położenia i słabej dostępności komuni-

sterowania jego rozwojem.

ność w procesie podejmowania decyzji.
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A.2.9. Wspieranie działań na rzecz poprawy zewnętrznej

kacyjnej Białegostoku ma istotne znaczenie dla jego możliwości
A.2.6. Usprawnienie systemu parkingowego w zgodzie

A.2.3. Podnoszenie atrakcyjności oferty usług transportu
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w koordynacji z rozwojem infrastruktury technicznej
Ma to pozwolić na likwidację istniejących jeszcze braków w wypo-

nych w celu zaspokajania uzasadnionych roszczeń, a także lepszemu

A.1.10. Zapewnienie priorytetu w sporządzaniu opracowań

A.2.7. M
 odernizacja i rozwój uzupełniającego układu ulicznego

rozwojowych. Dlatego też działania na rzecz wsparcia realizacji

z priorytetami polityki przestrzennej i transportowej Miasta

krajowych i regionalnych zamierzeń prowadzących do poprawy

zbiorowego, w tym z wykorzystaniem zaawansowanych

System parkingowy w Mieście wymaga usprawnienia, w tym

standardów oraz rozbudowy infrastruktury drogowej, kolejowej

systemów telematycznych

zwiększenia liczby miejsc postojowych, również w osiedlach

i lotniczej, powinny być ważnym aspektem aktywności władz

Podniesienie atrakcyjności transportu zbiorowego dla mieszkańców

mieszkaniowych. Proces ten musi jednak odbywać się w koordy-

Miasta.

uczyni go bardziej konkurencyjnym wobec samochodów prywat-

nacji z realizacją innych kierunków działań tak, aby uniknąć nega-

Ulica Produkcyjna
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Kierunki działań

A.3. Zapewnienie dostępności nowoczesnych, efektywnych
i niezawodnych systemów infrastruktury technicznej

temu gospodarki odpadami, zapewniającego odpowiednie zagospodarowanie odpadów, a także odzysk surowców i energii. Osiągnięcie

A.4. Poprawa stanu środowiska przyrodniczego przy wzroście
udziału urządzonych terenów zieleni miejskiej

odpowiedniego efektu w zakresie selektywnej zbiórki odpadów bęA.3.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej
z zastosowaniem najnowszych technologii i systemów

dzie wymagało także działań edukacyjnych adresowanych do mieszkańców Miasta.

w kierunku uzyskania zgodności z nowoczesnymi
standardami użytkowymi i środowiskowymi
Sprawność i efektywność funkcjonowania podsystemów infrastruk-

A.3.4. Zapewnienie warunków do budowy powszechnie
dostępnych szerokopasmowych sieci teleinformatycznych

A.4.3. Rozwój terenów zieleni urządzonej przy poszanowaniu
unikalnych walorów przyrodniczych
Mały udział terenów urządzonych wśród terenów zielonych

A.4.1. Osiągnięcie wyższych standardów ochrony środowiska,

i oczekiwania mieszkańców odnośnie dostępności do odpowied-

a także utrzymania czystości i porządku

nio zagospodarowanych i wyposażonych terenów rekreacyjnych

Działania w tym zakresie mają na celu poprawę stanu czystości

wymagają inwestycji w tym kierunku, zwłaszcza w obszarach

i porządku, w tym poprzez zwiększenie efektywności funkcjono-

wschodniej i zachodniej części Miasta. Jednak wymaga to stoso-

wania służb utrzymania czystości, a także poprawę poziomu

wania najnowszych rozwiązań, w celu ograniczenia przekształceń

tury technicznej wymaga ich stałej modernizacji, również w zakresie

Zwiększenie konkurencyjności oferty Miasta, w tym w zakresie wa-

ochrony środowiska, np. poprzez skuteczne likwidowanie niele-

ekosystemów i zachowania unikalnych w wielu rejonach walorów

systemów sterowania i zarządzania. Chociaż Białystok może po-

runków do prowadzenia innowacyjnej działalności gospodarczej,

galnych wysypisk i wylewisk odpadów oraz nieczystości.

przyrodniczych.

chwalić się dobrymi wskaźnikami obsługi infrastrukturą techniczną,

wymaga upowszechnienia dostępu do szerokopasmowych sieci te-

Dążenie do osiągnięcia wyższych standardów ochrony środowiska

to oczywiście podsystemy te wymagają stałego rozwoju w koordy-

leinformatycznych.

powinno między innymi odbywać się poprzez wykorzystanie

nacji z kierunkami rozwoju zagospodarowania, zwłaszcza układu
ulicznego.

A.3.5. Działania na rzecz eliminowania nieuzasadnionej
terenochłonności elementów infrastruktury technicznej

A.3.2. Z większenie możliwości inwestycyjnych w sferze

Ten kierunek działań wymaga położenia nacisku na stosowanie naj-

infrastruktury technicznej poprzez finansowanie

nowszych standardów projektowych przy tworzeniu nowych ele-

pozabudżetowe

mentów infrastruktury, a także podejmowanie działań w kierunku

Wyraźny wzrost tempa rozwoju i zwiększania sprawności oraz pozio-

ograniczenia terenochłonności przez elementy już istniejące.

A.4.4. Zachowanie ciągłości systemu przyrodniczego Miasta

mocnej strony, jaką są rezerwy mocy mediów komunalnych. Na-

i ochrona terenów o wysokich walorach przyrodniczych

leży preferować „czyste” źródła energii, jak gaz oraz ciepło z sieci

przed ekspansją inwestycyjną

miejskiej i zastępować nimi paliwa stałe stosowane do ogrzewa-

Rola obszarów przyrodniczych na terenie Miasta, ich walory,

nia w układzie indywidualnych, rozproszonych źródeł ciepła.

a także fakt, iż poddawane są ciągłej presji inwestycyjnej sprawiają, że konieczne są intensywne, systemowe działania w celu

A.4.2. Stworzenie efektywnego systemu zagospodarowania
wód opadowych

ich skutecznej ochrony. Dotyczy to również kwestii zachowania,
a niekiedy konieczności przywracania ciągłości terenów systemu

mu jakości infrastruktury technicznej wymaga wsparcia finansowe-

Specyfika stosunków wodnych w Mieście, a także zmieniające się

przyrodniczego – w największej mierze dotyczy to ciągłości dolin

go tych inwestycji środkami ze źródeł pozabudżetowych.

standardy środowiskowe wymagają tworzenia systemu miejsco-

rzek i cieków wodnych.

wej retencji wód opadowych, w celu ograniczenia ich ilości, która
A.3.3. Stworzenie kompleksowego, nowoczesnego systemu

jest odprowadzana do cieków wodnych. Konieczne są również

gospodarki odpadami z dużym udziałem selektywnej

prace w kierunku stopniowej likwidacji odcinków kanalizacji ogól-

zbiórki odpadów i maksymalizacją efektu odzysku

nospławnej.

Zaostrzanie standardów ochrony środowiska oraz wzrost ilości odpadów wytwarzanych przez mieszkańców oraz sferę gospodarczą
wymagają pilnego stworzenia nowoczesnego, zintegrowanego sys-
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Fontanny w Parku Planty

23

B. Wysoka jakość kapitału
ludzkiego i bezpieczeństwo
społeczne mieszkańców

Wysoka jakość kapitału
ludzkiego i bezpieczeństwo
społeczne mieszkańców
24
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Budowa wysokiej jakości kapitału ludzkiego powinna być podstawowym celem i kierunkiem działania każdej społeczności.
Połączenie działań prorozwojowych z zabezpieczającymi polega na inwestowaniu w kapitał ludzki i tworzeniu warunków do
jego harmonijnego rozwoju. Kluczowe obszary to wspieranie szeroko pojmowanej aktywności lokalnej, edukacji, rynku pracy
i współpracy między różnymi podmiotami. W długim okresie takie działania tworzą przewagę konkurencyjną i możliwości
indywidualnego rozwoju.
Z kolei zapewnienie bezpieczeństwa społecznego mieszkańców warunkuje realizację celów rozwojowych. Jego zasadnicze
obszary to: bezpieczeństwo publiczne, socjalne, zdrowotne, mieszkaniowe, pomoc społeczna, integracja społeczna oraz
wspieranie rodzin.
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Priorytety

Priorytet – B.1.

Priorytet – B.3.

Wspieranie rozwoju tożsamości i aktywności lokalnej

Wzrost jakości i innowacyjności kształcenia

Białystok jest kluczowym ośrodkiem na wschodnich granicach Unii Europejskiej. Istotna zatem jest rola Miasta jako centrum wymiany między Wscho-

Jakość i innowacyjność kształcenia mają współcześnie zasadnicze znaczenie. Dynamiczne zmiany w otoczeniu wymagają przystosowywania syste-

dem i Zachodem we wszystkich dziedzinach życia. Koniecznością jest również promowanie demokracji lokalnej oraz odradzania się aktywności środo-

mów i metod edukacji oraz przygotowywania nauczycieli do takich zmian. Konieczne jest wyposażanie szkół wszystkich typów i poziomów w nowo-

wisk lokalnych i wspieranie działań takich społeczności. Inicjatywy lokalne powinny mieć wpływ na samoorganizację małych społeczności. Podejmo-

czesny sprzęt i technologie informacyjno-komunikacyjne, a także w nowoczesne środki dydaktyczne, sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Nie

wane działania mogą mieć charakter edukacyjny, kulturalny, wychowawczy, rekreacyjny, czy sportowy. Przez system i treści kształcenia należy

należy przy tym zaniedbywać działań w zakresie systematycznej modernizacji oraz termomodernizacji obiektów oświatowych, doskonalenia bazy

zwiększać identyfikację z miejscem urodzenia, zamieszkania i środowiskiem lokalnym. Więzi lokalne powinny być oparte na świadomości i pielęgno-

sportowej szkół i zapewniania w każdej placówce pełnej infrastruktury do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego. Kreatywność, innowacyjność,

waniu wspólnego dziedzictwa kulturowego, postaw tolerancji, poszanowania praw i tradycji. Wysoka jakość kapitału ludzkiego to przede wszystkim,

przedsiębiorczość, rozwijanie umiejętności kluczowych, autorskie, nowatorskie programy nauczania i materiały dydaktyczne, metody aktywizujące,

obok kształcenia, współpraca. Regionalna i lokalna tożsamość i ich kształtowanie to obowiązek wspólnego działania najważniejszych podmiotów

techniki twórczego myślenia to zagadnienia i metody, które powinny być obecne w programach kształcenia w coraz szerszym wydaniu. Konieczny jest

funkcjonujących w sferze administracji, życia społecznego, gospodarczego, edukacyjnego, kulturalnego.

tu sprawny system organizacyjny, finansowanie zmierzające do wdrażania powyższych rozwiązań oraz motywowanie nauczycieli do realizacji takich
działań. Współpraca z pracodawcami i uczelniami to kolejny warunek poprawy jakości i innowacyjności kształcenia, szczególnie w odniesieniu do

Priorytet – B.2.

kształcenia zawodowego. Wszystkie strony mają zatem obowiązki, wszystkie bowiem są beneficjentami tej współpracy. Należy więc wypracować

Rozwój osobowy i zawodowy mieszkańców

zasady i formy współdziałania na rzecz systemowych rozwiązań między środowiskiem naukowym, przedsiębiorcami a szkołami, szczególnie zawodo-

Skuteczna realizacja tego priorytetu decydować będzie o perspektywach, możliwościach i przewagach konkurencyjnych w różnych sferach życia. Po-

wymi, w sferze innowacji i transferu wiedzy. Niezwykle istotne jest niwelowanie rozdźwięku w relacji edukacja – rynek pracy. Przyczyni się to do tego,

trzebna jest w tym obszarze szeroka oferta cyklu kształcenia od przedszkola do kształcenia ustawicznego, obejmująca edukację dzieci i młodzieży

że absolwenci będą lepiej przystosowani do dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynku pracy – będą posiadali większą mobilność zawodową.

zarówno ponadprzeciętnie uzdolnionej, jak i niepełnosprawnej, zaniedbanej, czy też wykluczonej. Wymaga to ścisłej współpracy osób i środowisk
współuczestniczących w procesie edukacji: rodziny, szkoły, pracodawców i uczelni oraz organizacji pozarządowych, kościołów oraz innych związków

Priorytet – B.4.

wyznaniowych. Zasadnicze bowiem znaczenie ma kształtowanie cech związanych z takimi postawami, jak patriotyzm, tolerancja i integracja. Jedno-

Poprawa bezpieczeństwa publicznego

cześnie należy wspomagać rozwój intelektualny, fizyczny, psychiczny i duchowy uczniów oraz wyrównywać szanse edukacyjne. Ważne jest zatem jak

Procesy globalizacyjne, a także występujące zagrożenia związane ze zjawiskami patologii społecznej oraz zagrożenia powodowane siłami natury de-

najszybsze diagnozowanie zaburzeń rozwojowych, problemów zdrowotnych oraz udzielanie fachowej, wieloaspektowej pomocy dziecku i rodzinie.

cydują o konieczności budowy systemów zabezpieczających. Skuteczność ich działania, szczególnie w sytuacjach kryzysowych, to podstawowa miara

Rosnące znaczenie ma kształcenie zawodowe. Utworzenie branżowych centrów kształcenia zawodowego sprzyjać będzie integracji form szkolnych

oceny poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Jest to jedno z najważniejszych zadań Miasta w trosce o życie i zdrowie ludzi, środowisko, stan posia-

i pozaszkolnych, adresowanych do uczniów i osób dorosłych. Wpłynie to na lepszą organizację doskonalenia nauczycieli, w tym kształcenia zawodo-

dania, sytuację rodzinną, godność. Jednocześnie, działania zabezpieczające w powyższych obszarach nie powinny naruszać warunków demokracji

wego, a także skuteczniejszą realizację zadań z zakresu poradnictwa i doradztwa zawodowego. Obok jakości i nowoczesności współczesny system

i swobód obywatelskich, czy wkraczać nadmiernie w sferę życia prywatnego i rodzinnego. Konieczne są tu wielokierunkowe czynności skierowane na

kształcenia uczniów i rozwój osobowy nauczycieli powinien rozwijać wiedzę, umiejętności i kształtować postawy.

przeciwdziałanie i walkę z przestępczością, patologiami i potencjalnymi zagrożeniami społecznymi. Sprzyjają temu inwestycje infrastrukturalne, rozbudowana sieć monitoringu, powstawanie instytucjonalnych form działania typu komórki i centra zarządzania kryzysowego, systematyczna poprawa
możliwości skutecznego działania i reagowania podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, szereg realizowanych programów zapobiegania
przestępczości i ochrony bezpieczeństwa obywateli, co ma związek i wpływ na wzrost poczucia bezpieczeństwa. Konieczne są zatem nowe działania
oraz doskonalenie we wszystkich obszarach szeroko pojętego bezpieczeństwa publicznego.
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Priorytety

Priorytet – B.5.
Wspieranie rodzin
Wsparcie rodziny i rozwój młodego pokolenia warunkują tworzenie się zdrowego społeczeństwa obywatelskiego. Konieczne jest zatem wspomaganie rodziny w zakresie jej warunków bytowych oraz funkcji socjalizacyjnej, opartej na przekazie zasad i norm zachowania, przygotowaniu do pełnienia określonych ról społecznych,
wprowadzaniu w świat wartości moralnych i kulturowych. Wspólny cel oddziaływań, jakim jest wszechstronny rozwój człowieka w sferze intelektualnej, psychicznej,
duchowej i fizycznej, powinien być oparty o spójny system wychowawczy, integrujący wszystkie środowiska: rodzinę, szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze,
uczelnie, miejsca pracy, kościoły i związki wyznaniowe. Należy stworzyć program wsparcia rodziny, wykorzystujący skuteczny system poradnictwa skierowanego do
rodziny oraz utworzyć internetowe forum wsparcia rodziny. Spójny program wychowania i profilaktyki, skierowany do dzieci i rodziców oraz usprawnianie działań koordynacyjnych różnych instytucji, w tym publicznych i organizacji pozarządowych, mający na celu rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb rodzin znajdujących się w trudnej
sytuacji, sprzyjać będzie realizacji zakładanego priorytetu. Konieczna jest zatem organizacja pomocy w formie psychologiczno-pedagogicznej, finansowej oraz monitoring efektywności działań. W przypadku rodzin zagrożonych niezbędne jest stworzenie systemu asystenta rodziny. Powyższe wzmacniać będzie wartość rodziny i rolę,
jaką pełni w społeczeństwie.
Priorytet – B.6.
Wspomaganie postaw prozdrowotnych i zdrowego trybu życia mieszkańców
Problemy związane z funkcjonowaniem ochrony zdrowia zależą w dużej mierze od rozwiązań systemowych w sferze zarządzania i finansowania, będących poza zasięgiem Miasta. Procesy związane z wiedzą, kompetencjami w zakresie zarządzania i pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na działalność są możliwe
i celowe również w obecnym stanie systemu ochrony zdrowia. Konieczna jest także kontynuacja działań prozdrowotnych, profilaktycznych, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień oraz promowanie zdrowego trybu życia. Tego typu działania skutkować powinny podniesieniem świadomości zdrowotnej mieszkańców
i poprawą stanu ich zdrowia. Szczególną uwagę należy zwrócić na pojawiające się zagrożenia cywilizacyjne, a w ich wyniku – spadek odporności na stres oraz brak
umiejętności radzenia sobie z problemami życiowymi.
Priorytet – B.7.
Poprawa skuteczności działań w zakresie pomocy społecznej i integracji
Integracja społeczna jest podstawową składową w procesie kształtowania społeczeństwa obywatelskiego. Należy zwrócić uwagę na wrażliwość społeczną ukierunkowaną na osoby wymagające szczególnej troski, niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie oraz doświadczających przemocy. W obszarze tych działań istotną rolę
odgrywać będą organizacje pozarządowe przejmujące, z biegiem czasu, zadania realizowane dotychczas przez instytucje publiczne, w tym samorządowe. Koordynatorem działań pomocowych, integracyjnych, a także kulturalnych oraz w szerokim pojęciu edukacyjnych jest i będzie działające już Centrum Współpracy Organizacji
Pozarządowych, a także nowe inicjatywy, jak np. centrum wolontariatu. Koniecznym stanie się stworzenie systemu wczesnego wspomagania dla dzieci szczególnej
troski i ich rodzin.
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B.1. Wspieranie rozwoju tożsamości i aktywności lokalnej
B.1.1. Wspieranie i promowanie aktywności społeczności

czyć zwiększenia wysiłku na rzecz wychowania dzieci i młodzieży

ze szczególnych możliwości intelektualnych i emocjonalnych

centrów, koncentrujących kształcenie zawodowe, pracujących

z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego kraju i mniejszości

ucznia oraz budować prawidłowe relacje w szkole i środowisku.

w oparciu o wysoko kwalifikowaną kadrę pedagogiczną oraz do-

narodowych oraz wyznaniowych zamieszkujących region.

Udział dzieci i młodzieży w kołach zainteresowań, w wybranych

brze doposażoną bazę techno-dydaktyczną, w tym szkół specjal-

zajęciach odbywających się w innej szkole lub uczelni, indywidu-

nych. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego i ustawicz-

lokalnych i działań rad osiedli

alny program i tok nauki przyczyni się do szerszego zainteresowa-

nego

aktywności lokalnej poprzez organizację czasu wolnego dzieci

Białystok ma szansę zajęcia strategicznego miejsca jako pomostu

nia uczestnictwem w olimpiadach, konkursach i turniejach. Miarą

przeciwdziałania negatywnej selekcji do szkół zawodowych po-

i młodzieży oraz ich rodzin, których celem jest integracja społecz-

między Wchodem a Zachodem oraz stania się jedynym miastem

jakości kształcenia jest określony poziom wszechstronnego, oso-

przez skuteczny system doradztwa i preorientacji zawodowej już

na w lokalnym środowisku i poprzez to kreowanie tożsamości

w Polsce kultywującym tradycje jagiellońskiej Rzeczpospolitej

bowego rozwoju ucznia, a czynnikiem motywującym postępy

na poziomie kształcenia gimnazjalnego.

lokalnej. Mogą to być różnego rodzaju działania o charakterze

wielu narodów. Niezbędne jest organizowanie imprez kultural-

powinien być poszerzony system honorowania dobrych wyników

edukacyjnym, kulturalnym i wychowawczym, jak również zajęcia

nych, sportowych oraz biznesowych (typu targi, wystawy itp.).

stypendiami. Szeroka pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest

B.2.3. T worzenie możliwości rozwoju i uzupełniania kwalifikacji

rekreacyjne i sportowe. W przypadku woli wyrażonej przez lokal-

Dużą wagę należy przykładać do promocji Miasta jako wielokul-

nieodzowna w szczególności dla dzieci i młodzieży niepełnospraw-

kadry pedagogicznej, administracyjno-obsługowej,

ne społeczności władza samorządowa zorganizuje wybory do rad

turowego ośrodka pogranicza w kraju i poza jego granicami. Po-

nej oraz mającej trudności w nauce i zaniedbanej wychowawczo.

socjalnej, terapeutycznej i naukowej

osiedlowych.

nadto, korzystając z bogatego zaplecza naukowego i dydaktycz-

Bardzo ważne jest jak najszybsze zdiagnozowanie zaburzeń rozwo-

Nauczyciele są podstawową grupą społeczną stanowiącą o jako-

nego, białostockie uczelnie wyższe mogą wystąpić ze wspólną

jowych, problemów zdrowotnych i objęcie opieką dzieci wymaga-

ści i skuteczności systemu edukacji. Ich status, kwalifikacje, osobi-

inicjatywą kształcenia w języku angielskim i ewentualnie rosyj-

jących dodatkowej, zintegrowanej pomocy medycznej, psycholo-

sty przykład i działania przekładają się na efektywność nauczania

między administracją, przedsiębiorcami, instytucjami

skim na nowatorskich kierunkach studiów integrujących studen-

giczno-edukacyjnej i socjalnej. Służyć temu mają zespoły

i wychowywania. Kompetentna kadra nauczycielska umiejętnie

non-profit, uczelniami

tów i słuchaczy.

wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Szkoły i placówki

wprowadza innowacje i ocenia jej efekty. System kształcenia

oświatowe powinny być wzmocnione wsparciem specjalistów,

i rozwoju zawodowego nauczycieli powinien równomiernie roz-

usprawniających proces identyfikacji osób wymagających pomocy,

wijać wiedzę, umiejętności oraz kształtować pedagogiczne posta-

a następnie przeciwdziałanie ich marginalizacji czy społecznemu

wy. Każdy nauczyciel powinien traktować powierzone mu zadania

wykluczeniu.

nie tylko dydaktyczne, lecz także opiekuńcze i wychowawcze,

Promowanie inicjatyw lokalnych utworzonych w postaci centrów

B.1.2. Kształtowanie lokalnej tożsamości w ramach współpracy

B.1.4. Białystok jako pomost między Wschodem a Zachodem

Lokalna tożsamość i jej kształtowanie to obowiązek wspólnego
działania najważniejszych podmiotów funkcjonujących w sferze

B.2. Rozwój osobowy i zawodowy mieszkańców

administracji, życia społecznego, gospodarczego, edukacyjnego,
kulturalnego. Szczególne miejsce i rola spoczywa tu na uczel-

B.2.1. Z większanie szans edukacyjnych, w tym podejmowanie

niach. To one powinny być kreatorem i propagatorem takiej

szczególnej troski o proces wychowania oraz kształcenia

współpracy tym bardziej, że powstaje coraz więcej otwartych ob-

i poprawy warunków nauki dzieci i młodzieży

szarów możliwego współdziałania.

uzdolnionej, niepełnosprawnej oraz wyrównywanie

ponadto

budowania

jego

prestiżu

oraz

jako wyznacznik własnej pracy. Wychowywanie dzieci i młodzieB.2.2. Doskonalenie warunków dla kształcenia zawodowego,

ży stanowi integralną część pracy pedagogicznej każdego nauczy-

ustawicznego i specjalnego dostosowanego do rynku

ciela. Bogata oferta doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji adre-

szans zaniedbanych wychowawczo

pracy

sowana do kadry pedagogicznej, wpisująca się w jej oczekiwania

Wiek szkolny dzieci i młodzieży jest okresem szczególnej wrażli-

Kształcenie zawodowe i ustawiczne na każdym etapie rozwoju

i potrzeby, jest gwarantem skuteczności rozwoju umiejętności na-

Ważnym elementem jest budowa Miasta jako centrum wymiany

wości, chłonności i aktywności. Wzbudzanie, wspieranie i rozwi-

osobowego ma na celu stałe podnoszenie poziomu kwalifikacji

uczyciela we wszystkich sferach jego działalności. Pracownicy

między Wschodem i Zachodem we wszystkich dziedzinach życia,

janie określonych zainteresowań i zdolności dzieci i uczniów jest

zawodowych oraz ogólnych kompetencji niezbędnych do funkcjo-

administracji i obsługi to bardzo ważna grupa osób kształtująca

jego promieniowanie na wschód, kształtowanie otwartości

równie ważne, jak inne zadania edukacyjne zawarte w progra-

nowania we współczesnym świecie według potrzeb lokalnego

wizerunek placówki w zakresie jej sprawnego działania instytu-

mieszkańców na problemy mniejszości. Działania powinny doty-

mach nauczania. Należy zatem rozpoznawać potrzeby wynikające

rynku pracy. Służyć temu powinno utworzenie branżowych

cjonalnego.

B.1.3. W
 spieranie mniejszości narodowych

32
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B.2.4. Rozwijanie umiejętności kluczowych ukierunkowanych

B.3. Wzrost jakości i innowacyjności kształcenia

na przystosowanie absolwenta szkoły do życia
zawodowego i osobistego

B.3.1. Doposażanie szkół i placówek oświatowych

dydaktycznych, przekazywanie szkołom nowoczesnych wyro-

kryzysowym

spodarczego do realizacji procesu dydaktycznego będzie sprzy-

Procesy globalizacyjne, a także występujące zagrożenia związane

Postępujący proces globalizacji oraz związany z nim wzrost kon-

w nowoczesny sprzęt i infrastrukturę techniczną

jać kształceniu uczniów w zakresie nowoczesnych technologii,

ze zjawiskami cywilizacyjnymi i patologiami społecznymi oraz za-

kurencyjności gospodarczej krajów coraz bardziej dotyka także

Odpowiednio wyposażona baza szkoły jest jednym z podstawo-

dostępnych u pracodawców.

grożenia powodowane siłami natury decydują o konieczności bu-

polskiej rzeczywistości. Wymusza podejmowanie innowacyjnych

wych elementów składających się na jakość pracy, a tym samym

rozwiązań technologicznych, organizacyjnych oraz edukacyjnych.

na jakość kształcenia. Szczególne znaczenie ma podwyższanie ja-

Konieczne stały się inicjatywy związane z inwestowaniem w ka-

kości pracy szkół poprzez poprawę ich infrastruktury. Służyć temu

kształcenia innowacyjnego i kreatywnego

kryzysowych, to podstawowa miara oceny poczucia bezpieczeń-

pitał ludzki, przeorientowanie dotychczasowego myślenia o czło-

powinno dążenie do zapewniania standardowej bazy kształcenia

Cel ten powinien być realizowany poprzez wzbogacanie tradycyj-

stwa mieszkańców.

wieku i jego roli na rynku pracy. Aby sprostać nowym wyzwa-

ustawicznego i praktycznego, optymalnej infrastruktury do

nych metod i form kształcenia o nauczanie kreatywne i innowa-

niom, każdy potencjalny pracownik, oprócz wysokich kwalifikacji

prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego, modernizacja oraz

cyjne. Proces dydaktyczny należy prowadzić zgodnie z zasadami

zawodowych, powinien posiadać kluczowe kompetencje społecz-

termomodernizacja obiektów oświatowych, wyposażanie szkół

współczesnej dydaktyki, metodami aktywizującymi, kształtujący-

bezpieczeństwem w Mieście

ne. Trafne rozpoznawanie własnych zainteresowań zawodowych,

i placówek oświatowych w nowoczesne środki dydaktyczne, sprzęt

mi techniki twórczego myślenia. Nowatorskie, innowacyjne i kre-

Działania zabezpieczające nie powinny naruszać warunków de-

predyspozycji osobowościowych, jak też rozwijanie umiejętności

komputerowy i oprogramowanie. Umożliwi to nabywanie przez

atywne kształcenie powinno stymulować pytania i zadania za-

mokracji i swobód obywatelskich, czy wkraczać nadmiernie

kluczowych, stanowiących podstawę kompetencji społecznych

uczniów kompetencji kluczowych w zakresie technik informacyjno-

chęcające ucznia do samodzielnych poszukiwań w miejsce

w sferę życia prywatnego i rodzinnego. Konieczne są tu wielokie-

i zawodowych, jest procesem. Wymaga to współpracy przyszłego

komunikacyjnych, języków obcych i kwalifikacji zawodowych.

dostarczania gotowych odpowiedzi.

runkowe działania skierowane na przeciwdziałanie i walkę z prze-

dowy systemów zabezpieczających i reagowania w każdej sytuB.3.3. Modyfikacja kształcenia tradycyjnego na rzecz

adepta w danym zawodzie z nauczycielem i doradcą zawodowym, służącymi fachową wiedzą i wsparciem. Niezbędne jest

34

B.4.2. P
 rzeciwdziałanie zagrożeniom, katastrofom i sytuacjom

bów i technologii. Włączanie specjalistów – praktyków życia go-

acji zagrożenia. Skuteczność ich działania, szczególnie w sytuacjach

B.4.3. Budowa zintegrowanego systemu zarządzania

stępczością, zagrożeniami patologiami i zagrożeniami społecznyB.3.2. Doskonalenie współdziałania pracodawców, uczelni oraz

B.4. Poprawa bezpieczeństwa publicznego

mi. Sprzyjają temu inwestycje infrastrukturalne, rozbudowana

upowszechnianie i wdrażanie usług z zakresu doradztwa zawodo-

szkół

wego: preorientacji zawodowej na poziomie szkoły gimnazjalnej,

Wpływ pracodawców na proces kształcenia powinien być wkom-

poradnictwa kariery – w szkole ponadgimnazjalnej oraz szerokiej

ponowany w jego planowanie, organizowanie, realizację oraz

komunalnych i socjalnych

oferty doradczej w kształceniu ustawicznym. Świadomy udział

ewaluację po to, by do minimum zniwelować rozdźwięk, jaki

Istotnym problemem społecznym jest brak odpowiedniej liczby

ucznia i słuchacza w procesie edukacji na każdym jego etapie

występuje w relacji edukacja – rynek pracy. Zapewnienie realiza-

mieszkań socjalnych i komunalnych w stosunku do potrzeb. Ko-

sprzyjać będzie rozwijaniu kluczowych kompetencji, niezbędnych

cji tego celu wiąże się z koniecznością wspierania szkół w wy-

nieczne jest zapewnienie czytelnych zasad przyznawania tych

w życiu osobistym i zawodowym.

pracowaniu zasad i form współpracy na rzecz systemowej ko-

mieszkań oraz skierowanie dodatków mieszkaniowych wyłącznie

munikacji pracodawców, szkół i uczelni w sferze innowacji

do potrzebujących, co usprawni proces zarządzania mieniem

społecznych

i transferu wiedzy – wymiany informacji, usług i zasobów. Efek-

w tym zakresie.

Życie społeczne opiera się na rodzinie. Rodzina stanowi pierw-
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sieć monitoringu, powstawanie instytucjonalnych form działania,
B.4.1. Wzrost racjonalności wykorzystania zasobów

typu komórki i centra zarządzania kryzysowego, które dodatkowo
wpływają na wzrost poczucia bezpieczeństwa.
B.5. Wspieranie rodzin
B.5.1. Wspomaganie rodziny w jej rozwoju i funkcjach

tywne współdziałanie we wdrażaniu innowacji i transferu wie-

szą zasadniczą szkołę człowieczeństwa, rodzice zaś są pierwszy-

dzy na rzecz dydaktyki i wychowania odbywać się może poprzez

mi nauczycielami dzieci. Prawidłowe ich przygotowanie do peł-

opracowywanie autorskich programów nauczania i materiałów

nienia funkcji społecznych powinno stanowić przedmiot szeroko
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zakrojonych działań nakierowanych na rozwój i wspomaganie.

znajdujących się w trudnej sytuacji. Istotną rolę pełnić powinna

Sprzyjać temu powinna szeroka oferta poradnictwa rodzinnego

w tym względzie szkoła i profilaktyka. Zasadnicze znaczenie mają

oraz psychologiczno-pedagogicznego. Pomocne w pełniejszym

instytucje opieki społecznej oraz działające w tym zakresie orga-

rozpoznawaniu obszarów wymagających wspomagania rodziny

nizacje pozarządowe, poprzez stosowanie różnych form pomocy

w jej rozwoju i funkcjach społecznych będą wyniki badań w za-

dostosowanych do potrzeb, a także działania w zakresie miesz-

Problemy związane z funkcjonowaniem ochrony zdrowia zależą

kresie świadomości wychowawczej rodziców, zleconych uczelni

kalnictwa, umożliwiające tworzenie podstawowych warunków

w dużej mierze od rozwiązań systemowych w sferze zarządzania

wyższej.

bytowych.

i finansowania, leżących poza zasięgiem Miasta. Natomiast po-

B.6. Wspomaganie postaw prozdrowotnych i zdrowego trybu
życia mieszkańców
B.6.1. Kontynuacja działań prozdrowotnych i profilaktycznych

winny być podejmowane i kontynuowane działania zmierzające
B.5.2. Wzmacnianie i doskonalenie współpracy szkoły ze

B.5.4. Wspieranie systemu instytucji asystenta rodziny

do kształtowania prozdrowotnego stylu życia społeczeństwa,

środowiskiem rodzinnym i społecznym

Zasadnicze znaczenie ma system profilaktyki nad dziećmi i rodzi-

tworzenia środowiska życia, pracy i nauki, sprzyjającego zdrowiu

Wszechstronny rozwój społeczeństwa nakłada nowe obowiązki

nami oraz wspieranie systemu asystentów rodziny. Ważne jest

oraz aktywizowania jednostek samorządu terytorialnego i organi-

na wiele instytucji, w tym na szkoły. Powinny one inspirować

również usprawnianie działań koordynacyjnych różnych instytucji

zacji pozarządowych do działań na rzecz zdrowia. Służyć temu

i aktywnie włączać się w oddolne inicjatywy społeczne w posta-

(w tym publicznych i organizacji pozarządowych) mających na

będzie m.in. realizacja Narodowego Programu Zdrowia.

ci aktywności lokalnej mieszkańców, życia sportowego i kultural-

celu rozpoznawanie potrzeb rodzin znajdujących się w trudnej sy-

nego, również poza zajęciami dydaktycznymi. Rodzice powinni

tuacji. Kwestią pierwszoplanową jest także organizacja pomocy

aktywnie włączać się w życie szkoły. Służyć temu mogą np.

w różnych formach oraz monitoring efektywności działań mierzo-

demograficznych

„Szkoły dla Rodziców”, Forum Rodziców, internetowe forum

ny głównie usamodzielnianiem się.

Analizując długookresowe trendy demograficzne Miasto powinno

wsparcia wychowawczego rodziców, większe zainteresowanie
uczestnictwem dzieci w zajęciach wychowania do życia w rodzi-

B.6.2. Inicjowanie rozwiązań adekwatnych do zmian

inicjować działania mające na celu zaspokojenie potrzeb społeczB.5.5. Wypracowanie i wspieranie systemu budownictwa

nie. Duże możliwości zacieśniania związków szkoły ze środowi-

społecznego

skiem stwarzają funkcjonujące w Mieście organizacje pozarządo-

Tworząc system wspierania rodzin w najtrudniejszej sytuacji ma-

we. Powinny one swoją ofertą wspomagać funkcję wychowawczą

terialnej należy dążyć do zapewnienia jak największej liczbie ro-

i opiekuńczą szkoły oraz rodziny.

dzin godziwych warunków mieszkaniowych, poprzez rozwój bu-

nych poszczególnych grup wiekowych mieszkańców.

downictwa komunalnego i socjalnego, zwiększania liczby
B.5.3. Rozwijanie systemu profilaktyki i opieki nad dziećmi

mieszkań na wynajem z przeznaczeniem na zaspokajanie celów

i rodziną

socjalnych oraz rozwój budownictwa mieszkaniowego w Mieście.

Przemiany współczesnej rodziny są procesami nieodwracalnymi,

Rodziny w trudnej sytuacji materialnej i społecznej powinny być

niosącymi wiele pozytywów, ale także zagrożeń. Konsekwencje

objęte pomocą kompleksową. Wprowadzenie takiego systemu

tych zagrożeń często ponoszą dzieci. Konieczne jest zatem wspie-

pozwoli uniknąć tworzenia się patologicznych dzielnic.

ranie rodzin. Szczególne znaczenie ma pomoc względem rodzin

36
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Kierunki działań

B.7. Poprawa skuteczności działań w zakresie pomocy
społecznej i integracji

B.7.3. Utworzenie systemu informacji o osobach szczególnej
troski, propagowanie wrażliwości społecznej i tolerancji
Podstawowe znaczenie ma tu koordynacja funkcjonowania róż-

B.7.1. Zwiększenie efektywności działania pomocy społecznej

nych instytucji i organizacji zarówno publicznych, jak i organizacji

Działania z zakresu szeroko pojętej pomocy społecznej, oprócz ich

pozarządowych we wszystkich obszarach działania względem

kontynuacji realizowanej przez instytucje sektora publicznego,

osób i rodzin potrzebujących wsparcia i pomocy. Potrzebne mogą

sukcesywnie powinny być przejmowane przez wyspecjalizowane

okazać się formy instytucjonalne koordynujące działania, typu ist-

organizacje pozarządowe. Z dotychczasowych doświadczeń wyni-

niejącego Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych, czy

ka, że szczególnie w zakresie pomocy społecznej organizacje po-

nowe – typu centrum wolontariatu i inne. Koordynacja dotyczyła-

zarządowe osiągają lepsze wyniki w realizacji powierzonych im

by badania, rozpoznawania i diagnozowania potrzeb w zakresie

zadań.

pomocy, kwalifikacji i organizacji świadczeń, kontroli i wniosko-

Długofalowy wzrost gospodarki opartej na wiedzy
i w konsekwencji większa liczba jakościowo
lepszych miejsc pracy

wania w powyższych zakresach. Działania takie sprzyjać będą
B.7.2. Stworzenie systemu wczesnej interwencji w zakresie

precyzji diagnozowania sytuacji, doborowi odpowiednich form

rehabilitacji zdrowotnej, społecznej, zawodowej

pomocy, nienakładaniu się świadczeń różnych instytucji oraz sku-

i edukacji

teczności finansowania działań pomocowych, a także poprawno-

Integracja społeczna rozumiana jako działania skierowane głów-

ści wnioskowania i budowy skutecznego systemu na kolejne

nie do osób i rodzin szczególnej troski, osób niepełnosprawnych,

lata.

osób wykluczonych społecznie, czy doświadczających przemocy
jest miarą dojrzałości społecznej i stanowi obowiązek Miasta

38

B.7.4. Rozwijanie systemu wsparcia osób w sytuacji kryzysowej

i jego mieszkańców względem tych grup i osób. Konieczne są

i doświadczających przemocy

w tym zakresie zarówno działania wcześnie wykrywające sytu-

Istotnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim

acje problemowe, jak i profilaktyczne, rehabilitacyjne i wspierają-

mieszkańcom jest dążenie do zbudowania spójnego systemu

ce. Celem takich działań powinna być tak daleka jak to tylko moż-

funkcjonowania ośrodków służących pomocą osobom dotknię-

liwe integracja osób szczególnej troski z całym społeczeństwem

tym przemocą lub innymi sytuacjami kryzysowymi w rodzinie lub

w każdym elemencie życia społecznego.

społeczeństwie.
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Cel strategiczny C.

w o bs z a r z e r o z w o j u g o s p o d a r c z e g o

Powyższy cel strategiczny opiera się na mocnych stronach Miasta związanych z zasobami
pracy, potencjałem szkolnictwa wyższego, rozwiniętymi sektorami przemysłowymi oraz

Priorytet C.1.
Wzmocnienie ponadlokalnej
konkurencyjności firm
sektora MSP

Priorytet C.2.
Rozwój innowacyjnej
gospodarki

Priorytet C.3.
Pozyskanie inwestorów
zewnętrznych krajowych
oraz zagranicznych

szansami związanymi z nadzieją na napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ),

Priorytet C.4.
Rozwój powiązań
gospodarczych ze
wschodnimi sąsiadami
Polski i UE – Białystok
liderem współpracy
wschodniej

Kierunek działań C.1.1.
Rozwój systemu usług wsparcia
MSP

Kierunek działań C.2.1.
Wsparcie innowacyjności

Kierunek działań C.3.1.
Kompleksowe
przygotowanie
i oferowanie na korzystnych dla
inwestorów warunkach terenów
inwestycyjnych

Kierunek działań C.4.1.
Rozwój współpracy partnerskiej
z miastami ze Wschodu

Kierunek działań C.1.2.
Stworzenie i wdrożenie strategii
rozwoju oraz wspieranie konkurencyjności wiodących i najbardziej innowacyjnych sektorów
gospodarki Miasta

Kierunek działań C.2.2.
Tworzenie warunków do większego zaangażowania uczelni
wyższych w procesy innowacyjne w gospodarce

Kierunek działań C.3.2.
Współpraca ze szkołami i uczelniami wyższymi oraz instytucjami rynku pracy w kierunku dostosowania działalności edukacyjnej pod kątem potrzeb inwestorów

Kierunek działań C.4.2.
Rozwój współpracy gospodarczej, naukowo-technologicznej
oraz kapitałowej w układzie
Wschód – Zachód

Kierunek działań C.1.3.
Rozwój lokalnych instytucji finansowych

Kierunek działań C.2.3.
Usprawnianie administracji publicznej poprzez informatyzację

Kierunek działań C.3.3.
Rozwój Podstrefy Suwalskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej
w Białymstoku

Kierunek działań C.4.3.
Wsparcie wchodzenia przedsiębiorstw na rynki wschodnie

Kierunek działań C.1.4.
Promocja postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców,
w szczególności wśród młodzieży

Kierunek działań C.2.4.
System finansowania innowacji

Kierunek działań C.3.4.
Pozyskiwanie inwestorów na
podstawie szerokiej, wspólnej
oferty kształtowanej na bazie
aglomeracji białostockiej oraz zapewnienie kompleksowej obsługi inwestorów w ramach Biura
Obsługi Inwestora

korzystnymi procesami demograficznymi, rosnącym rynkiem produktów i usług cyfro-

C. Długofalowy wzrost

wych. Realizacja celu bezpośrednio przyczyni się do realizacji podstawowego oczekiwania

gospodarki opartej na wiedzy

mieszkańców Miasta, za jakie można – w świetle badań i konsultacji społecznych – uznać
tworzenie miejsc pracy.
Realizacja celu strategicznego nastąpi poprzez realizację 4 priorytetów.

i w konsekwencji większa
liczba jakościowo lepszych
miejsc pracy

Kierunek działań C.3.5.
Rozwój SIP/GIS (System Informacji Przestrzennej)

40
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Priorytety

Priorytet – C.1.

Priorytet – C.3.

Wzmocnienie ponadlokalnej konkurencyjności firm sektora MSP

Pozyskanie inwestorów zewnętrznych krajowych oraz zagranicznych

Priorytet ten jest wyrazem potrzeby przeciwdziałania podstawowym słabościom gospodarki Miasta, w której sektor MSP odgrywa rolę kluczową. Ni-

Priorytet opiera się na mocnych stronach i szansach. Mocna strona Białegostoku, jaką są zasoby pracy, zyskuje na znaczeniu

skie nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw, niedostateczne inwestycje w nowe maszyny i technologie, niska innowacyjność i międzynarodowa kon-

także w oparciu o szansę, jaką dla Miasta staje się wyczerpywanie zasobów wykwalifikowanej pracy w innych bardziej roz-

kurencyjność przedsiębiorstw, niedostateczny poziom przedsiębiorczości przejawiający się niską liczbą podmiotów gospodarczych, niedobory źródeł

winiętych aglomeracjach. Generalnie obserwuje się zjawisko nasycenia bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi (BIZ)

finansowania – szczególnie mikro i małych firm, słabości systemu wsparcia MSP, wszystkie te negatywne aspekty gospodarki Miasta muszą spotkać

zachodniej części kraju i tendencję do ich większego napływu do części wschodniej. W długim okresie zachętą dla inwesto-

się z aktywną polityką władz, zmierzającą do ograniczania ich negatywnego oddziaływania na długofalowe tempo rozwoju.

rów mogą być korzystne procesy demograficzne na tle innych miast w Polsce. Bezpośrednio natomiast Białystok będzie zyskiwał na atrakcyjności dzięki poprawie infrastruktury drogowej i zewnętrznych połączeń komunikacyjnych oraz rosnącej
chłonności gospodarek wschodnich, związanej także z poprawą relacji UE w ramach współpracy wschodniej. Pozyskanie in-

Priorytet – C.2.

westorów zewnętrznych musi uwzględniać pozostałe mocne strony Miasta, takie jak w szczególności rozwinięte sektory

Rozwój innowacyjnej gospodarki

przemysłowe: spożywczy, maszynowy, sprzętu medycznego, bieliźniarski; potencjał szkolnictwa wyższego, istnienie Podstre-

Priorytet ten wynika ze zidentyfikowanych mocnych stron gospodarki Miasta, w kontekście procesów zmian współczesnej gospodarki światowej,

fy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Białymstoku i powstającego Białostockiego Parku Naukowo-Technologiczne-

związanych z rosnącą rolą wiedzy i innowacji jako kluczowych czynników konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów. Zasadnym jest w tym kontek-

go oraz korzystną lokalizację dla niektórych sektorów jak: handel, przemysł spożywczy, drzewny, meblarski.

ście wykorzystanie najważniejszego atutu Miasta, jakim jest duża liczba osób z wykształceniem wyższym. Także wysoka jakość życia może przyciągać
osoby o wysokich kwalifikacjach. Niezbędne jest szersze wykorzystanie potencjału szkolnictwa wyższego, szczególnie w kontekście rozwiniętych
sektorów przemysłowych, jak: spożywczy, maszynowy, sprzętu medycznego, bieliźniarski. Nie wolno nie wykorzystać także już rozpoczętych działań

Priorytet – C.4.

w zakresie innowacyjnej gospodarki, do jakich należy zaliczyć: utworzenie Podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Białymstoku oraz

Rozwój powiązań gospodarczych ze wschodnimi sąsiadami Polski i UE – Białystok liderem współpracy

budowę Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego. Do mocnych stron, na których opiera się priorytet, trzeba dodać szanse w otoczeniu jako

wschodniej

przesłankę jego wyboru. Wśród szans zidentyfikowano bowiem możliwości napływu inwestycji zagranicznych, które mogą zdynamizować procesy

Powyższy priorytet opiera się na szansach. Zakłada się, iż będzie następować rozwój gospodarek wschodnich, poprawiający

innowacyjne w gospodarce Miasta oraz rosnący rynek produktów i usług cyfrowych (niezależny od lokalizacji). W kontekście ogólnych zmian gospo-

chłonność ich rynków. Poprawa infrastruktury drogowej i zewnętrznych połączeń komunikacyjnych stworzą szansę na prze-

darczych, w tym związanych ze zidentyfikowanymi zagrożeniami (wzrost kosztów, globalizacja, wzrost konkurencji), w istocie nie ma alternatywy dla

kształcenie Białegostoku w ważny węzeł transportowy i gospodarczy – łączący UE z krajami wschodnimi. Korzystne tenden-

innowacyjnego kierunku rozwoju gospodarki Miasta.

cje w relacjach Polski z krajami wschodnimi, dające potencjał na rozwój współpracy, powinny być wykorzystywane szczególnie w Białymstoku w kontekście powiązań gospodarczych, ale także naukowych i społecznych.
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Kierunki działań

C.1. Wzmocnienie ponadlokalnej konkurencyjności firm
sektora MSP

C.1.3. Rozwój lokalnych instytucji finansowych
ułatwiające dostępność do wsparcia finansowego dla przedsię-

C.1.1. R
 ozwój systemu usług wsparcia MSP

C.2. Rozwój innowacyjnej gospodarki

Dla realizacji tego działania należałoby przygotować instrumenty

C.2.3. Usprawnianie administracji publicznej poprzez
informatyzację

C.2.1. Wsparcie innowacyjności

Realizacja tego kierunku będzie polegać na upowszechnianiu

biorców, tzw. system gwarancji (fundusze pożyczkowe, fundusze

Niezwykle istotne jest zapewnienie odpowiedniej bazy technicz-

i rozszerzaniu katalogu spraw załatwianych drogą elektroniczną:

Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości powinno być realizowane

poręczeń kredytowych, fundusze venture capital) oraz zapewnić

nej dla rozwoju sektora wysokich technologii poprzez rozwój in-

zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych zdalnie po-

poprzez zapewnienie dostępu na preferencyjnych warunkach do:

wsparcie instytucjonalne i kapitałowe powstających funduszy po-

frastruktury innowacyjności (tworzenie parków naukowo-techno-

przez integrację systemów dziedzinowych w oparciu o referencyj-

źródeł kapitału, usług doradczych oraz usług szkoleniowych.

ręczeń i pożyczkowych. Istotne jest pozyskanie do realizacji tego

logicznych, inkubatorów technologicznych, centrów transferu

ne zbiory danych i referencyjną mapę GIS; zapewnienie nieza-

W Mieście szczególnie ważne jest zapewnienie doradztwa w za-

celu partnerów na przykład z samorządów z obszaru metropoli-

technologii i innych, które będą miejscami spotkań nauki z gospo-

wodności funkcjonowania sytemu informatycznego Miasta na

kresie prowadzenia działalności eksportowej oraz rynku unijnego.

talnego czy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego.

darką, zapewniającymi powstanie nowych miejsc pracy oraz

drodze zastosowania nowych rozwiązań sprzętowych, software-

związanymi z nowymi technologiami). Kluczowym przedsięwzię-

’owych oraz organizacyjnych; rozwój mechanizmów wymiany in-

ciem będzie realizacja projektu Białostockiego Parku Naukowo-

formacji pomiędzy systemem informatycznym Urzędu a ze-

Technologicznego, w tym jego rozwijanie w kolejnych etapach.

wnętrznymi

Doradztwo powinno być realizowane także w oparciu o stworzenie platformy informatycznej zawierającej oferty programów

C.1.4. Promocja postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców,

i usług oferowanych przez instytucje otoczenia biznesu (z możli-

w szczególności wśród młodzieży

wością aplikowania on-line).

Zapewnienie realizacji tego działania powinno przejawiać się
wsparciem i promowaniem inicjatyw pobudzających przedsię-

systemami

teleinformatycznymi

podmiotów

realizujących zadania publiczne, w tym z platformą ePUAP.
C.2.2. Tworzenie warunków do większego zaangażowania

C.1.2. S
 tworzenie i wdrożenie strategii rozwoju oraz wspieranie

biorczość wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i wyższych.

uczelni wyższych w procesy innowacyjne w gospodarce

konkurencyjności wiodących i najbardziej innowacyjnych

Zakłada się szersze uwzględnienie zagadnień z obszaru przedsię-

Jednym z warunków rozwoju gospodarki jest jej innowacyjność,

Powyższy kierunek działania może być realizowany w oparciu

C.2.4. System finansowania innowacji

sektorów gospodarki Miasta

biorczości w ramach zajęć szkolnych, jak i organizację szeregu

zdolność wdrażania nowych technologii, transfer wiedzy (know-

o procedury przygotowujące i powierzające zadania do realizacji

Osiągnięcie powyższego będzie możliwe poprzez promowanie

przedsięwzięć promujących przedsiębiorczość w Mieście (olim-

how), wdrażanie nowych rozwiązań. Należałoby położyć nacisk

w oparciu o dostępne instrumenty prawno-finansowe, jak rów-

idei współpracy, na przykład przez tworzenie się klastrów. Środo-

piady wiedzy, konkursy, upowszechnianie dobrych praktyk).

na promowanie współpracy nauki z biznesem, szczególnie w ra-

nież o indywidualnie opracowane projekty realizacji przedsię-

wisko podmiotów gospodarczych powinno dążyć do współpracy,

mach wiodących technologii, takich jak: technologie informatycz-

wzięć tj.: venture capital, seed-capital, kredyty innowacyjne, pro-

tworzenia więzi i współdziałania. Istotnym jest wzmacnianie kla-

ne, nanotechnologie, biotechnologie. Niezbędne jest zainicjowa-

gram tzw. wędki technologicznej. W przypadku tego kierunku

strów i promowanie dobrowolnej kooperacji przedsiębiorstw, jed-

nie działań promujących innowacje, które powinno polegać na

działaniem szczególnie ważnym będzie współpraca z centralnymi

nostek naukowych, edukacyjnych i innych instytucji, celem uzy-

promowaniu innowacyjności w społeczeństwie, dobrych prakty-

instytucjami zajmującymi się finansowaniem badań i rozwoju, jak

skania korzyści wynikających z sieciowej współpracy pomiędzy

kach, organizowaniu seminariów itp.

też z uczelniami wyższymi oraz firmami innowacyjnymi.

przedsiębiorstwami i otoczeniem naukowo-badawczym.
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Kierunki działań

C.3. Pozyskanie inwestorów zewnętrznych krajowych
oraz zagranicznych

C.3.3. Rozwój Podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy

C.3.5. Rozwój SIP/GIS (System Informacji Przestrzennej)

nicznymi. W dalszym ciągu powinno się przywiązywać wielką

Ekonomicznej w Białymstoku

Kolejne warstwy informacyjne mapy pozwolą na poprawę jakości

wagę do wymiany doświadczeń z zakresu funkcjonowania samo-

Nadrzędnym kierunkiem działania powinno być tworzenie jak

podejmowanych decyzji gospodarczych oraz poprawią jakość

rządu i wykorzystania nowych technologii w inwestycjach samo-

C.3.1. Kompleksowe przygotowanie i oferowanie na korzystnych

najlepszych warunków do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych

usług świadczonych przez jednostki administracji publicznej.

rządowych. Należy stwarzać warunki do współpracy samorzą-

dla inwestorów warunkach terenów inwestycyjnych

oraz zwiększanie stopnia efektywności wykorzystywania poten-

Szczególna troska o aktualność danych z zakresu planowania

dów gospodarczych i innych organizacji międzynarodowych.

Konieczne jest stworzenie skoordynowanego, a nie interwencyj-

cjału gospodarczego, w tym zasobów ludzkich poprzez tworzenie

i zagospodarowania przestrzennego (miejscowe plany zagospo-

nego systemu przygotowywania miejskich terenów inwestycyj-

atrakcyjnych miejsc pracy. Funkcjonowanie Strefy to istotny ele-

darowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków

nych, począwszy od zasobu terenów gminnych poprzez przygoto-

ment wsparcia rozwoju społeczno-gospodarczego.

zagospodarowania przestrzennego Miasta, Lokalny Program Re-

wanie planistyczne (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzje o warunkach zabudowy), po udostępnienie

C.3.4. Pozyskiwanie inwestorów na podstawie szerokiej,

C.4.2. Rozwój współpracy gospodarczej,
naukowo-technologicznej oraz kapitałowej

witalizacji Miasta Białegostoku, Studium hydrograficzne, Studium

w układzie Wschód – Zachód

transportowe, Ekofizjografia itp.) ułatwi przedsiębiorcom przepro-

Realizacja tego kierunku działania powinna być nastawiona na

komunikacyjne i infrastrukturalne. Wypracować należy również

wspólnej oferty kształtowanej na bazie aglomeracji

wadzanie analiz związanych z planowanymi inwestycjami oraz

wzmacnianie więzi między polskimi i wschodnimi przedsiębior-

system pomocy w nawiązywaniu kontaktów w relacji inwestor –

białostockiej oraz zapewnienie kompleksowej obsługi

pogłębi wiedzę na temat wspieranych kierunków rozwoju Miasta.

stwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi, instytucjami otocze-

osoba fizyczna – właściciel gruntów cennych inwestycyjnie. Ko-

inwestorów w ramach Biura Obsługi Inwestora

Opracowanie i wdrażanie mechanizmów wymiany danych po-

nia biznesu. Białystok, ze względu na swoje położenie, powinien

nieczne jest również stworzenie zespołu osób odpowiedzialnych

Działania powyższe powinny polegać na promocji możliwości

między systemem GIS a systemem zarządzania zasobem geode-

aspirować do miana centrum współpracy gospodarczo-finanso-

za podtrzymywanie kontaktów zewnętrznych wypracowanych w

i korzyści inwestycyjnych Miasta wśród potencjalnych inwestorów

zyjnym pozwoli na osiągnięcie wysokiej aktualności informacji

wej i naukowej, ośrodka wymiany handlowej oraz miejsca orga-

wyniku m.in. zagranicznych wizyt i spotkań władz Miasta, jako

oraz na zapewnieniu nie tylko informacji, ale również koordynacji

prezentowanych przez GIS. Rozszerzenie mapy na obszar metro-

nizacji imprez o randze międzynarodowej.

działań promocyjnych oraz służących wymianie informacji gospo-

procesu inwestycyjnego, we współpracy ze wszystkimi jednost-

politalny poprawi atrakcyjność inwestycyjną całego subregionu

darczych w celu pozyskania konkretnych inwestorów.

kami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego w Białymstoku, innymi

oraz wpłynie korzystnie na pozycję inwestycyjną Miasta.

organami administracji publicznej, szkołami i uczelniami wyższy-

C.4.3. Wsparcie wchodzenia przedsiębiorstw na rynki
wschodnie

C.3.2. Współpraca ze szkołami i uczelniami wyższymi oraz

mi, instytucjami otoczenia biznesu. Realizacja tego kierunku dzia-

C.4. Rozwój powiązań gospodarczych ze wschodnimi sąsiadami

Należałoby udzielać poparcia inicjatywom i działaniom sprzyjają-

instytucjami rynku pracy w kierunku dostosowania

łania będzie możliwa poprzez stworzenie wspólnej platformy in-

Polski i UE – Białystok liderem współpracy wschodniej

cym organizacji targów, misji handlowych, forów gospodarczych,

działalności edukacyjnej pod kątem potrzeb inwestorów

formacyjnej. Ważna będzie również troska o profesjonalne

Aby przyciągnąć kapitał zewnętrzny (krajowy i zagraniczny), istot-

przygotowanie terenów inwestycyjnych Miasta poprzez doku-

na jest dostępność do wykwalifikowanych kadr. Niezbędne staje

menty planistyczne oraz wyposażanie wybranych terenów inwe-

Współpraca zagraniczna będzie, jak dotychczas, traktowana jako

się więc wyzwolenie inicjatywy służącej poprawie posiadanych

stycyjnych w niezbędną infrastrukturę techniczną. Należy dążyć

najskuteczniejszy sposób promocji Miasta poza granicami kraju.

lub uzyskaniu nowych kwalifikacji zawodowych, a także uela-

do wypracowywania wspólnej oferty inwestycyjnej obszaru me-

Uwaga powinna być skoncentrowana na takich kwestiach, jak:

stycznieniu systemu kształcenia na wyższych uczelniach. Należy

tropolitalnego, która byłaby w stanie zaspokoić bardzo zróżnico-

pozyskiwanie inwestycji, rozwój turystyki, wymiana kulturalna

włączać instytucje edukacyjne, w tym uczelnie wyższe w proces

wane oczekiwania poszczególnych inwestorów, zarówno pod

czy edukacyjna. W dalszym ciągu należy brać czynny udział

pozyskiwania inwestorów zewnętrznych i dostosowywania do ich

względem dostępu do terenów, jak i kadry oraz infrastruktury.

w misjach gospodarczych oraz spotkaniach z partnerami zagra-

konferencji i innych przedsięwzięć w celu nawiązywania i umacC.4.1. Rozwój współpracy partnerskiej z miastami ze Wschodu

niania kontaktów gospodarczych.

potrzeb oferty edukacyjnej.
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Powyższy cel strategiczny wynika z całokształtu uwarunkowań zbadanych w ramach analizy SWOT. Opiera
się na mocnych stronach Miasta, związanych z potencjałem i aktywnością środowisk twórczych i sporto-

D. Atrakcyjność i dostępność

wych, potencjałem dotyczącym różnorodności atrakcji

oferty kulturalnej, sportowej,

turystycznych, dających wielostronne możliwości roz-

turystycznej i rekreacyjnej

woju usług turystycznych, a także z działalnością instytucji samorządowych, skutecznie kreujących przede
wszystkim wydarzenia kulturalne w Mieście oraz nowe
produkty turystyczne. Od poziomu atrakcyjności Miasta w sferze kultury, sportu i turystyki zależy to, czy
wykorzysta ono szanse związane z powyższymi atutami Miasta w stosunku do jego otoczenia oraz szanse

Atrakcyjność i dostępność
oferty kulturalnej, sportowej,
turystycznej i rekreacyjnej

znajdujące się w otoczeniu: walory kulturowe i przyrodnicze, przygraniczne położenie, realną możliwość
funkcjonowania w charakterze ponadregionalnego
centrum, a także możliwość pozyskania zewnętrznych
źródeł finansowania celów strategicznych. Dotychczas,
co wskazuje analiza słabych stron Miasta i zagrożeń,
oferta kulturalna, sportowa, turystyczna i rekreacyjna
Miasta nadal jest zbyt mało atrakcyjna (zarówno dla
wewnętrznych, jak i zewnętrznych odbiorców) i zbyt
mało dostępna (w obu wspomnianych aspektach), by
zapewnić Miastu wysoką trwałą renomę w kraju i za
granicą, przyciągnąć większą liczbę inwestorów,
a zwłaszcza, co jest kluczowym zagadnieniem, spełnić
oczekiwania mieszkańców Miasta, za jakie w tym kontekście można uznać chęć zaspokojenia potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych, chęć prowadzenia aktywnych
stylów życia oraz tworzenie miejsc pracy zwłaszcza
związanych z realizacją usług turystycznych.
Realizacja celu strategicznego nastąpi poprzez realizację sześciu priorytetów.
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Cel strategiczny D.

w o bs z a r z e k u l t u r y , s p o r t u i t u r y s t y k i

Priorytet D.1.
Wspieranie środowisk twórczych
w Mieście i rozwój infrastruktury
kulturalnej

Priorytet D.2.
Kreowanie przedsięwzięć kulturalnych
o prestiżowym znaczeniu krajowym
i międzynarodowym

Priorytet D.3.
Tworzenie regionalnego centrum
turystycznego

Priorytet D.4.
Wspieranie przedsiębiorczości
w sferze turystyki i działalności
kulturalnej

Priorytet D.5.
Promowanie aktywnych stylów
życia i rozwój infrastruktury
rekreacyjnej

Priorytet D.6.
Tworzenie sportowego centrum
o znaczeniu ponadregionalnym

Kierunek działań D.1.1.
Stwarzanie warunków do aktywizacji społeczności Miasta w sferze kultury i wzrostu jej uczestnictwa w kulturze

Kierunek działań D.2.1.
Wspólne kreowanie nowych projektów artystycznych i imprez kulturalnych o znaczeniu krajowym i międzynarodowym przez środowiska
kulturalne Miasta

Kierunek działań D.3.1.
Wsparcie rozwoju kluczowych kierunków turystyki w Mieście: kulturowej, przyrodniczej, kongresowej, sportowej i leczniczej

Kierunek działań D.4.1.
Stwarzanie warunków dla rozwoju przemysłów kultury w Mieście

Kierunek działań D.5.1.
Budowa, rozbudowa i modernizacja
bazy rekreacyjnej, ze szczególnym
uwzględnieniem osiedli mieszkaniowych

Kierunek działań D.6.1.
Kreacja wizerunku sportowego Miasta

Kierunek działań D.1.2.
Wspieranie środowisk twórczych i promocja dokonań lokalnych twórców

Kierunek działań D.2.2.
Umacnianie marki i promocja wiodących środowisk twórczych i imprez kulturalnych w Mieście

Kierunek działań D.3.2.
Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturalnych otoczenia dla rozwoju funkcji Miasta jako
zaplecza turystycznego regionu

Kierunek działań D.4.2.
Inspirowanie działań na rzecz utworzenia
lokalnej organizacji turystycznej

Kierunek działań D.5.2.
Rozwój funkcji wypoczynkowej Miasta

Kierunek działań D.6.2.
Promocja i rozwój sportu wyczynowego, sportu masowego oraz aktywności sportowej osób niepełnosprawnych

Kierunek działań D.1.3.
Wykorzystanie potencjału szkolnictwa artystycznego i środowiska akademickiego do rozwoju
funkcji kulturalnych Miasta

Kierunek działań D.2.3.
Promocja młodych środowisk twórczych i wykorzystanie ich potencjału w tworzeniu prestiżowych przedsięwzięć kulturalnych

Kierunek działań D.3.3.
Rozwój infrastruktury turystycznej

Kierunek działań D.4.3.
Konsolidacja przedsięwzięć turystycznych i kulturalnych w Mieście

Kierunek działań D.5.3.
Promocja zdrowych stylów życia

Kierunek działań D.6.3.
Wykreowanie
imprezy
sportowej
o prestiżowym znaczeniu w kraju

Kierunek działań D.1.4.
Konsolidacja środowisk twórczych oraz inspirowanie powstania struktur sieciowych i klastrowych w sferze kultury

Kierunek działań D.2.4.
Budowa i umacnianie marki Białegostoku jako
wielokulturowego Miasta kresów Unii Europejskiej w oparciu o prestiżowe przedsięwzięcia
kulturalne

Kierunek działań D.3.4.
Poprawa estetyki Miasta i dostosowanie jego
przestrzeni do potrzeb turystyki

Kierunek działań D.4.4.
Wsparcie organizacyjne, szkoleniowe
i promocyjne (dobre praktyki) dla przedsiębiorstw turystycznych i organizacji
z zakresu kultury

Kierunek działań D.5.4.
Rozwój infrastruktury oraz imprez rekreacyjnych dla turystyki rowerowej oraz
innych form aktywnego spędzania czasu wolnego

Kierunek działań D.6.4.
Budowa, rozbudowa i modernizacja
bazy sportowej w Mieście, w tym
bazy sportowej szkół

Kierunek działań D.1.5.
Budowa i adaptacja nowych obiektów na cele
kultury, poprawa stanu istniejącej infrastruktury
oraz powiększanie zbiorów i powierzchni wystawienniczej

Kierunek działań D.2.5.
Wykorzystanie projektów zewnętrznych do wykreowania imprezy kulturalnej o znaczeniu międzynarodowym

Kierunek działań D.3.5.
Promocja Miasta przez mieszkańców i wśród
jego mieszkańców oraz poprzez gości je odwiedzających

Kierunek działań D.4.5.
Promocja i rozwój produktów regionalnych oraz proekologicznych form turystyki

Kierunek działań D.1.6.
Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego

Kierunek działań D.3.6.
Konsolidacja środowisk związanych z turystyką
poprzez współpracę władz Miasta z przedsiębiorstwami i środowiskami akademickimi

Kierunek działań D.1.7.
Edukacja kulturalna mieszkańców

Kierunek działań D.3.7.
Poprawa jakości usług turystycznych, w tym
opracowanie koszyka markowych produktów turystycznych

Kierunek działań D.6.5.
Podnoszenie poziomu kwalifikacji kadry
sportowej

Kierunek działań D.6.6.
Rozwój kultury fizycznej wśród dzieci
i młodzieży oraz bazy sportowej szkół

Kierunek działań D.1.8.
Rozwój infrastruktury dla imprez masowych
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Priorytety

Priorytet – D.1.

Priorytet – D.3.

Wspieranie środowisk twórczych w Mieście i rozwój infrastruktury kulturalnej

Tworzenie regionalnego centrum turystycznego

Powyższy priorytet z jednej strony opiera się na wykorzystaniu mocnych stron Miasta, którymi są aktywność instytucji samorządowych w sferze

Priorytet ten opiera się na mocnych stronach i szansach Białegostoku związanych z różnorodnością atrakcji turystycznych

kultury i sportu oraz dynamika działań wybranych środowisk twórczych, z drugiej zaś na dążeniu do przeciwdziałania słabościom związanym z niedo-

w Mieście, jego kapitałem wynikającym z istnienia relatywnie silnego i zróżnicowanego środowiska akademickiego, a także

stateczną infrastrukturą w sferze kultury, rozproszeniem i efemerycznością środowisk twórczych w Mieście, problemami lokalowymi, drenażem śro-

z możliwością pełnienia funkcji regionalnego centrum turystycznego w kontekście jego otoczenia, dysponującego wysokimi

dowisk twórczych przez inne ośrodki kulturalne oraz niezadowalającym stanem technicznym obiektów historycznych. Problemem jest także ograni-

i różnorodnymi walorami, a zarazem posiadającego relatywnie słabą infrastrukturę. Istnieje wiele potencjalnych kierunków

czony poziom uczestnictwa mieszkańców Miasta w jego życiu kulturalnym oraz niedostateczny przepływ informacji o wydarzeniach kulturalnych.

rozwoju turystyki. Turystyka kongresowa ma możliwości rozwoju ze względu na silne środowisko akademickie w Mieście oraz

Przeciwdziałanie tym problemom wymaga aktywnej polityki Miasta, co wydaje się o tyle ułatwione, że Miasto od pewnego czasu aktywnie kreuje

przygraniczne położenie preferujące Białystok jako miejsce spotkań podmiotów gospodarczych z kraju z analogicznymi pod-

swoje życie kulturalne. Realizacja priorytetu okazuje się zatem kontynuacją polityki prowadzonej przez władze Miasta.

miotami z Europy Wschodniej. Rozwój turystyki kulturowej wynika z obfitości obiektów dziedzictwa kulturowego w Białymstoku i okolicznych miejscowościach, jak Tykocin, Supraśl, Choroszcz i inne. Możliwości rozwoju turystyki przyrodniczej wyni-

Priorytet – D.2.

kają z faktu, że województwo podlaskie jest najcenniejszym przyrodniczo regionem w Europie, posiadającym ostatnie

Kreowanie przedsięwzięć kulturalnych o prestiżowym znaczeniu krajowym i międzynarodowym

nieprzekształcone środowiska i ekosystemy, wyjątkowo cenne obszary chronione, a także ostatnie ostoje wielu gatunków

Priorytet ten jest wyrazem potrzeby przeciwdziałania zagrożeniu, którym jest nierozpoznawalność Miasta jako miejsca imprez kulturalnych o najwyższym

flory i fauny przy najwyższym w Europie poziomie różnorodności biologicznej. Natomiast rozwój turystyki sportowej jest

krajowym względnie międzynarodowym prestiżu. Dzieje się tak mimo obfitości wydarzeń kulturalnych w Mieście, a także mimo istnienia wyróżniających

dążeniem do wykorzystania szansy, jaką stanowi aktywność środowisk sportowych w Mieście.

się aktywnych środowisk artystycznych. Oznacza to, że mocne strony Miasta w sferze kultury nie są wykorzystywane w sposób należyty.
Wykreowanie przedsięwzięć kulturalnych o prestiżowym znaczeniu krajowym i międzynarodowym jest szczególnie istotne z perspektywy wizerunku

Priorytet – D.4.

Miasta jako miejsca o wielkich tradycjach związanych z różnorodnością kulturową, bogactwem dziedzictwa w tej sferze i bogactwem różnorodnych

Wspieranie przedsiębiorczości w sferze turystyki i działalności kulturalnej

tradycji etnicznych. W tej sytuacji konieczne wydaje się, by Białystok był rozpoznawalny jako Miasto stanowiące prestiżowe centrum kulturalne.

Z badań przeprowadzonych na potrzeby budowy niniejszej Strategii wynika, że jednym z kluczowych oczekiwań mieszkańców

Realizacja priorytetu pozwoli na wykorzystanie mocnych stron Miasta w sferze kultury: umożliwi dalszy wzrost aktywności instytucji samorządowych,

Miasta jest tworzenie nowych miejsc pracy. Mogą one być tworzone również w sferze turystyki i kultury. Słabość Miasta

zdynamizuje działania środowisk twórczych pozwalając na wykorzystanie ich potencjału, przyczyni się również do kontynuacji i usprawnienia budowy

stanowi niewielka liczba przedsiębiorców prywatnych działających w tych obszarach, co oznacza niski poziom przedsiębior-

prestiżowych kulturalnych produktów turystycznych, pozwoli na wykorzystanie nowych instytucji i inicjatyw, m.in. Centrum im. L. Zamenhofa.

czości. Pobudzanie przedsiębiorczości w sferze kultury i turystyki wymaga aktywnej polityki władz Miasta, które powinny
wspierać inicjatywy w tej dziedzinie.
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Priorytety

Priorytet – D.5.
Promowanie aktywnych stylów życia i rozwój infrastruktury rekreacyjnej
Priorytet ten wynika z chęci przeciwdziałania słabym stronom Miasta związanym z ograniczonym poziomem zaspokojenia potrzeb rekreacyjnych mieszkańców, który to problem jest akcentowany we wszystkich badaniach
opinii mieszkańców, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych. Poprawa infrastruktury rekreacyjnej należy do
najczęściej głoszonych postulatów. Tymczasem od zapewnienia realizacji tych potrzeb zależy w dużym stopniu
poziom jakości życia białostoczan. Zły stan infrastruktury rekreacyjnej pozostaje w dodatku w sprzeczności z zewnętrznym wizerunkiem Miasta, którego elementami są właśnie jakość życia, niezmienione środowisko, wizerunek Miasta – stolicy „Zielonych Płuc Polski” oraz tradycje szkolnictwa medycznego. Wymaga to konsekwentnego
działania na rzecz podnoszenia walorów rekreacyjnych przestrzeni miejskiej. Realizacja priorytetu wiąże się także
z bardziej ogólnym trendem społecznym, którym jest generalnie wzrost zainteresowania aktywnymi i zdrowymi
stylami życia. Z racji swojego położenia oraz wizerunku Miasto jest w naturalny sposób predysponowane do pełnienia takich ról. Wysoki poziom możliwości realizacji takich ambicji życiowych przez jednostki stanowi także
szansę ograniczenia niekorzystnych dla Miasta trendów demograficznych. Uczyni również Miasto atrakcyjnym w
oczach jego gości.
Priorytet – D.6.
Tworzenie sportowego centrum o znaczeniu ponadregionalnym
Priorytet ten wynika z szansy Miasta, jaką jest niski poziom aktywności w sferze sportu innych wiodących ośrodków Polski Wschodniej. To w połączeniu z aktywnością środowisk sportowych, znaczną liczbą sekcji sportowych,
wśród nich także sekcji niszowych oraz z proekologicznym i prozdrowotnym wizerunkiem Miasta może stworzyć
sytuację, w której Białystok stanie się znany jako sportowe centrum o ponadregionalnym znaczeniu, a nawet jako
swoista stolica Polski Wschodniej w sferze sportu. To z kolei da możliwość bardziej intensywnego rozwoju turystyki sportowej, co stanowi element priorytetu D.4. Realizacja tego priorytetu przełoży się na przyspieszony
wzrost społeczno-gospodarczy.
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Kierunki działań

D.1. Wspieranie środowisk twórczych w Mieście i rozwój

nych, które stanowią podstawę budowy przyszłej renomy Miasta

wego ze strony Miasta na tych projektach kulturalnych, które two-

nie może ona być należycie wykorzystana ze względu na zły stan

w sferze kultury. Istotne jest też wspieranie nieinstytucjonalnych

rzą trwałą dodatkową wartość w sferze kultury i pozwolą na

techniczny wielu obiektów historycznych. Również poziom wie-

grup teatralnych, a także innych środowisk współtworzących kultu-

wzrost prestiżu Miasta. Wśród propozycji działania można wymie-

dzy o dziedzictwie kulturowym Miasta jest niezadowalający. Dla-

rę niezależną i alternatywną w Mieście. Równie ważne jest wspie-

nić między innymi tworzenie zintegrowanych struktur i powiązań

tego należy podjąć działania mające na celu poprawę standardów

w sferze kultury i wzrostu jej uczestnictwa w kulturze

ranie środowisk trwale funkcjonujących w Mieście, mających swoje

analogicznych do klastrów i organizacji sieciowych (klaster kultu-

ochrony spuścizny kulturowej. Chodzi nie tylko o ochronę zabyt-

Ten kierunek działań ma na celu doprowadzenie do wzrostu uczest-

tradycje i od wielu lat wpisujących się w życie kulturalne Miasta (np.

ralny, centrum organizacji kulturalnych itd.).

ków kultury materialnej, ale także o dziedzictwo związane z tra-

nictwa w kulturze mieszkańców Miasta, promocję dorobku kulturo-

środowiska literackie). Miasto powinno także zaangażować się

wego Miasta wśród jego mieszkańców oraz inspirowanie inicjatyw

w promocję osiągnięć lokalnych twórców, ponieważ przyczynia się

infrastruktury kulturalnej
D.1.1. S
 twarzanie warunków do aktywizacji społeczności Miasta

D.1.5. Budowa i adaptacja nowych obiektów na cele kultury,

z Białegostoku, a także o poprawę dostępu do informacji o dzie-

społecznych w sferze kultury. Wśród propozycji działań należy wy-

to do poprawy wizerunku Miasta jako ośrodka kulturalnego i wzro-

poprawa stanu istniejącej infrastruktury oraz

dzictwie kulturowym poprzez wsparcie inicjatyw wydawniczych,

mienić między innymi: promocję kultury wśród mieszkańców, wspie-

stu jego roli w życiu kulturalnym kraju i Unii Europejskiej, a także do

powiększanie zbiorów i powierzchni wystawienniczej

wystawienniczych, edukacyjnych itd.

ranie działań wyrównujących szanse uczestnictwa w kulturze osób

popularyzacji Białegostoku jako kulturowego „łącznika” między za-

Ten kierunek działania wynika z relatywnie niskich zasobów dóbr

niepełnosprawnych, wykorzystanie przestrzeni publicznej do przed-

chodem i wschodem Europy.

kultury, którymi dysponują instytucje kulturalne, z problemów lo-

stawienia dorobku środowisk twórczych, aranżowanie wydarzeń te-

D.1.7. Edukacja kulturalna mieszkańców

kalowych środowisk twórczych oraz instytucji, w tym tak znaczą-

Ten kierunek działania sprzyja aktywizacji społeczności Miasta

atralnych na rynku miejskim, koncerty i występy miejscowych zespo-

D.1.3. Wykorzystanie potencjału szkolnictwa artystycznego

cych, jak Galeria „Arsenał” i Książnica Podlaska oraz z dostrzegal-

w sferze kultury oraz stwarza warunki do trwałego korzystania

łów, kabaretów, teatrów na scenie rynku miejskiego. Istotnym

i środowiska akademickiego do rozwoju funkcji

nego w ostatnich latach trendu do zagospodarowywania na cele

z istniejącej i nowo powstałej infrastruktury kulturalnej. Poza tym,

aspektem tego kierunku działania jest inspirowanie poprawy dostę-

kulturalnych Miasta

kulturalne obiektów miejskich. Chodzi o zwiększanie finansowa-

działania edukacyjne zapewniłyby lepsze wykorzystanie poten-

pu do informacji o wydarzeniach kulturalnych. Brak rzetelnej informa-

Jest to wykorzystanie mocnej strony Miasta, którym jest istnienie

nia istniejącej infrastruktury kulturalnej, budowę i adaptację no-

cjału, który posiadają instytucje miejskie oraz organizacje działa-

cji wynika zwłaszcza z ograniczonego zainteresowania mediów kul-

szkolnictwa artystycznego (szkoły i uczelnie artystyczne), a także

wych obiektów na cele kultury, powiększanie zbiorów (kolekcji)

jące w sferze kultury. Byłaby to też kontynuacja dotychczas pro-

turą. Wśród propozycji wymieniono inspirowanie powstania pisma

wysoki poziom aktywności społeczności akademickiej w sferze

i powierzchni wystawienniczej. Wśród propozycji konkretnych

wadzonych zadań. Działania edukacyjne przyczyniają się nie tylko

kulturalnego, a także tworzenie osiedlowych centrów kultury, które

kultury. Środowiska akademickie kreują szereg wydarzeń kultural-

działań można wymienić przede wszystkim nowe siedziby dla

do rozwoju osobowościowego i wzrostu jednostkowych aspiracji,

będą spełniać stymulującą rolę w sferze kulturalnej mieszkańców

nych w Mieście. Wiele z nich ma utrwalone miejsce i renomę

Galerii „Arsenał” oraz Książnicy Podlaskiej, utworzenie Muzeum

ale także inspirują wzrost przedsiębiorczości w sferze kultury,

osiedli; może ono przy tym dokonywać się nie tylko w ramach reali-

w życiu kulturalnym Białegostoku. Ponadto, wykorzystanie po-

Lalki (muzeum Sztuki Lalkowej), utworzenie Muzeum Dziedzictwa

wzrost uczestnictwa w kulturze i wzrost aktywności społeczeń-

zacji zadań własnych samorządu miejskiego, ale też we współpracy

tencjału szkolnictwa artystycznego pozwoli zapobiec pogłębianiu

Kulturowego. Muzea te odzwierciedlałyby istnienie szczególnie

stwa w tej sferze.

z innymi podmiotami, zwłaszcza organizacjami pozarządowymi.

się procesu drenażu lokalnych środowisk twórczych przez inne

ważnych form życia kulturalnego w Mieście. Istotnym aspektem

ośrodki kulturalne.

tego kierunku działań jest także tworzenie osiedlowych centrów

D.1.2. Wspieranie środowisk twórczych i promocja dokonań
lokalnych twórców
Ten kierunek działań ma na celu wsparcie wzrostu aktywności śro-
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dycjami kulturowymi, z twórczością artystów wywodzących się

lokalnej aktywności w sferze kultury.
D.1.4. Konsolidacja środowisk twórczych oraz inspirowanie
powstania struktur sieciowych i klastrowych w sferze

D.1.8. Rozwój infrastruktury dla imprez masowych
Ten kierunek działania wynika z oczekiwań społeczności Miasta
związanych z potrzebą organizacji imprez masowych. Obecnie nie

D.1.6. Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego

istnieje odpowiednie zaplecze infrastrukturalne w tej sferze, co

dowisk twórczych oraz wykorzystanie ich różnorodności i potencja-

kultury

Jest to działanie mające na celu wzrost rozpoznawalności Miasta

uniemożliwia wykreowanie markowej imprezy kulturalnej o cha-

łu dla budowy silnego wizerunku Miasta jako centrum kulturalnego.

Bardzo istotne dla rozwoju kultury w Mieście jest przeciwdziałanie

jako centrum kultury oraz centrum turystyki kulturowej. Miasto

rakterze masowym mającej znaczenie ponadregionalne.

W szczególności chodzi o wsparcie młodych środowisk artystycz-

rozproszeniu środowisk twórczych i skupienie wsparcia finanso-

charakteryzuje różnorodność atrakcji kulturowych, lecz obecnie
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D.2. Kreowanie przedsięwzięć kulturalnych o prestiżowym
znaczeniu krajowym i międzynarodowym
D.2.1. Wspólne kreowanie nowych projektów artystycznych
i imprez kulturalnych o znaczeniu krajowym i

zy kulturalne o wysokim poziomie artystycznym, zbyt słabo pro-

Miasto jest w sposób naturalny predysponowane do pełnienia

mickich związanych z badaniami naukowymi i kształceniem

mowane w kraju i za granicą (jak np. Międzynarodowy Festiwal

funkcji wielokulturowego Miasta kresów Unii Europejskiej. Aby

w zakresie nauk medycznych (przesłanka rozwoju turystyki zdro-

Szkół Lalkarskich, Podlaska Oktawa Kultur, międzynarodowe festi-

ta funkcja została spełniona, należy wykreować prestiżowe

wotnej), dużej liczby i różnorodności ośrodków akademickich,

wale muzyki cerkiewnej, Białysztuk, Underground.pl, Żubroffka,

przedsięwzięcia kulturalne eksponujące tę funkcję. Mogą być

a także z bliskości wschodniej granicy Unii Europejskiej, co w na-

Jesień z Bluesem).

one oparte na dotychczasowej aktywności środowisk twórczych

turalny sposób predysponuje Miasto do funkcji spotkań bizneso-

najlepiej rozpoznawanych w kraju i za granicą: w sferze sztuki

wych (a także badawczych i innych) podmiotów z UE i Europy

współczesnej, teatru, muzyki, tańca, filmu, imprez i festiwali po-

Wschodniej (przesłanka rozwoju turystyki kongresowej).

międzynarodowym przez środowiska kulturalne Miasta
Ten kierunek działań prowadzi do tworzenia nowych projektów
kulturalnych oraz do koncentracji na najważniejszych wydarze-

D.2.3. Promocja młodych środowisk twórczych i wykorzystanie
ich potencjału w tworzeniu prestiżowych przedsięwzięć

kazujących wielokulturowość i dziedzictwo kulturowe.

niach w sferze kultury, dających szansę uzyskania trwałego wy-

kulturalnych

sokiego prestiżu, a tym samym także do konsolidacji środowisk

Młode środowiska twórcze mają szczególne znaczenie dla wykre-

D.2.5. Wykorzystanie projektów zewnętrznych do wykreowania

związanych z życiem kulturalnym w Mieście. Współpraca w celu

owania prestiżowych przedsięwzięć kulturalnych. Są one przy-

imprezy kulturalnej o znaczeniu międzynarodowym

turystycznego regionu

kreacji nowych projektów artystycznych powinna objąć wszelkie-

szłością kultury w Mieście, poza tym charakteryzują się szczegól-

Aplikowanie o projekty zewnętrzne i konkurowanie z innymi

Białystok jest stolicą regionu o wyjątkowych walorach przyrodni-

go rodzaju instytucje kulturalne w Mieście, a także współpracę

nie znaczącą dynamiką działań oraz renomą (środowiska taneczne,

ośrodkami przyczynia się do wzrostu poziomu merytorycznego

czych oraz dobrze zachowanym dziedzictwie kulturowym, a zara-

z organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorstwami i jednostka-

filmowe, środowiska kultury niezależnej, teatralne, literackie

przygotowywanych przedsięwzięć. Wiąże się z tym również ko-

zem regionu o słabej infrastrukturze turystycznej. Pozwoli to na

mi administracji publicznej (samorządami gmin ościennych, sa-

i muzyczne), należą też do najważniejszych organizatorów wyda-

nieczność tworzenia projektów o ponadregionalnym znaczeniu.

wzrost konsumpcji usług turystycznych w Mieście, dzięki realizacji

morządem województwa, organami administracji rządowej). Bar-

rzeń kulturalnych. Wykorzystanie ich potencjału zwiększy dyna-

Wsparcie inicjatyw ze środków zewnętrznych umożliwi realizację

funkcji zaplecza turystycznego regionu.

dzo ważne są także zintegrowane przedsięwzięcia realizowane

mikę działań kulturalnych w Mieście, stworzy szansę wykreowa-

przedsięwzięć obliczonych na większą skalę, bardziej prestiżo-

wspólnie przez miejskie instytucje kulturalne.

nia imprezy rozpoznawalnej w kraju i za granicą, a także ograniczy

wych i bardziej rozpoznawalnych w skali międzynarodowej.

D.3.2. Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturalnych

proces drenażu środowisk twórczych. Wśród propozycji działań
D.2.2. Umacnianie marki i promocja wiodących środowisk
twórczych i imprez kulturalnych w Mieście

wymieniono między innymi ufundowanie ogólnopolskiej nagrody

oraz przedsięwzięcia kulturalne, ale dotychczas były one promo-

strukturą turystyczną. Aby Miasto stało się bardziej atrakcyjne
turystycznie, niezbędne jest doprowadzenie do bardziej dynamicznego rozwoju infrastruktury. Białystok dysponuje obecnie

w Mieście: kulturowej, przyrodniczej, kongresowej,

najsłabszą bazą lokalową i noclegową wśród miast wojewódzkich

wielokulturowego Miasta kresów Unii Europejskiej

sportowej i leczniczej

w Polsce, co czyni je mało atrakcyjnym jako miejsce spędzania

trować się na umacnianiu ich marki oraz na promowaniu ich

w oparciu o prestiżowe przedsięwzięcia kulturalne

Powyższe kierunki rozwoju turystyki wynikają z analizy uwarun-

czasu, a także utrudnia spełnianie stołecznej funkcji turystycznej

w skali krajowej i międzynarodowej. Wśród środowisk twórczych

Białystok jest kulturowym pomostem między wschodem i za-

kowań i potencjału Miasta w sferze turystyki. Wynikają one

w regionie.

należy skupić się przede wszystkim na tych związanych ze sztuką

chodem Europy. Tu spotykają się dwie najważniejsze religie Eu-

z mocnych stron i szans Miasta związanych z walorami kulturowy-

współczesną, teatrem, muzyką klasyczną, filmem, tańcem oraz

ropy. Jest też Miastem położonym najbliżej wschodniej granicy

mi i środowiskowymi Białegostoku i okolic, wizerunku Miasta jako

literaturą, ponieważ te grupy mają obecnie największy prestiż

Unii Europejskiej. Stanowi region pogranicza: tu znajdowała się

ośrodka zapewniającego wysoką jakość życia (przesłanki rozwoju

w skali ponadlokalnej. Organizowane są także już obecnie impre-

granica między Koroną i Wielkim Księstwem Litewskim. Dlatego

turystyki kulturowej, przyrodniczej i sportowej), tradycji akade-

wane tylko w skali lokalnej i regionalnej. Należy zatem skoncen-
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D.3. Tworzenie regionalnego centrum turystycznego
D.3.1. Wsparcie rozwoju kluczowych kierunków turystyki

D.2.4. Budowa i umacnianie marki Białegostoku jako

D.3.3. Rozwój infrastruktury turystycznej
Jest to przeciwdziałanie słabej stronie Miasta związanej z infra-

artystycznej dla młodych twórców.

W Mieście istnieją wartościowe i znaczące środowiska twórcze

otoczenia dla rozwoju funkcji Miasta jako zaplecza
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D.3.4. Poprawa estetyki Miasta i dostosowanie jego przestrzeni

w tej sferze. Władze Miasta powinny poprzez aktywną współpra-

nagłaśniającego, wytwarzanie nośników elektronicznych itd.

D.4.4. Wsparcie organizacyjne, szkoleniowe i promocyjne

do potrzeb turystyki

cę z wymienionymi środowiskami przyczyniać się do ich konsoli-

Istotnym zadaniem jest również doprowadzenie do powstania

(dobre praktyki) dla przedsiębiorstw turystycznych

Poprawa estetyki Miasta jest niezbędna z punktu widzenia jego

dacji i koordynacji inicjatyw.

prywatnej agencji impresaryjnej, która włączyłaby się w proces

i organizacji z zakresu kultury

stworzenia prestiżowego produktu kulturalnego w skali kraju

Ten kierunek działania jest formą pobudzania przedsiębiorczości

i skali międzynarodowej.

w wymienionych sferach. Władze Miasta wykazują się bardzo

atrakcyjności turystycznej. Przede wszystkim, niezbędne jest zapobieganie istniejącemu wciąż chaosowi przestrzennemu i rewi-

D.3.7. Poprawa jakości usług turystycznych, w tym opracowanie

talizacja terenów zaniedbanych. Miasto charakteryzuje także nie-

koszyka markowych produktów turystycznych

zadowalający stan techniczny wielu obiektów turystycznych;

Białystok jest miastem wojewódzkim o najgorszej bazie lokalo-

również zbyt mała ilość funkcji centrum Miasta czyni je niewy-

wej w kraju nie tylko w sensie ilościowym, lecz również jakościo-

organizacji turystycznej

świadczenia mogą być wykorzystane przez prywatnych przedsię-

starczająco atrakcyjnym turystycznie. Przestrzeń Białegostoku po-

wym (relatywnie niska jakość obiektów turystycznych i niski stan-

Przedsiębiorstwa turystyczne w Białymstoku charakteryzuje duże

biorców. Działalność Miasta może być potraktowana jako przykład

winna zatem być lepiej dostosowana do potrzeb turystyki: należy

dard miejsc noclegowych), co utrudnia rozwój turystyki w Mieście

rozproszenie. Sposobem na konsolidację tych środowisk, a w dal-

dobrych praktyk. Doświadczenia podmiotów miejskich można

dążyć do zapewnienia lepszej informacji turystycznej, lepszego

oraz spełnianie naturalnej funkcji zaplecza turystycznego regionu.

szej kolejności inspirowanie struktur sieciowych i klastrowych

wykorzystać poprzez system szkoleń skierowanych do działają-

oznakowania tras turystycznych oraz większego urozmaicenia

Dlatego niezbędne jest stałe podnoszenie jakości usług turystycz-

w tej branży jest doprowadzenie do utworzenia lokalnej organiza-

cych i potencjalnych przedsiębiorców w wyżej wymienionych

funkcji jego centrum.

nych. Ponadto atrakcje turystyczne Miasta nie są rozpoznawalne

cji turystycznej.

branżach. Ponadto istotne jest wsparcie organizacyjne, między

wysoką aktywnością i znaczącymi sukcesami w sferze kultury.
D.4.2. Inspirowanie działań na rzecz utworzenia lokalnej

poza regionem. Stąd wynika konieczność tworzenia koszyka marD.3.5. P
 romocja Miasta przez mieszkańców i wśród jego
mieszkańców oraz poprzez gości je odwiedzających

kowych produktów turystycznych, charakterystycznych dla Miasta i czyniących je niepowtarzalną atrakcją turystyczną.

Ten kierunek działania zmierza do poprawy wizerunku Miasta, co
wpłynie na wzrost popytu na usługi turystyczne w Mieście. Daje
też szansę na zwiększenie przedsiębiorczości w sferze turystyki

i działalności kulturalnej

ze względu na prawdopodobny wzrost zainteresowania działalnością gospodarczą w sferze turystyki ze strony lokalnych przed-

D.4.3. Konsolidacja przedsięwzięć turystycznych i kulturalnych

D.4.1. Stwarzanie warunków dla rozwoju przemysłów kultury

powiednie środowiska.

w Mieście
D.4.5. Promocja i rozwój produktów regionalnych oraz

jednym z kluczowych kierunków rozwoju turystyki w Mieście,

proekologicznych form turystyki

poza tym istnieją już pierwsze inicjatywy, jak np. Centrum im.

Produkty regionalne i proekologiczne formy turystyki cieszą się

L. Zamenhofa, które mogą łączyć funkcje kulturalne z turystycz-

rosnącą popularnością wśród konsumentów krajowych i zagra-

nymi. Produkty kulturalne Miasta są zatem równocześnie znaczą-

nicznych. Białystok jest miastem o silnych tradycjach wielokultu-

w Mieście

cymi produktami turystycznymi i powinny znaleźć się pośród

rowych i tym samym silnym zróżnicowaniu produktów regional-

Ten kierunek działania ma na celu kreowanie wzrostu przedsię-

markowych produktów turystycznych. Konsolidacja takich przed-

nych. Jest także postrzegany jako centrum regionu cennego

biorczości w sferze kultury. Przemysły kultury we współczesnym

sięwzięć daje szersze możliwości rozwoju przedsiębiorstw tury-

przyrodniczo. Zarazem wytwarzanie produktów regionalnych

współpracę władz Miasta z przedsiębiorstwami

społeczeństwie, w którym ma miejsce szybki proces serwicyzacji

stycznych i przemysłów kultury ze względu na większą dywersy-

i oferowanie proekologicznych form turystyki to w dalszym ciągu

i środowiskami akademickimi

spożycia, spełniają coraz ważniejszą rolę w tworzeniu wzrostu

fikację ich oferty.

sfery działalności gospodarczej relatywnie słabo poznane i nadal

Jest to wykorzystanie mocnej strony Miasta, jaką jest istnienie

gospodarczego. Przede wszystkim dotyczy to przemysłu rozryw-

rzadko podejmowane. Dlatego są to sfery powszechnie wspiera-

środowisk akademickich związanych z turystyką i jej preferowa-

kowego, ale także specyficznych przemysłów związanych z infra-

ne i inspirowane przez działania administracji publicznej.

nymi formami oraz przeciwdziałanie słabej stronie, jaką jest roz-

strukturą kulturalną: firmy wydawnicze, firmy fonograficzne, stu-

proszenie przedsiębiorstw oraz niski poziom przedsiębiorczości

dia nagraniowe, produkcja sprzętu muzycznego, produkcja sprzętu

siębiorców.
D.3.6. Konsolidacja środowisk związanych z turystyką poprzez
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innymi realizowanie wspólnych przedsięwzięć integrujących od-

Ten kierunek działania wynika z faktu, że turystyka kulturowa jest
D.4. Wspieranie przedsiębiorczości w sferze turystyki

Miasto jest także ważnym przedsiębiorcą turystycznym. Te do-
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Kierunki działań

D.5. Promowanie aktywnych stylów życia i rozwój
infrastruktury rekreacyjnej
D.5.1. Budowa, rozbudowa i modernizacja bazy rekreacyjnej,

D.5.4. Rozwój infrastruktury oraz imprez rekreacyjnych

D.6.2. Promocja i rozwój sportu wyczynowego, sportu

D.6.4. Budowa, rozbudowa i modernizacja bazy sportowej

dla turystyki rowerowej oraz innych form aktywnego

masowego oraz aktywności sportowej osób

spędzania czasu wolnego

niepełnosprawnych

Ten kierunek działania wynika z niskiego poziomu bazy sporto-

Potrzeby związane z infrastrukturą i turystyką rowerową należały

Nadanie Miastu rangi ponadregionalnego centrum sportowego

wej, niewspółmiernego do zainteresowania sportem w Mieście

w Mieście, w tym bazy sportowej szkół

ze szczególnym uwzględnieniem osiedli mieszkaniowych

do najważniejszych oczekiwań ze strony mieszkańców Miasta,

wymaga całościowej strategii działania, obejmującej poszczegól-

oraz sprzecznego z zewnętrznym wizerunkiem Miasta jako miej-

Ten kierunek działania wynika z faktu, że rozwój bazy rekreacyj-

wyrażanych zarówno w badaniach prowadzonych na potrzeby

ne sfery aktywności sportowej społeczeństwa. Należy skupić się

sca wysokiej jakości życia, sprzyjającego aktywnym stylom życia.

nej jest jednym z najważniejszych oczekiwań wyrażanych przez

Strategii, jak też podczas konsultacji społecznych. Rozwój infra-

na trzech kierunkach działania: promocji i rozwoju sportu wyczy-

Daje też szansę rozwoju turystyki sportowej, a tym samym szan-

społeczność Miasta. Istniejąca baza nie odpowiada potrzebom

struktury rowerowej powinien wiązać się z promowaniem korzy-

nowego, by Miasto było rozpoznawalnym ośrodkiem w skali kra-

sę wzrostu gospodarczego. Ważnym aspektem tego kierunku

mieszkańców. Zwłaszcza osiedla mieszkaniowe są szczególnie

stania z tego środka transportu, co stanowi przejaw szerzej rozu-

ju, gdzie uzyskuje się znaczące sukcesy, ponadto sport wyczyno-

działania jest wykorzystanie potencjału obszarów takich, jak Las

ubogie w tereny i obiekty rekreacyjne. Ten stan jest przyczyną

mianej promocji zdrowych stylów życia. Wspieranie przez Miasto

wy jest ważną „wizytówką” Miasta i sposobem na promocję

Pietrasze, Stawy Dojlidzkie, teren lotniska.

społecznego niezadowolenia i powoduje obniżenie jakości życia.

transportu i turystyki rowerowej odpowiada także trendom domi-

przedsiębiorców; promocji i rozwoju sportu masowego, który jest

Osiedla mieszkaniowe obecnie jedynie w minimalnym stopniu

nującym w polityce transportowej i rekreacyjnej współczesnych

bazą dla tworzenia silnej marki sportu wyczynowego, a także

zapewniają możliwość rekreacji i wypoczynku.

miast, zwłaszcza w Europie Zachodniej. Wsparcie innych form ak-

wpisuje się w ogólny trend wzrostu zainteresowania zdrowymi

Ten kierunek działania wynika z niedostatecznego poziomu kwali-

tywnego spędzania czasu wolnego stanowi uzupełnienie działań

stylami życia; sportu niepełnosprawnych, który zapewni osobom

fikacji istniejącej kadry sportowej. Ogranicza to przede wszystkim

związanych z promocją zdrowych stylów życia.

niepełnosprawnym lepszą integrację ze społeczeństwem.

rozwój i sukcesy sportu wyczynowego w Mieście.

D.5.2. Rozwój funkcji wypoczynkowej Miasta

D.6.5. Podnoszenie poziomu kwalifikacji kadry sportowej

Możliwość rozwoju funkcji wypoczynkowej wynika przede
wszystkim z potencjału Stawów Dojlidzkich oraz rzeki Białej. Istotny jest również fakt, że tereny zielone znajdują się w bezpośred-

D.6. Tworzenie sportowego centrum o znaczeniu
ponadregionalnym

niej bliskości centrum Miasta. Szczególnie wysoki potencjał rekreacyjny posiada Las Pietrasze. Ważną rolę odgrywają też wysokie

D.6.6. Rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży

znaczeniu w kraju

oraz bazy sportowej szkół

Ten kierunek działania jest warunkiem poprawy wizerunku Miasta

Jest to przeciwdziałanie niekorzystnemu trendowi społecznemu,

w sferze sportu i uzyskania przezeń rangi ponadregionalnego cen-

którym jest obniżenie aktywności fizycznej i zainteresowania ak-

walory bezpośredniego otoczenia Miasta. Należy podkreślić, że

W Polsce Wschodniej nie ukształtował się dotychczas ośrodek,

trum sportowego. Przyczyni się on także do wzrostu zainteresowa-

tywnymi formami życia wśród dzieci i młodzieży. Ten kierunek

rozwój funkcji wypoczynkowej w Mieście należy do najważniej-

który spełniałby funkcję sportowego centrum makroregionu. Kre-

nia zarówno sportem masowym, jak również wyczynowym.

działania sprzyja wzrostowi jakości życia, a także późniejszemu

szych oczekiwań mieszkańców.

acja wizerunku sportowego Miasta wesprze jego rozpoznawal-

wzrostowi zainteresowania czynnym uprawianiem sportu ze stro-

ność w kraju, co spowoduje wzrost zainteresowania turystyką

ny dzieci i młodzieży.

D.5.3. Promocja zdrowych stylów życia
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D.6.1. Kreacja wizerunku sportowego Miasta

D.6.3. Wykreowanie imprezy sportowej o prestiżowym

sportową, wzrost konkurencyjności Miasta w ubieganiu się o pre-

Jest to kierunek działania mieszczący się w ogólnym trendzie

stiżowe imprezy sportowe w skali międzynarodowej oraz obniże-

zwiększenia zainteresowania zdrowymi stylami życia przez

nie trendu do drenażu młodych środowisk sportowych w Mieście.

współczesnego człowieka. Edukacja i promocja zdrowych stylów

Wyeksponowanie funkcji sportowych Białegostoku wskazuje też

życia przyczynia się do wzrostu jakości życia oraz wzrostu pozio-

na wysoką jakość życia mieszkańców i uatrakcyjnia jego wizeru-

mu zdrowotności w społeczeństwie.

nek zewnętrzny.
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Rozwój powiązań
Białegostoku
z bliższym
i dalszym
otoczeniem

E . R ozw ó j powi ą za ń
B ia ł egostoku z b l i ż sz y m
i da l sz y m otocze n iem

Powiązania wewnętrzne w obszarze metropolitalnym są
istotnym warunkiem jego rozwoju. Biorąc pod uwagę
realizację zadań, takich jak: ochrona środowiska, gospodarka odpadami, podejmowanie wspólnych działań
w zakresie edukacji, ochrony zdrowia, promocji oraz pozyskiwania środków unijnych, realizacja powyższego celu
jest szczególnie istotna. Należy podkreślić, iż rozwój
funkcji metropolitalnych jest możliwy jedynie przy pełnej
koherencji z działaniami na całym jej obszarze. Analiza
SWOT wykazała jednak, że w przypadku białostockiego
obszaru metropolitalnego wszystkie poddane analizie
aspekty tych powiązań w chwili obecnej nie gwarantują
rozwoju jego potencjału.
Białystok jako biegun wzrostu, a jednocześnie stolica
województwa podlaskiego musi dążyć do generowania
funkcji metropolitalnych. Wymaga to z jednej strony procesu niwelowania barier, z drugiej stymulowania czynników rozwoju na różnych płaszczyznach, co w konsekwencji powinno doprowadzić do zmiany charakteru
i siły powiązań między Białymstokiem a jego bliższym
i dalszym otoczeniem. Pozwoli to na rozwój systemu synergicznych powiązań funkcjonalnych na otaczających
obszarach, przy zachowaniu zdecydowanej i wszechstronnej dominacji Białegostoku.

64
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Cel strategiczny E

w o bs z a r z e m e t r o p o l i t a l n y m

Priorytet E.1.
Integracja
planistyczna obszaru
metropolitalnego

Priorytet E.2.
Usprawnienie
powiązań
infrastrukturalnych
obszaru
metropolitalnego

Priorytet E.3.
Wzrost dostępności
do usług sfery
publicznej w obszarze
metropolitalnym

Priorytet E.4.
Tworzenie wysokiej
atrakcyjności inwestycyjnej obszaru
metropolitalnego

Priorytet E.5.
Rozwój zewnętrznych
powiązań
Białegostoku i jego
obszaru
metropolitalnego

Kierunek działań E.1.1.
Instytucjonalizacja współpracy samorządów białostockiego obszaru metropolitalnego

Kierunek działań E.2.1.
Wsparcie kształtowania
układów komunikacyjnych, sprzyjających rozwojowi
społecznemu
i gospodarczemu obszaru
metropolitalnego

Kierunek działań E.3.1.
Utworzenie instytucji integrujących rozwój kultury i turystyki w obszarze
metropolitalnym

Kierunek działań E.4.1.
Wsparcie kooperacji firm
oraz integracja systemów
innowacji w obszarze
metropolitalnym

Kierunek działań E.5.1.
Przełamywanie peryferyjności Białegostoku poprzez rozwój powiązań
transportowych

Kierunek działań E.1.2.
Opracowywanie dokumentów planistycznych
dla obszaru metropolii

Kierunek działań E.2.2.
Wspieranie działań na
rzecz rozwoju sieci informatycznych (w tym Internetu szerokopasmowego) oraz integracja sieci
w gminach z systemem
sieci miejskiej

Kierunek działań E.3.2.
Budowa zainteresowania
korzystaniem z usług
społecznych Białegostoku przez mieszkańców
obszaru metropolitalnego

Kierunek działań E.4.2.
Wspólne podejmowanie
działań w zakresie kreowania
pozytywnego
wizerunku regionu wśród
inwestorów oraz jego popularyzacji, a także tworzenia dobrego klimatu
dla inwestycji

Kierunek działań E.5.2.
Działania na rzecz poszukiwania strategicznych
inwestorów

Kierunek działań E.1.3.
Tworzenie metropolitalnych baz danych: o terenach
inwestycyjnych,
możliwościach kooperacji
itp.

Kierunek działań E.2.3.
Tworzenie nowoczesnego, zintegrowanego systemu gospodarki odpadami

Kierunek działań E.3.3.
Wspieranie
integracji
społecznej i rozwoju tożsamości lokalnej

Kierunek działań E.4.3.
Wyznaczenie najkorzystniejszych, optymalnych
stref lokalizacji (terenów
inwestycyjnych) w skali
metropolii białostockiej

Kierunek działań E.5.3.
Rozwój powiązań informacyjno-promocyjnych
z metropoliami kraju i Europy

Kierunek działań E.1.4.
Współpraca władz samorządowych i innych podmiotów w zakresie promocji obszaru metropolitalnego, jego walorów,
firm, produktów, imprez
itd.
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Kierunek działań E.3.4.
Metropolitalna koordynacja działań w zakresie
szeroko
rozumianego
bezpieczeństwa publicznego
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Priorytety

Priorytet – E.1.

Priorytet – E.3.

Integracja planistyczna obszaru metropolitalnego

Wzrost dostępności do usług sfery społecznej w obszarze metropolitalnym

Jak wykazała analiza SWOT, poziom zinstytucjonalizowanej współpracy w zakresie planowania rozwoju w obszarze metropolitalnym Białegostoku jest

Współpraca na poziomie metropolitalnym w ramach tego priorytetu oznacza podniesienie atrakcyjności funkcji metropo-

niski. Podejmowane w aglomeracji inicjatywy nie mają kompleksowego charakteru, natomiast współpraca w obszarze całej metropolii sprowadza się

litalnych szeroko rozumianej sfery społecznej w zakresie edukacji, kultury, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego

do podpisanej Deklaracji samorządów. Skoordynowanie działań planistycznych oraz inicjatyw w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego poszcze-

i turystyki.

gólnych samorządów lokalnych w oparciu o przyszłe normy prawne funkcjonowania metropolii doprowadzi do wykorzystania pojawiających się szans
oraz uniknięcia konfliktów między gminami na tle dostępu do infrastruktury technicznej. Istniejące mechanizmy opiniowania i konsultacji są tylko

Priorytet – E.4.

elementami niezbędnej koordynacji. W chwili obecnej brakuje warunków systemowych do tworzenia instytucji metropolitalnych realizujących strate-

Tworzenie wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej obszaru metropolitalnego

gię rozwoju, która sprzyjałaby harmonizacji zagospodarowania przestrzennego i procesów rozwojowych w ośrodku centralnym i jego otoczeniu. Ist-

Analiza głównych czynników atrakcyjności inwestycyjnej, do których zaliczyć należy m.in.: dostępność transportową, zasoby

nieją jednak prawne możliwości dobrowolnej współpracy międzygminnej, które Białystok – jako wiodący podmiot obszaru metropolitalnego – mógłby

pracy, chłonność rynku, poziom rozwoju gospodarczego oraz stan środowiska naturalnego, prowadzi do przekonania, że

wykorzystać, inicjując proces instytucjonalizacji współpracy metropolitalnej. Realizacja tego celu jest podstawowym warunkiem zapewnienia racjonal-

współpraca i kooperacja podmiotów gospodarczych obszaru metropolitalnego może być istotnym impulsem rozwoju gospo-

ności działań w ramach kolejnych zdefiniowanych celów.

darki. Obszar metropolitalny powinien eksponować posiadane zasoby i potencjał w kontekście ponadregionalnej zdolności
inwestycyjnej.

Priorytet – E.2.
Usprawnienie powiązań infrastrukturalnych obszaru metropolitalnego

Priorytet – E.5.

Priorytet ten dotyczy przede wszystkim powiązań w zakresie infrastruktury komunikacyjnej, informatycznej, oraz gospodarki odpadami.

Rozwój zewnętrznych powiązań obszaru metropolitalnego ze szczególnym uwzględnieniem Białegostoku

Istotnym warunkiem metropolizacji przynoszącej korzyści są działania mające na celu zwiększanie spójności transportowej regionów węzłowych

Istotą tego priorytetu jest wzmacnianie powiązań z innymi obszarami metropolitalnymi. Kwestią pierwszorzędną jest rozwój

i wewnętrzna integracja transportowo-komunikacyjna metropolii. W zakresie dostępności komunikacyjnej cel ten oznacza zarówno dążenie do popra-

powiązań transportowych (drogowych, kolejowych, lotniczych), co zwiększyłoby dostępność Białegostoku i obszaru metro-

wy struktury przestrzennej (w odniesieniu do obwodnic), standardu infrastruktury, jak i rozwoju komunikacji zbiorowej, w obszarze metropolitalnym.

politalnego. Po drugie niezbędne są działania służące wzmacnianiu zewnętrznych więzi gospodarczych prowadzących do

Biorąc pod uwagę znaczenie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) we współczesnej gospodarce i społeczeństwie, a jednocześnie ogólnie

pozyskiwania strategicznych inwestorów. Realizacja tego celu wymaga ponadto wzmocnienia działań informacyjno-promo-

słaby dostęp do Internetu w Polsce Wschodniej, za niezwykle istotny uznać należy rozwój sieci informatycznych zwiększających możliwości wzajemnej

cyjnych Miasta, pozwalających na wymianę dobrych praktyk i know-how z innymi obszarami metropolitalnymi. Inicjatywy

komunikacji i współpracy podmiotów obszaru metropolitalnego, poprawę dostępu mieszkańców do wiedzy i informacji. Wymagania w zakresie go-

Białegostoku polegające na prowadzeniu planowych działań z zakresu public relations, udziale w imprezach targowych i re-

spodarki odpadami wynikające z ustawodawstwa i dyrektyw UE obligują gminy do zamykania części składowisk, segregacji odpadów oraz budowy

prezentowaniu całego obszaru metropolitalnego, przyniosą wymierne korzyści ekonomiczne.

zintegrowanych zakładów utylizacji. Ponadto, ze względu na dynamiczny wzrost ilości opadów następuje wyczerpywanie się pojemności funkcjonujących składowisk. Wymaga to stworzenia i wprowadzenia kompleksowego – zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami w obszarze metropolitalnym.
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Kierunki działań

E.1. Integracja planistyczna obszaru metropolitalnego

E.1.3. Tworzenie metropolitalnych baz danych: o terenach
inwestycyjnych, możliwościach kooperacji itp.

E.1.1. Instytucjonalizacja współpracy samorządów

politalnego

Współpraca w zakresie utworzenia metropolitalnych baz danych

E.2.3. T worzenie nowoczesnego, zintegrowanego systemu
gospodarki odpadami
W ramach tego kierunku działania zakłada się wdrażanie wszel-

białostockiego obszaru metropolitalnego

pozwoli na podjęcie działań rozwojowych w oparciu o wykorzy-

Ten kierunek działania zakłada (do chwili wejścia w życie ustawy

stanie posiadanych zasobów oraz bieżące prowadzenie analizy

sprzyjających rozwojowi społecznemu

kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środo-

metropolitalnej) podjęcie współpracy gmin z obszaru metropoli-

najważniejszych czynników oddziałujących na jego potencjał.

i gospodarczemu obszaru metropolitalnego

wisko w obrębie obszaru metropolitalnego. Podejmowanie

talnego w zakresie kształtowania i organizowania przestrzeni bia-

Tworzenie i udostępnianie gospodarczych baz danych niejedno-

W oparciu o istniejący układ sieci transportowych obszaru metro-

współpracy odnośnie realizacji działań uwzględniających zago-

łostockiego obszaru metropolitalnego. Główne założenie tej

krotnie wpływa stymulująco na rozwój form lokalnej współpracy,

politalnego należy rozważyć podjęcie działań w obrębie układów

spodarowywanie odpadów komunalnych jest kwestią prioryteto-

współpracy to wypracowanie metodologii formułowania zasad

co w efekcie końcowym skutkuje napływem kapitału, nowych

komunikacyjnych, polegających na wzmocnieniu ich powiązań

wą. Pozwoli ono na ochronę różnorodności biologicznej oraz za-

realizujących politykę przestrzenną białostockiego obszaru metro-

technologii, wzrostem zatrudnienia, a tym samym dochodów lud-

drogowych w obrębie obszaru metropolitalnego i stworzeniu sys-

chowanie szeroko pojętego bezpieczeństwa ekologicznego.

politalnego z uwzględnieniem ustaleń strategii rozwoju woje-

ności i wpływów do budżetu.

temu dogodnych, spójnych, komplementarnych powiązań trans-

wództwa, ustaleń koncepcji przestrzennego zagospodarowania
kraju w zgodności z programami zawierającymi zadania strate-

E.2.1. Wsparcie kształtowania układów komunikacyjnych,

portowych, m.in. z wykorzystaniem istniejącego systemu linii
E.1.4. Współpraca władz samorządowych i innych podmiotów

kolejowych. Ten kierunek działania obejmuje również przedsię-

giczne o znaczeniu krajowym oraz tworzenie powiązań funkcjo-

w zakresie promocji obszaru metropolitalnego, jego

wzięcia w zakresie infrastruktury, związane z budową obwodnic,

nalnych pomiędzy tymi elementami.

walorów, firm, produktów, imprez itd.

poprawą standardu i przepustowości wybranych dróg oraz rozwój

Celem współpracy władz samorządowych i innych podmiotów

i integrację transportu zbiorowego.

E.1.2. Opracowywanie dokumentów planistycznych dla obszaru

w zakresie promocji obszaru metropolitalnego jest wykorzystanie

kich działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub

E.3. Wzrost dostępności do usług sfery publicznej w obszarze
metropolitalnym
E.3.1. Utworzenie instytucji integrujących rozwój kultury
i turystyki w obszarze metropolitalnym
Analiza SWOT wskazuje na możliwość turystycznego wykorzysta-

metropolii

jego potencjału i stworzenie klimatu oraz warunków sprzyjają-

Ten kierunek działania skupia się na podejmowaniu działań orga-

cych rozwojowi innowacji i gospodarki opartej na wiedzy poprzez

informatycznych (w tym Internetu szerokopasmowego)

rozwój kultury i turystyki, np. w formie Metropolitalnej Organizacji

nizacyjnych zmierzających do opracowania dokumentów plani-

integrowanie środowisk nauki, badań, przemysłu oraz samorządu

oraz integracja sieci w gminach z systemem sieci

Turystycznej lub Metropolitalnego Centrum Kultury, zapewni pro-

stycznych w obrębie obszaru metropolitalnego: studium, planu

w formie utworzenia trwałej platformy współpracy na rzecz inno-

miejskiej

wadzenie skoordynowanej polityki w zakresie tworzenia i promo-

zagospodarowania przestrzennego oraz strategii rozwoju. Zaini-

wacji. Promowanie i wspieranie kultury innowacji wśród środo-

Podejmowane inicjatywy w ramach tego kierunku działania za-

cji inicjatyw kulturalnych i produktów turystycznych w obszarze

cjowanie strategicznego planowania pozwoli określić wizję zrów-

wisk gospodarczych, promowanie wykorzystania najlepszych

kładają nawiązywanie współpracy w zakresie realizacji budowy

metropolitalnym.

noważonego rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru metro-

praktyk jako inspiracji dla podejmowania działań gospodarczych

szkieletowych sieci szerokopasmowych (regionalnych i lokalnych),

politalnego i podkreślić metropolitalny charakter Białegostoku

oraz tworzenie i rozwój narzędzi strategicznego zarządzania roz-

łączonych z siecią szerokopasmową na poziomie centralnym, bu-

jako ośrodka rozwoju gospodarczego z rosnącą jakością życia

wojem innowacji w obszarze metropolitalnym jest działaniem

dowy platform elektronicznych na poziomie regionalnym i lokal-

społecznych Białegostoku przez mieszkańców obszaru

mieszkańców, przyjaznego przedsiębiorczości, dynamicznego

nadrzędnym.

nym, tworzenie elektronicznych usług w administracji samorzą-

metropolitalnego

ośrodka naukowego, kulturalnego i turystycznego o zasięgu po-

dowej i dla ludności oraz edukacji teleinformatycznej w obszarze

Wzmacnianie powiązań w obszarze metropolitalnym oznacza

nadregionalnym oraz znaczącego miejsca współpracy międzyre-

metropolitalnym.

między innymi wzrost korzystania z szeroko rozumianych usług

gionalnej i międzynarodowej.

70

E.2. Usprawnienie powiązań infrastrukturalnych obszaru metro-

Str ate gia Roz woju Miasta Bia łe g ostok u na lata 20 11-2020 plus

E.2.2. W
 spieranie działań na rzecz rozwoju sieci

nia obszaru metropolitalnego. Utworzenie instytucji integrujących

E.3.2. Budowa zainteresowania korzystaniem z usług

społecznych Białegostoku przez mieszkańców jego otoczenia.

 udynek Wydziału Prawa
B
Uniwersytetu w Białymstoku
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Kierunki działań

Działania te obejmować mogą np. promocję imprez kulturalnych,

koordynacji na poziomie zarówno obszaru metropolitalnego, jak

warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości w formie

działania edukacyjne odnośnie aktywnego uczestnictwa w ob-

i jego subobszarów przekraczających granice gmin.

wymiany handlowej i kooperacji produkcyjnej. Zważając na fakt,

szarze kultury itd.

że członkostwo w Unii Europejskiej stwarza szanse wykorzystania
E.4. Tworzenie wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej obszaru

E.3.3. Wspieranie integracji społecznej i rozwoju tożsamości

metropolitalnego

lokalnej
Zróżnicowanie narodowościowe i wyznaniowe społeczności za-

endogenicznych walorów, np. wielokulturowości, jakości środowiska naturalnego itd., powinien zostać rozwinięty marketing regionalny służący przekazywaniu potencjalnym inwestorom i tury-

E.4.1. Wsparcie kooperacji firm oraz integracja systemów

stom

oraz

opinii

publicznej

pozytywnego

wizerunku

mieszkującej obszar metropolitalny jest jego bogactwem. Jest

innowacji w obszarze metropolitalnym

także niezwykle ważnym elementem jego kultury oraz istotnym

Impulsem do rozwoju Miasta jako ośrodka wzrostu obszaru me-

atutem tożsamości lokalnej, który należy chronić i wspierać. Re-

tropolitalnego jest istnienie sieci wzajemnych powiązań z krajem

alizowanie działań w tym zakresie, typu: konkursy, festiwale,

i światem. Tworzenie zintegrowanych warunków w obszarze me-

lokalizacji (terenów inwestycyjnych) w skali metropolii

przeglądy, wydawnictwa, konferencje itd. – przyczynia się do

tropolitalnym do nawiązania współpracy i kooperacji podmiotów

białostockiej

wzajemnego poznania i zrozumienia społeczności, uczenia po-

gospodarczych, włączania firm do istniejących bądź tworzących

Pomimo że Białystok posiada rezerwy terenów pod inwestycje,

staw tolerancji i przyjaznego współistnienia. Ponadto to działanie

się klastrów zapewni wzrost aktywizacji społecznej i gospodar-

w tym również kompleksowo uzbrojonych w infrastrukturę tech-

pozwoli na tworzenie dogodnych warunków do rozwoju współ-

czej. Stopniowe rozszerzanie działań sfery gospodarczej na cały

niczną, niezbędne są działania zmierzające do ustalenia lokalizacji

pracy i wymiany kulturalnej w regionie Podlasia i z zagranicą.

obszar metropolitalny wraz z koordynacją systemów finansowa-

potencjalnych terenów inwestycyjnych w obszarze metropolital-

nia innowacji oraz wsparciem organizacyjno-informacyjno-pro-

nym sprzyjających rozwojowi całego obszaru. W tym kontekście

mocyjnym instytucji otoczenia biznesu i regionalnego środowiska

oznaczać to może dla Białegostoku ograniczenie bezpośrednich

rozumianego bezpieczeństwa publicznego

naukowo-badawczego będzie przeciwdziałać marginalizacji oraz

inwestycji produkcyjnych, a przysporzenie korzyści ekonomicz-

Najistotniejsze w tej kwestii są problemy nadzwyczajnych zagro-

wzmocni jego konkurencyjność i przyczyni się do zniwelowania

nych, wynikających z lokalizacji inwestycji ukierunkowanych na

żeń środowiska, bezpieczeństwa ujęć wody, zapobiegania i zwal-

w przyszłości barier infrastrukturalnych i przestrzennych.

przepływ wiedzy i kapitału.

E.3.4. Metropolitalna koordynacja działań w zakresie szeroko

białostockiego obszaru metropolitalnego.
E.4.3. Wyznaczenie najkorzystniejszych, optymalnych stref

czania skutków klęsk żywiołowych czy profilaktyka i zwalczanie
przestępczości przekraczającej granice gmin.

E.4.2. Wspólne podejmowanie działań w zakresie kreowania

Nie należy zapominać o konieczności ochrony przed zagrożeniami

pozytywnego wizerunku regionu wśród inwestorów oraz

środowiska pochodzącymi zarówno z obszaru metropolitalnego,

jego popularyzacji, a także tworzenia dobrego klimatu

jak i spoza niego. Stały monitoring obiektów zagrażających środo-

dla inwestycji

wisku, tras przewozu niebezpiecznych ładunków i środków, kwe-

Potencjał i konkurencyjność firm Białegostoku mogą zostać

stie przyjmowania odpadów poakcyjnych, zapewnienie ochrony

wzmocnione poprzez współpracę na poziomie metropolitalnym.

przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej wymaga szczególnej

Włączenie do współpracy władz publicznych obszaru metropolitalnego i innych sieci okołobiznesowych pozwoli na tworzenie
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E.5. Rozwój zewnętrznych powiązań Białegostoku i jego
obszaru metropolitalnego

E.5.2. D
 ziałania na rzecz poszukiwania strategicznych
inwestorów
Zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020

E.5.1. Przełamywanie peryferyjności Białegostoku poprzez

roku „kluczem do konkurencyjności podlaskich firm jest innowa-

rozwój powiązań transportowych

cja”. Ma to szczególne znaczenie w odniesieniu do białostockiego

Problemem białostockiego obszaru metropolitalnego jest oddale-

obszaru metropolitalnego. Inicjatywy władz samorządowych ob-

nie od głównych centrów życia gospodarczego i społecznego oraz

szaru metropolitalnego powinny być ukierunkowywane:

rynków zbytu produktów i usług. Dla dostępności obszaru z inny-

- na tworzenie kompleksowych korzystnych warunków dla roz-

mi częściami kraju najważniejsze znaczenie ma powiązanie po-

woju przedsiębiorczości, w formie intensywnych, wyróżniających

przez sieć dogodnych połączeń drogowych, przy jednoczesnym

się programów promocyjnych i zachęt inwestycyjnych,

dostępie do nowoczesnych trakcji kolejowych w obszarach o naj-

- na podejmowanie działań zmierzających do zacieśniania współ-

wyższych walorach przyrodniczych. Kolej może stać się sposo-

pracy pomiędzy istniejącymi firmami w zakresie kooperacji, wy-

bem na zmniejszenie uciążliwości ruchu drogowego. Budowa

miany doświadczeń i wspólnej promocji (np. klastry).

Estakada nad ul. gen. St. Maczka – wizualizacja

lotniska w obszarze metropolitalnym powinna umożliwić rozwinięcie wielu funkcji, m.in. wystawienniczo-targowych, kreowania

E.5.3. Rozwój powiązań informacyjno-promocyjnych

turystyki kongresowej (usług, które obecnie są w fazie zalążko-

z metropoliami kraju i Europy

wej) oraz zainteresowania zewnętrznych inwestorów, którzy od

Działania w ramach tego kierunku obejmują:

dostępu do komunikacji lotniczej uzależniają swoje decyzje o lo-

- uczestnictwo w sieciach miast i metropolii, umożliwiające prze-

kalizacji inwestycji.

pływ i wymianę informacji w zakresie zarządzania rozwojem go-

Ze względu na podział kompetencji w tym zakresie zadania sa-

spodarczym,

morządów w obszarze metropolitalnym (we współpracy z innymi

- wspólną promocję, działania medialne oraz udział w imprezach

zainteresowanymi podmiotami) powinny obejmować wspieranie

targowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym,

działań na rzecz modernizacji oraz rozwoju infrastruktury zapew-

- budowę bazy do rozwoju działalności wystawienniczej – cen-

niającej poprawę dostępności transportowej obszaru metropoli-

trum kongresowo-wystawienniczego o skali ponadregionalnej.

Ulica Częstochowska

talnego w wymiarze krajowym i międzynarodowym.

Ulica Zwierzyniecka
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Załączniki

Strategia jest dokumentem o charakterze deklaratywnym określającym, co powinno być zrealizowane
dla podniesienia poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta. W celu jej wdrożenia należy
opracować dokumenty o charakterze proceduralnym, czyli określające szczegółowo sposoby realizacji

Załącznik 1. Instrumenty polityki
rozwoju Miasta Białegostoku

celów. Dokumenty te będą stanowiły poziom taktyczny i operacyjny. Chodzi tu przede wszystkim
o funkcjonalne programy poszczególnych działań. Część z nich zostanie oparta o już istniejące
dokumenty. Powinny one jedynie zostać zaktualizowane w celu dostosowania do nowych celów
strategicznych. Realizacja niektórych z tych celów będzie także wymagała opracowania nowych
programów. Częścią z nich zajmą się jednostki Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Niektóre obszary,
cele, priorytety i kierunki działań zawarte w „Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata
2011-2020 plus” dotyczą nowych kwestii. Stworzenie odnoszących się do nich programów operacyjnych
będzie wymagało współpracy z zewnętrznymi podmiotami. Programy wymagające wyspecjalizowanej
wiedzy mogą zostać zlecone do opracowania ekspertom.

Spośród już istniejących bądź równolegle tworzonych dokumentów i programów operacyjnych najważniejsze dla realizacji Strategii są:
1.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Białegostoku
(nowy dokument w trakcie opracowania).

2.

Wieloletni Program Inwestycyjny Miasta Białegostoku na lata 2009-2013 (uchwała Nr XXXIV/410/08
Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 listopada 2008 r.).

3.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Białegostoku na lata 2011-2014 (w trakcie opracowania).

4.

Prognoza Kwoty Długu do roku 2020 (uchwała L/634/09 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia
14 grudnia 2009 r.).

5.

Strategia promocji i komunikacji marketingowej proinwestycyjnej, turystycznej i wewnętrznej Miasta Białystok (uchwała Nr XLIII/539/09 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 15 czerwca 2009 r.).

Zestawienie programów realizowanych i proponowanych w ramach poszczególnych obszarów problemowych
zawarte jest poniżej.
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A. Zagospodarowanie przestrzenne, infrastruktura techniczna i transport

Programy:

W ramach ww. programów realizowane będą poniżej wymienione programy szczegółowe:

1. Białystok

Programy realizowane

Propozycje programów

1.

1.

Program ochrony przed hałasem

2.

Program zagospodarowania wód opadowych
z budową zbiorników retencyjnych na terenie
Miasta Białegostoku

3.

Program rozwoju terenów zieleni Białegostoku

4.

Plan Ochrony Rezerwatu „Las Zwierzyniecki”

5.

Miejska sieć bezprzewodowa wraz z telefonią
VoIP

6.

Polityka gospodarki gruntami

7.

Lokalny program rewitalizacji Miasta Białegostoku

8.

Studium historyczno-urbanistyczne oraz krajobrazowo-widokowe

– Miasto Czyste i Zielone
2. Białystok – Ładne Miasto

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Zintegrowany plan rozwoju transportu Miasta Białegostoku do roku 2015
(uchwała Nr XXXVIII/466/09 Rady Miasta Białegostoku z dnia 23 lutego
2009 r.)
Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Białegostoku na lata 2004-2015
(uchwała Nr XXVII/253/04 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 28 czerwca
2004 r., zmieniony uchwałą Nr XLI/518/09 Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 27 kwietnia 2009 r. – zmiana w trakcie opracowania)
Program przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych na terenie
Miasta Białegostoku (uchwała Nr LII/675/10 Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 22 lutego 2010 r.)
Plan ochrony przed szkodliwością azbestu i program usuwania wyrobów
zawierających azbest z terenu Miasta Białegostoku na lata 2006-2032
(uchwała Nr LXII/772/06 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 23 października 2006 r.)
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Białystok
(uchwała nr LVII/678/06 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 29 maja
2006 r.)

9.

Strategia rozwoju mieszkalnictwa oraz zachowania i modernizacji zasobów mieszkaniowych

10.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miasta Białegostoku
(uchwała Nr XX/256/99 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 29 listopada
1999 r. z późniejszymi zmianami)

Program podnoszenia jakości przestrzeni publicznych adresowanej do różnych grup odbiorców z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych

11.

Harmonogram realizacji miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego

12.

Program ochrony zabytków, dóbr kultury i dóbr
kultury współczesnej

13.

Program systemu zarządzenia ruchem drogowym

14.

Program modernizacji i rozwoju systemu infrastruktury technicznej (z podprogramami branżowymi)

15.

Program informatyzacji Miasta i usług miejskich

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Białystok na lata 2007-2011
(uchwała Nr XIX/198/07 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 26 listopada
2007 r., zmieniony uchwałą Nr XLI/511/09 Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 27 kwietnia 2009 r.)
Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w latach 2007-2011 będących w posiadaniu „Wodociągów Białostockich” Spółka z o.o. w Białymstoku
(uchwała Nr XXVI/295/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 31 marca
2008 r.)
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Skrzyżowanie ulic: Antoniuk Fabryczny, Wierzbowa, Świętokrzyska
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B. Infrastruktura społeczna i kapitał ludzki

Programy:

W ramach ww. programów realizowane będą poniżej wymienione programy szczegółowe:
Programy realizowane i wymagające kontynuacji

1. Białystok – Miasto
Sukcesów Edukacyjnych
2. Białystok – Bezpieczne
Miasto Szczęśliwych
Mieszkańców
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1.

Program Rozwoju Edukacji Miasta Białegostoku 2008-2013
(uchwała nr XXV/255/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 lutego 2008 r.)

2.

Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Białegostoku na lata 2005-2010
(uchwała Nr XXXV/396/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 stycznia 2004 r.)

3.

Miejski Program Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2009-2010
(uchwała Nr XXXVII/457/09 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 20 stycznia 2009 r.)

4.

Miejski Program Pomocy Społecznej oraz Systemu Wsparcia Osób w Kryzysie i Doświadczających Przemocy
na lata 2009-2010
(uchwała Nr XXXIX/497/09 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 30 marca 2009 r.)

5.

Gminny program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców
Miasta Białegostoku
(uchwała Nr LI/642/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 21 stycznia 2010 r.)

6.

Lokalny program pomocy społecznej pn. „WYCHOWAWCA PODWÓRKOWY” na lata 2010-2011
(uchwała Nr LI/643/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 21 stycznia 2010 r.)

7.

Miejski program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i przestrzegania
praw osób niepełnosprawnych na lata 2009-2015
(uchwała Nr XXXIX/496/09 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 30 marca 2009 r.)

8.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok
(uchwała Nr XLVII/597/09 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 26 października 2009 r.)

9.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 r.
(uchwała Nr LII/674/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 22 lutego 2010 r.)

10.

Miejski Program Promocji Zdrowia i Profilaktyki na rok 2010
(uchwała Nr LII/673/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 22 lutego 2010 r.)
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C. Rozwój gospodarczy

W ramach ww. programu realizowane będą poniżej wymienione programy szczegółowe:
Propozycje programów

Programy:

1.

Wzmocnienie ponadlokalnej konkurencyjności firm sektora MSP

2.

Rozwój innowacyjnej gospodarki

1. Białystok

3.

Pozyskanie inwestorów zewnętrznych krajowych oraz zagranicznych

– Miasto Innowacyjne

4.

Rozwój powiązań gospodarczych ze wschodnimi sąsiadami Polski i UE – Białystok liderem współpracy
wschodniej

i Przedsiębiorcze

D. Kultura, sport i turystyk a

Programy:

W ramach ww. programu realizowane będą poniżej wymienione programy szczegółowe:
Programy realizowane i wymagające kontynuacji

1. Białystok – Miasto
Atrakcyjne Turystycznie
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1.

Kierunki działania Miasta Białystok w zakresie upowszechniania sportu
(uchwała Nr L/583/05 Rady Miejskiej z dnia 28 listopada 2005 r.)

Propozycje programów
1.

Program współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

2.

Program budowy przyszkolnych obiektów sportowych i rekreacyjnych

3.

Program rozwoju infrastruktury w sferze kultury, turystyki, sportu i rekreacji

4.

Program rozwoju aktywności w sferze kultury, turystyki, sportu i rekreacji
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Tour de Pologne
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E. Metropolia

Programy:

Załączniki

Załącznik 2 Analiza SWOT

W ramach ww. programu realizowane będą poniżej wymienione programy szczegółowe:
Propozycje programów

1. Białystok – Miasto

1.

Program rozwoju współpracy gmin i powiatów obszaru metropolitalnego

Otwarte na Współpracę

2.

Program rozwoju powiązań infrastrukturalnych w obszarze metropolitalnym

3.

Program rozwoju współpracy z metropoliami i dużymi miastami

w poszczególnych
obszarach problemowych

W każdym z proponowanych programów powinny znaleźć się m.in. następujące informacje:
1.

Powiązanie z innymi programami.

2.

Partnerzy programu.

3.

Mechanizm finansowania programu.

4.

Cele strategiczne realizowane przez program.

5.

Korzyści bezpośrednie.

6.

Rola Miasta.

7.

Beneficjenci.

8.

Przedsięwzięcia realizacyjne.

9.

Przewidywane mierzalne rezultaty.

Bardzo ważnym instrumentem realizacji Strategii będą także dokumenty określające możliwości
finansowe realizacji celów strategicznych.
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A. Zagospodarowanie przestrzenne, infrastruktura techniczna, transport

MOCNE STRONY
Zwartość przestrzenna Miasta
Rezerwy terenowe na potrzeby różnorodnych funkcji, w tym komunikacyjnych, mieszkaniowych, działalności
gospodarczej oraz rekreacyjnych
Zapewniona możliwość stopniowej realizacji strategicznych inwestycji drogowych
Dobra organizacja i sprawność systemu
miejskiego transportu zbiorowego
Rozbudowana infrastruktura techniczna na poziomie magistralnym oraz rezerwy mocy mediów komunalnych
Dobry stan środowiska i znaczne walory systemu przyrodniczego Miasta
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SŁABE STRONY
Niewystarczające pokrycie Miasta planami miejscowymi i słaba ich koordynacja z realizacją inwestycji infrastrukturalnych
Trudności z zachowaniem równowagi pomiędzy wartościami kulturowymi i tożsamością Miasta a potrzebami rozwoju
Niski poziom jakości części przestrzeni publicznych, zwłaszcza placów
miejskich
Niedostatek wielkomiejskiego charakteru centrum Miasta
Nieukształtowany wielofunkcyjny zespół dworcowy obniżający walory
recepcyjne oraz fizjonomiczne Miasta
Brak części elementów ulicznego układu podstawowego, w tym odpowiedniej liczby bezkolizyjnych przejazdów przez tory oraz odcinków obwodnic, ruch tranzytowy przebiegający przez Miasto
Mało zaawansowanych rozwiązań służących zwiększeniu przepustowości systemu transportowego i podniesieniu jakości usług transportu
zbiorowego
Zbyt słabo rozwinięty układ dróg rowerowych
Niedobory miejsc parkingowych w Mieście
Niski stopień zaawansowania technicznego infrastruktury usług miejskich
Brak zintegrowanego systemu gospodarki odpadami
Linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia i odcinki linii c.o. szpecące krajobraz, blokujące wartościowe często tereny inwestycyjne
i powodujące rozczłonkowanie struktury przestrzennej Miasta. Elementy
podsystemów infrastruktury technicznej występujące na terenach prywatnych
Brak wyprzedzającego uzbrojenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe oraz mała dostępność przygotowanych terenów inwestycyjnych
Niewystarczające zabezpieczenie przed presją inwestycyjną terenów
systemu przyrodniczego oraz osiedlowych terenów rekreacyjnych
Niewystarczająca powierzchnia parków i terenów zieleni urządzonej
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Realizacja programu rozwoju dróg
ekspresowych, zwłaszcza S8 oraz S19
Modernizacja linii kolejowej Warszawa-Białystok-Trakiszki do standardu
magistralnej linii ekspresowej E 75
(„Rail Baltica”)
Planowana realizacja lotniska regionalnego w sąsiedztwie Miasta
Możliwość wykorzystania infrastruktury kolejowej dla potrzeb aglomeracyjnego transportu zbiorowego – pasażerskiego, powiązanego z komunikacją autobusową
Czyste, niezdegradowane środowisko
przyrodnicze, położenie w obszarze
„Zielonych Płuc Polski”

ZAGROŻENIA
Brak narzędzi koordynacji polityki przestrzennej Miasta z gminami
ościennymi
Nasilające się procesy suburbanizacyjne przy konkurencyjnej ofercie
terenów inwestycyjnych gmin ościennych
Ewentualność opóźnienia lub odstąpienia od realizacji strategicznych
inwestycji drogowych, kolejowych oraz lotniczych w otoczeniu Miasta
i groźba utraty przez Miasto roli węzła komunikacyjnego o znaczeniu
ponadregionalnym
Tranzyt towarów niebezpiecznych przez Miasto
Zagrożenia wynikające z braku bezpieczeństwa ujęć wody zlokalizowanych w gminach sąsiednich
Brak wystarczających regulacji prawnych dotyczących korzystania
przez mieszkańców gmin ościennych z infrastruktury Białegostoku
Ograniczona zdolność przyjmowania wód opadowych przez cieki wodne płynące przez Miasto

Ulica H. Sienkiewicza
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B. Infrastruktura społeczna i kapitał ludzki

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

I. Kształcenie i rozwój

I. Kształcenie i rozwój

Kompleksowa i bogata oferta edukacyjna, programów wychowawczych, profilaktycznych na wszystkich poziomach
kształcenia, pozytywnie oceniana przez mieszkańców

Niska innowacyjność i przedsiębiorczość oraz słabe wyposażenie, wykorzystywanie i rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych w zakresie kształcenia na wszystkich poziomach, głównie zawodowym

Bardzo dobra sieć szkół podstawowych i gimnazjów, dobra placówek przedszkolnych i liceów ogólnokształcących

Niewystarczająco silne, stabilne i perspektywiczne związki biznesowe
głównie szkolnictwa wyższego, a także ponadgimnazjalnego z praktyką
gospodarczą, administracyjną i społeczną

Znaczna liczba kadry naukowo-dydaktycznej o dużym potencjale i wysokim poziomie

Nieoptymalna sieć i niewystarczające doposażenie bazy kształcenia zawodowego oraz bazy techno-dydaktycznej szkół do kształcenia w pracowniach przedmiotowych i centrach kształcenia praktycznego oraz
ustawicznego

Zalążki społeczeństwa obywatelskiego

Niedostosowanie kwalifikacji absolwentów szkół i kandydatów do pracy
do potrzeb i wymogów nowoczesnego rynku pracy
Utrzymujące się niższe wynagrodzenie za pracę w stosunku do średniej
krajowej i większych miast w Polsce

II. Ochrona zdrowia, pomoc społeczna, integracja
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II. Ochrona zdrowia, pomoc społeczna, integracja

Rozwinięta infrastruktura medyczna (duża liczba szpitali
specjalistycznych na terenie Miasta)

Zdecydowanie niewystarczająca liczba żłobków i miejsc w żłobkach

Wysoko wykwalifikowana i podnosząca kwalifikacje kadra
medyczna i pomocy społecznej

Poziom opieki nad osobami starszymi

Bogata oferta programów profilaktycznych, edukacyjnych,
kampanii edukacji społecznej z zakresu ochrony zdrowia

Niewydolność systemu specjalistycznej opieki zdrowotnej

Istnienie dostatecznej pomocy infrastrukturalnej i usługowej w zakresie pomocy osobom bezdomnym, doświadczającym przemocy oraz w zakresie opieki nad dzieckiem
i rodziną

Niedostateczna ilość nowoczesnej aparatury medycznej

Duża liczba organizacji pozarządowych o znacznym potencjale działania

Brak ośrodków opieki długoterminowej
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III. Bezpieczeństwo publiczne

III. Bezpieczeństwo publiczne

Wielokierunkowa działalność w przeciwdziałaniu i walce
z zagrożeniami, przestępczością i patologiami

IV. Gospodarka komunalna i mieszkaniowa

IV. Gospodarka komunalna i mieszkaniowa

Wzrost racjonalności wykorzystania gminnych zasobów
mieszkaniowych

Brak wystarczającej liczby komunalnych lokali mieszkalnych i socjalnych

Zwiększanie liczby budynków komunalnych, lokali socjalnych i mieszkań na wynajem

Brak programu rozwoju budownictwa mieszkaniowego i uzbrojonych
terenów pod budownictwo mieszkaniowe

V. Rynek pracy, współpraca na rynku pracy

V. Rynek pracy, współpraca na rynku pracy

Duża elastyczność pracowników i kandydatów do pracy
w podejmowaniu pracy, łatwość w dostosowywaniu się
do zmian na rynku pracy

Mała liczba miejsc pracy i ich niska atrakcyjność

Dobra, bogata oferta szkoleniowa dla osób bezrobotnych
i w zakresie poradnictwa zawodowego

Odpływ wykwalifikowanej kadry poza granice Miasta i województwa

Sprawna działalność Powiatowego Urzędu Pracy, szczególnie względem młodzieży

Niewystarczająca platforma wymiany informacji pomiędzy instytucjami
rynku pracy i pracodawcami

Sprawny przepływ i pozyskiwanie informacji na temat zapotrzebowania na pracę w układzie kwalifikacyjno-zawodowym

Niewystarczająca współpraca między uczelniami i mało wspólnych inicjatyw, szczególnie w zakresie wzmacniania regionalnej i lokalnej tożsamości i potrzeb rynku pracy
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B. Infrastruktura społeczna i kapitał ludzki

SZANSE

ZAGROŻENIA

I. Kształcenie i rozwój

I. Kształcenie i rozwój

Wzrost nakładów państwa na rozwój i badania w szkolnictwie wyższym i inwestycje w ochronie zdrowia oraz rozwój zasobów, rehabilitację zawodową i społeczną

Niekorzystne zmiany w strukturze demograficznej

Wzrost atrakcyjności Miasta pod względem bezpieczeństwa, infrastrukturalnym, wizerunkowym, sprawności zarządzania

Odpływ kandydatów na studia do większych ośrodków akademickich

Rosnące zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowane
kadry

Krytycznie oceniany przez przedsiębiorców poziom oferty szkół wyższych względem praktyki gospodarczej i społecznej

Doskonalenie pracy szkół na wszystkich poziomach
i wzrost innowacyjności w edukacji

Malejąca odporność psychiczna dzieci i młodzieży oraz niedostatek systemowej opieki psychologicznej w szkołach i placówkach oświatowych

Konkurencja na rynku gospodarczym i wśród szkół wyższych

Rozdźwięk między dynamizmem zmian społecznych i gospodarczych
a procesem zmian w edukacji na wszystkich jej poziomach

Rozwój społeczeństwa informacyjnego wpływający korzystnie na jakość życia mieszkańców Miasta

Niedostateczny poziom wykorzystania technologii teleinformatycznych
i Internetu w podnoszeniu jakości życia mieszkańców

Szeroki zasięg bezpłatnych publicznych punktów dostępowych do Internetu

Niski poziom zainteresowania oraz świadomości potrzeb kształcenia
ustawicznego dorosłych, zastępowalności kadr do kształcenia zawodowego oraz gotowości do zmiany w edukacji

II. Ochrona zdrowia, pomoc społeczna, integracja

III. Bezpieczeństwo publiczne
Systematyczna poprawa infrastruktury miejskiej poprzez
eliminowanie czynników potęgujących zagrożenie

Zagrożenia cywilizacyjne i powodowane przez siły natury

Proces doskonalenia służb, działań i systemów zarządzania bezpieczeństwem, w tym w ramach zarządzania kryzysowego

Występowanie nowych kategorii zagrożeń o charakterze terrorystycznym, rasowym, zorganizowanych grup przestępczych

IV. Gospodarka komunalna i mieszkaniowa

II. Ochrona zdrowia, pomoc społeczna, integracja

Wzrost świadomości i lobbingu (dotyczącej) i na rzecz problemów osób niepełnosprawnych i starszych

Brak reform i koordynacji w zarządzaniu i finansowaniu służby zdrowia

Wzrost świadomości pacjentów w zakresie swoich praw

Słaba zdolność organizacji pozarządowych i instytucji służby zdrowia do
aplikowania o środki PFRON i UE oraz niewystarczająca zdolność do sfinansowania udziału własnego w takich projektach

III. Bezpieczeństwo publiczne

Poprawa stanu komunalnych i socjalnych zasobów mieszkaniowych i wyłączanie z użytkowania zasobów substandardowych

V. Rynek pracy, współpraca na rynku pracy
Rosnąca skuteczność działań instytucji rynku pracy
Dostępność i możliwości wykorzystania środków finansowych na cele związane z rynkiem pracy
Rozwój instytucji otoczenia biznesu i współpracy nauki
z biznesem

IV. Gospodarka komunalna i mieszkaniowa
Prognoza zmniejszania się liczby lokali komunalnych i socjalnych oraz
ograniczone możliwości realizacji przedsięwzięć budowlanych w tym zakresie

V. Rynek pracy, współpraca na rynku pracy
Prognozy rynku pracy, głównie dotyczące zapotrzebowania na absolwentów o różnych kwalifikacjach

Niewykorzystanie potencjału ludzi wykształconych i w wieku 45+

Współpraca przygraniczna
Wzrost aktywności zawodowej ludności

Duży odsetek bezrobotnych bez kwalifikacji

Wzrost zagrożeń chorobami cywilizacyjnymi
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Światowy Kongres Esperanto w Białymstoku
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C . ROZWÓJ GO S PODARCZY

MOCNE STRONY
Znaczne zasoby pracy, w tym osób z wykształceniem wyższym
Wysoka jakość życia
Rozwinięte sektory przemysłowe: spożywczy, maszynowy, sprzętu
medycznego, bieliźniarski
Potencjał szkolnictwa wyższego
Podstrefa Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Białymstoku
Budowa Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego
Korzystna struktura wydatków budżetu gminy z dużym udziałem wydatków inwestycyjnych i niski wskaźnik zadłużenia pozwalający na
kontynuację inwestycji
Korzystna lokalizacja dla niektórych sektorów, jak: handel, przemysł
spożywczy, drzewny, meblarski
Rosnąca skuteczność w zakresie pozyskiwania środków UE

SZANSE
Wzrost napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) do części wschodniej kraju w związku z nasyceniem tymi inwestycjami części zachodniej
Wyczerpywanie się zasobów wykwalifikowanej pracy w innych dużych miastach
Korzystne procesy demograficzne na tle innych miast w Polsce
Rozwój oraz otwieranie się na współpracę gospodarek wschodnich
poprawiający chłonność ich rynków
Rosnący rynek produktów i usług cyfrowych (niezależnych od lokalizacji)
Poprawa infrastruktury drogowej, zewnętrznych połączeń komunikacyjnych
Korzystne tendencje w relacjach Polski z krajami wschodnimi dające
potencjał na rozwój współpracy
Napływ środków z UE w kolejnym okresie programowania
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SŁABE STRONY
Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw, w tym szczególnie w nowe
maszyny i technologie oraz poziom innowacyjności
Peryferyjne położenie i dostępność komunikacyjna
Popyt wewnętrzny
Stereotypowe postrzeganie Miasta
Międzynarodowa konkurencyjność przedsiębiorstw przejawiająca się
nieznacznym eksportem
Liczba podmiotów gospodarczych
Dostępność terenów pod inwestycje
Koszty logistyczne
System wsparcia MSP, w tym dostęp do źródeł finansowania
Współpraca uczelni z gospodarką
Dostęp do wykwalifikowanych pracowników w określonych zawodach
Poziom kapitału społecznego

ZAGROŻENIA
Migracja wykształconych młodych ludzi z Białegostoku
Marginalizacja Białegostoku w polityce regionalnej
Rosnące koszty pracy
Wzrost cen surowców w porównaniu do krajów UE
Rosnąca konkurencja ze strony firm międzynarodowych
Tendencje do przenoszenia działalności gospodarczej poza obszar
miejski
Rosnąca pozycja przetargowa partnerów handlowych
Niestabilność kursu walutowego
Tendencje do przenoszenia działalności gospodarczej za granicę kraju
w celu obniżania kosztów
Zmiana struktury wydatkowania środków pomocowych w kierunku
wspierania potencjałów rozwoju, a nie wyrównywania szans
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D . KULTURA , S PORT i TURY S TYKA

MOCNE STRONY
Aktywność instytucji samorządowych w sferze kultury i sportu
Potencjał, różnorodność i aktywność środowisk twórczych oraz sportowych
Kulturalne produkty turystyczne dostosowane do tradycji różnorodności kulturowej
Miasta
Atrakcje turystyczne związane z tradycjami religijnymi, historycznymi i etnicznymi
Potencjał twórczy związany z istnieniem szkolnictwa artystycznego na różnych poziomach i w różnych kierunkach nauczania
Wysoki poziom infrastruktury w niektórych sferach kultury wysokiej oraz w sferze
rozrywki
Centrum im. L. Zamenhofa jako centrum integrujące funkcje kulturalne i turystyczne
Poparcie społeczności Miasta dla rozwoju funkcji turystycznej oraz rozbudowy infrastruktury rekreacyjnej
Popyt na usługi obiektów turystycznych w Mieście
Potencjał rozwoju turystyki leczniczej, zdrowotnej i kongresowej ze względu na zasoby i charakter środowiska akademickiego
Podjęcie działań na rzecz tworzenia markowych produktów turystycznych, regionalnych i lokalnych
Potencjał rekreacyjny Lasu Pietrasze, Stawów Dojlidzkich i doliny rzeki Białej

SZANSE
Prestiż Miasta w niektórych dziedzinach kultury i działalności artystycznej
Walory środowiskowe i kulturowe okolic Białegostoku sprzyjające rozwojowi turystyki i rekreacji
Wizerunek Miasta jako potencjalnego centrum turystyki kulturowej, przyrodniczej
i leczniczej
Rola zaplecza i funkcji stołecznej dla turystyki w regionie
Wzrost zainteresowania aktywnymi stylami życia
Istnienie znaczących instytucji i imprez kulturalnych w gminach ościennych Białegostoku
Korzystne kierunkowanie funduszy strukturalnych (ekologia, różnorodność kulturowa, gospodarka oparta na wiedzy)
Przygraniczne położenie Miasta i regionu
Zgodność kierunków rozwoju sportu i rekreacji z wizerunkiem zewnętrznym Miasta
Niski poziom aktywności sportowej w innych regionach Polski Wschodniej
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SŁABE STRONY
Niedostateczna infrastruktura w sferze kultury, turystyki, sportu i rekreacji
Brak konsolidacji środowisk twórczych oraz środowisk związanych z działalnością turystyczną
Mała ilość terenów rekreacyjnych i sportowych na osiedlach
Niskie zainteresowanie kulturą ze strony mediów
Niski poziom przedsiębiorczości w sferze turystyki
Problemy lokalowe środowisk twórczych
Brak zaangażowania przedsiębiorstw w sferę kultury
Nadmierne uzależnienie środowisk twórczych od wsparcia samorządu i ich
efemeryczność
Niski poziom uczestnictwa w kulturze społeczności Miasta
Brak zaufania do zmian oraz niska ocena walorów Miasta w opinii mieszkańców
Ograniczona ilość funkcji centrum Miasta
Brak wyspecjalizowanej kadry szkoleniowej w dziedzinie sportu i niewielkie sukcesy w sporcie wyczynowym
Niezadowalający stan techniczny większości obiektów zabytkowych
Ograniczony dostęp do informacji o działalności w sferze kultury i turystyki

ZAGROŻENIA
Nierozpoznawalność Miasta jako gospodarza imprez kulturalnych i sportowych o bardzo wysokim prestiżu
Ograniczona dostępność komunikacyjna Miasta
Wysoka atrakcyjność turystyczna otoczenia ograniczająca ruch turystyczny
w Mieście
Niski poziom zainteresowania ze strony inwestorów sferą kultury, turystyki
i rekreacji
Charakter ruchu przygranicznego „Polska – Białoruś” wyłączający Miasto
z ruchu bezwizowego
Ograniczona wielkość popytu na produkty turystyczne
Drenaż środowisk twórczych i sportowych przez inne ośrodki kulturalne
w kraju
Ograniczone zainteresowanie gmin ościennych kwestiami kultury i sportu
Wysoka liczba obszarów chronionych ograniczająca skalę i formy turystyki
w regionie
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E . M ETROPOLIA

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

© Urząd Miejski w Białymstoku
15-950 Białystok, ul. Słonimska 1

Koncentracja funkcji administracyjnych i społecznych w Białymstoku
Dziedzictwo kulturowe oraz
walory przyrodniczo-turystyczne
obszaru metropolitalnego
Potencjalne tereny inwestycyjne
w obszarze metropolitalnym
Współpraca samorządów lokalnych na rzecz rozwoju metropolii

SZANSE

Brak lotniska obsługującego regularny transport pasażerski i towarowy
Stan infrastruktury kolejowej
w obszarze metropolitalnym
Stan infrastruktury drogowej
w obszarze metropolitalnym

tel.85 869 60 00, fax 85 869 62 09

Strategia Rozwoju
Miasta Białegostoku
n a l ata 2 0 1 1 -2 02 0 p lu s

prezydent@um.bialystok.pl
www.bialystok.pl
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ZAGROŻENIA
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