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Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie funkcji nowego narzędzia Unii Europejskiej 

– Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Instrument wprowadzony przez UE służy 

do wspierania spójności przestrzennej oraz wpływa na gospodarki lokalne i regionalne. 

Problem ukazany został na przykładzie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Bydgoszczy  

i Torunia. Wykorzystanie tego narzędzia, zgodnie z założeniami Komisji Europejskiej,  

ma skłonić do zacieśnienia współpracy pomiędzy jednostkami tworzącymi miejski obszar 

funkcjonalny oraz zmotywować je do wspólnego rozwiązywania aktualnych problemów,  

a także umożliwić wykorzystanie wspólnych walorów – historycznych, geograficznych  

i przyrodniczych regionu kujawsko-pomorskiego. 

Słowa kluczowe: zintegrowane inwestycje terytorialne, miejski obszar funkcjonalny, region 
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INTEGRATED TERRITORIAL INVESTMENTS AS AN INSTRUMENT  

OF THE DEVELOPMENT OF THE KUJAWSKO-POMORSKIE REGION 

Abstract: The purpose of the article is to present the functioning of a new European Union 

instrument – Integrated Territorial Investment (ITI). The instrument promotes spatial cohesion 

and affects local and regional economies. Its aim is to make it easier to run territorial strategies 

that need funding from different sources. The article describes the use of ITI on the Municipal 

Functional Area of Bydgoszcz and Toruń. The use of ITI, in line with the European 

Commission's assumptions, should lead to a closer cooperation between units forming an urban 

functional area. It also should motivate them to solve current problems together, and enable the 

use of common values - historical, geographic and natural in the Kujawsko-Pomorski region. 

Keywords: integrated territorial investments, urban functional area, Kujawsko-Pomorski 

region. 

 



42 M. Bierzyńska-Sudoł 

Wstęp 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) jako efektywny instrument, wprowadzony 

przez Unię Europejską (UE), służy realnie wspieraniu spójności przestrzennej oraz wpływa na 

gospodarkę regionu kujawsko-pomorskiego. 

Nieustające starania w kierunku zwiększania konkurencyjności regionalnej, wymagają 

stosowania coraz bardziej inteligentnych i innowacyjnych narzędzi. Jednym z takich 

instrumentów są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT). Ich główne zadanie polega na 

zniwelowaniu różnic w poziomie społeczno-gospodarczego rozwoju poszczególnych regionów 

państw członkowskich poprzez pobudzenie potencjału danego regionu w wielu strategicznych 

obszarach. Inwestowanie w poszczególne regiony państw Unii Europejskiej stanowi ogromną 

siłą napędową rozwoju nie tylko gospodarczego, ale także innowacji, nowych technologii  

i edukacji. Wprowadzone narzędzie ma wpływać na rozwój regionu, a co za tym idzie 

podnoszenie poziomu życia mieszkańców. Realizowane projekty w ramach ZIT obierają sobie 

za cel przede wszystkim tworzenie konkurencyjnej gospodarki poprzez dynamizację 

funkcjonowania przedsiębiorstw, kapitału społecznego, podmiotów edukacyjnych oraz szeroko 

pojętego obszaru badawczo-rozwojowego.  

Polityka regionalna Unii Europejskiej a zintegrowane inwestycje 

terytorialne w Polsce 

Wobec istnienia różnych definicji regionu, warto uszczegółowić na potrzeby naszych 

rozważań to wieloznaczne pojęcie. Próby jego precyzyjnego zdefiniowania łączą badaczy 

różnych dziedzin, w zależności od tego, kto będzie przeprowadzał analizę. Inaczej region jest 

rozumiany przez geografa, geologa, etnografa, historyka, ekonomistę, politologa czy socjologa. 

Dlatego w literaturze przedmiotu odnaleźć można wiele definicji tego pojęcia. Etymologicznie 

termin region wywodzi się z łacińskiego „region”, oznaczającego między innymi: granicę, 

okolicę, terytorium, czy krainę (Solarz, 2011). Jedną z najbardziej ogólnych przedstawia Anna 

Matuszczak twierdząc, że jest to „umownie wydzielony obszar, względnie jednorodny, 

odróżniający się od terenów sąsiednich cechami naturalnymi bądź nabytymi na przestrzeni 

dziejów” (Matuszczak, 2013). Regionem może być miasto, obszar gospodarczy lub kulturowy, 

czy jednostka planowania gospodarczego lub jako osobny podmiot prawa wyposażony  

w samostanowiące organy administracji (Fitjar, 2010). 

Andrzej Potoczek wskazuje, że „procedury i kryteria delimitacji regionu ze względu na 

nieuchronny subiektywizm w ich formułowaniu nigdy nie będą w pełni obiektywne i zawsze 

mogą budzić różne zastrzeżenia” (Potoczek, 2003).  
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W związku z tym pojęcie regionu w pełni zasługuje na interdyscyplinarne traktowanie. 

Biorąc pod uwagę różne determinanty można skonstatować, że do podstawowych cech 

konstytuujących region należą: położenie i warunki geograficzne, czasem odrębność językowa, 

religijna i etniczna społeczności. Według Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-

Pomorskiego – „Region (…) to wspólnota posiadająca swoją duszę (tożsamość), swój rozum  

i inteligencję (ośrodki i środowiska opiniotwórcze), swój kręgosłup (sprawny układ 

komunikacyjny) oraz swoje mięśnie (dynamiczne i innowacyjne jednostki gospodarcze, 

pozarządowe i publiczne), wykorzystująca potencjał działań zbiorowych” (Strategia 

Województwa, 2013). Trudno nie zauważyć, że autorom tej obrazowej definicji nie zabrakło 

zdolności poetyckich i skłonności do operowania eufemizmami.  

W 1988 roku Parlament Europejski przyjął Rezolucję o polityce regionalnej Wspólnoty  

i o roli regionów, do której dołączono Wspólnotową Kartę Regionalizacji. (Community Charter 

of Regionalization, 1988). W karcie określono region jako terytorium, które z geograficznego 

punktu widzenia stanowi wyraźną całość, bądź stanowi kompleks terenów, które tworzą 

zamkniętą całość, a których ludność charakteryzują określone wspólne elementy, przy czym 

chciałaby ona utrwalić i rozwinąć pewne wynikające z nich właściwości, aby pobudzić postęp 

kulturalny, społeczny i gospodarczy. Struktura administracyjna organizacji terytorialnej państw 

europejskich była i będzie zawsze zróżnicowana. Unia Europejska nie podejmuje działań 

zmierzających do ujednolicenia terminologii tego pojęcia, zostawiając to w gestii regulacji 

wewnątrz danego państwa. Jednakże polityka spójności Unii Europejskiej, a zwłaszcza jej 

aspekt regionalny, wymusza doprowadzenie do porównywalności danych statystycznych 

gromadzonych w wymiarze regionalnym. Dystrybucja środków wsparcia, w szczególności 

funduszy strukturalnych, musi opierać się na jednolitych definicjach jednostek terytorialnych 

stosowanych na terytorium całej Unii. Właśnie z tych powodów utworzono Nomenklaturę 

Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (ang. Nomenclature of Territorial Units for 

Statistics, NUTS). W 2003 roku rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

wprowadzona została NUTS. (Rozporządzenie, 2003). Początkowo klasyfikacja NUTS 

obejmowała pięć poziomów oznaczanych liczbowo: 1, 2, 3, 4, 5. Poziom najwyższy (NUTS 1), 

uznano za najbardziej odpowiedni poziom analizowania problemów regionalnych w skali całej 

Unii Europejskiej. Obejmuje on poszczególne państwa członkowskie, lub w przypadku dużych 

terytorialnie państw – grupy regionów niższego szczebla. Poziomy NUTS 2 i 3 mają ułatwić 

rozwiązywanie różnorodnych problemów społeczno-gospodarczych na linii region-państwo-

Unia Europejska. Jednostki te są powszechnie stosowane przy wdrażaniu poszczególnych 

instrumentów polityki regionalnej Unii Europejskiej. Trzy pierwsze poziomy określa się 

mianem regionalnych, natomiast dwa ostatnie jako lokalne. W celu łatwiejszego  

i wyraźniejszego rozróżnienia poziomów lokalnych i regionalnych, w 2007 roku NUTS 4 i 5 

przemianowano na lokalne jednostki administracyjne (Local Administrative Unics – LAU) 

(European Commission, 2018). 
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Według definicji Eurostatu region formułuje się w oparciu o czynniki historyczne, 

kulturowe, polityczne, a także społeczno-ekonomiczne, a wśród tych ostatnich istotna jest 

zarówno komplementarność, jak i różnorodność regionalnych gospodarek (Eurostat, 2011). 

Warto również wskazać, że regiony, to jednostki, w których powinno się stymulować wzrost 

oparty na innowacjach, promować nowe umiejętności i tworzyć miejsc pracy. Regiony same  

w sobie torują drogę do rozprzestrzeniania idei zrównoważonego rozwoju. Regiony to 

długoterminowa polityka inwestycyjna Unii Europejskiej (European Parliament, 2018). 

Zainteresowanie problematyką regionalną systematycznie wzrasta wśród badaczy różnych 

dziedzin. Coraz większą uwagę skupia się szczególnie na postrzeganiu regionu jako struktury 

społecznej i przestrzennej w życiu państw i narodów oraz związków ponadpaństwowych. 

Jeszcze bardziej podmiotowość regionów zyskała w momencie akcesji Polski do struktur Unii 

Europejskiej, kiedy to właśnie one stały się ważnym beneficjentem dotacji unijnych. Polityka 

regionalna Unii Europejskiej jest ukierunkowana na zwiększenie konkurencyjności regionów, 

które Wspólnota definiuje w trzech kategoriach: terenów słabiej rozwiniętych, przejściowych  

i lepiej rozwiniętych (European Commission, 2008).  

Podstawowym celem prowadzonej polityki regionalnej Unii Europejskiej jest przede 

wszystkim zwiększenie spójności ekonomicznej państw członkowskich. Poprzez uruchomienie 

dotacji na nowe instrumenty, które będą służyły pomocy regionom słabiej rozwiniętym,  

UE dąży do zmniejszenia różnic w poziomie rozwoju i życia w poszczególnych regionach 

państw członkowskich. Podstawowym zadaniem polityki regionalnej jest niwelowanie 

asymetrii w rozwoju regionalnym oraz sprzyjanie racjonalnemu i kontrolowanemu, przez 

powołane do tego instytucje Unii, przekazywaniu środków finansowych z budżetu  

UE regionom. W tym momencie należy podkreślić, że polityka ta w znacznym stopniu wpływa 

na skalę oraz tempo rozwoju w strukturze przestrzennej gospodarki w ujęciu regionalnym,  

a także lokalnym, przyczynia się do poprawy konkurencyjności i rozwoju społeczno-

gospodarczego (Wiśniewska, 2014). 

Najważniejszym dokumentem, który określa ład przestrzenny Polski jest Koncepcja 

Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (Koncepcja, 2012). Głównym celem 

strategicznym, określonym w tym dokumencie jest efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju 

oraz jej różnorodnych potencjałów rozwojowych. Mają one służyć osiągnięciu jak największej 

sprawności państwa, wzrostowi zatrudnienia, konkurencyjności, a także spójności 

gospodarczej, przestrzennej i społecznej w długim okresie. Warto podkreślić, że w dokumencie 

zapisano m.in, że podobny zestaw działań, mających charakter zintegrowany, powinno się 

kierować do obszarów, które charakteryzują się wspólnymi cechami geograficznymi, 

przestrzennymi oraz społeczno-gospodarczymi, zwanymi obszarami funkcjonalnymi 

(Koncepcja, 2012).  

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 wskazuje, że „Jednym  

z procesów, jakim podlegają polityki publiczne na świecie, a szczególnie w Europie,  

jest przechodzenie od podejścia sektorowego do zintegrowanego podejścia terytorialnego. 

https://publications.europa.eu/en/publication-detail?p_p_id=portal2012documentDetail_WAR_portal2012portlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=maincontentarea&p_p_col_count=3&_portal2012documentDetail_WAR_portal2012portlet_javax.portlet.action=author&facet.author=EP,EP_OFF_CZE,EP_OFF_MLT,EP_OFF_CYP,EP_OFF_SPA_BCN,EP_OFF_SVN,EP_OFF_SVK,EP_EXTERN_POL,EP_OFF_FRA_MRS,EP_OFF_POL_WRO,EP_OFF_LVA,EP_OFF_NLD,EP_OFF_IRL,EP_PRES,EP_COMMU,EP_OFF_LUX,EP_OFF_FIN,EP_OFF_ITA_ROM,EP_OFF_FRA_PAR,EP_INFRA_LOGIS,EP_SG,EP_OFF_DEU_BER,EP_OFF_GBR_EDI,EP_RESEARCH,EP_LS,EP_SAFE,EP_TAXE,EP_OFF_DEU,EP_OFF_GBR,EP_OFF_POL,EP_GROUP_SEC,EP_OFF_SPA,EP_OFF_FRA,EP_OFF_ITA,EP_INTERPRET,EP_TRANSL,EP_OFF_GRC,EP_OFF_DAN,EP_OFF_PRT,EP_OFF_FRA_SXB,EP_OFF_SWE,EP_INNOV,EP_OFF_SPA_MAD,EP_OFF_LIT,EP_OFF_POL_WAW,EP_OFF_ROU,EP_GROUP,EP_OFF_USA,EP_OFF_EST,EP_OFF_ITA_MIL,EP_OFF_HUN,EP_OFF_BGR,EP_OFF_HRV,EP_OFF_BEL,EP_CMT,EP_INTERNAL_POL,EP_OFF_DEU_MUC,EP_OFF_AUT,EP_FINANCE,EP_OFF_GBR_LON,EP_PERS&language=en&facet.collection=EUPub
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Charakteryzuje się ono ukierunkowaniem na wykorzystanie endogenicznych potencjałów 

terytoriów określonych funkcjonalnie, integracją działań publicznych w wymiarze 

przestrzennym oraz wielopoziomowym systemem zarządzania” (Koncepcja, 2012). Ramy dla 

tak prowadzonej polityki wyznacza kilka istotnych dokumentów. Na gruncie europejskim jest 

to przede wszystkim traktat lizboński (2007), który wprowadził wymiar terytorialny jako 

równorzędny z wymiarem gospodarczym i społecznym i dzięki któremu ów wymiar 

uwzględniany jest w poszczególnych politykach UE (w tym w polityce spójności). 

Zrównoważony rozwój miast europejskich jest przedmiotem Karty lipskiej (2008), która 

postuluje: „Nasze miasta powinny być głównymi ośrodkami rozwoju regionów miejskich  

i przejąć odpowiedzialność za spójność terytorialną”. Wymiary terytorialny i miejski 

podkreślone są także w Agendzie terytorialnej Unii Europejskiej 2020, która zaleca 

„stosowanie zintegrowanego i wielopoziomowego podejścia do rozwoju miast” oraz wskazuje, 

że „miasta powinny działać poza swoimi granicami administracyjnymi i koncentrować się  

na regionach funkcjonalnych (….)” (Kociuba, 2015). Na polskim gruncie ramy nowej polityki 

regionalnej i przestrzennej wyznaczają: Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: 

Regiony, miasta, obszary wiejskie (KSRR 2010-2020) oraz przytaczana wcześniej KPZK 2030. 

Należy jednak w tym miejscu podkreślić, że aby przyjęte założenia przynosiły wymierne 

rezultaty, niezbędne jest wsparcie finansowe podejmowanych działań, w szczególności 

pozyskiwane z funduszy strukturalnych w ramach wspólnych ram strategicznych. Możliwość 

taką stwarzają zapisy Umowy Partnerstwa, na podstawie których inwestycje można realizować 

w wyodrębnionych obszarach strategicznej interwencji państwa. Odnoszą się one bezpośrednio 

do miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych oraz do miast i dzielnic wymagających 

rewitalizacji, z tym, że rewitalizacja traktowana jest jako zintegrowane działania w sferach 

społecznej, gospodarczej i przestrzennej (Kociuba, 2015).  

W Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 miejskie obszary funkcjonalne 

definiowane są jako układy osadnicze ciągłe przestrzennie, złożone z odrębnych 

administracyjnie jednostek. Obszar funkcjonalny, definiowany w Koncepcji Przestrzennego 

Zagospodarowania Kraju 2030, to „zwarty układ przestrzenny składający się z funkcjonalnie 

powiązanych terenów, charakteryzujących się wspólnymi uwarunkowaniami i przewidywa-

nymi, jednolitymi celami rozwoju” (Koncepcja, 2012). Miejski obszar funkcjonalny obejmuje 

zwarty obszar miejski oraz powiązaną z nim funkcjonalnie strefę zurbanizowaną. Ważną rolę 

odgrywa tu siła wewnętrznych powiązań między miastem jako centrum, a jego obszarem 

funkcjonalnym. Brane są przede wszystkim pod uwagę takie czynniki, jak: intensywność 

zagospodarowania, wielkości przepływu towarów i usług, wzajemne powiązania rynku pracy 

i rynku mieszkaniowego, infrastruktury technicznej oraz struktur przyrodniczych (Kociuba, 

2015).  

Administracyjnie Miejskie Obszary Funkcjonalne obejmować mogą gminy miejskie, 

wiejskie oraz miejsko-wiejskie. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju wyróżnia 

4 podtypy Miejskich Obszarów Funkcjonalnych:  
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 ośrodki wojewódzkie (MOF OW) – jako obszary funkcjonalne o istotnym znaczeniu 

dla polityki przestrzennej kraju, z których część, ze względu na rolę w systemie 

osadniczym oraz znaczenie społeczno-gospodarcze w procesach rozwojowych całego 

kraju uzyskuje status ośrodków metropolii (Warszawa) i ośrodków metropolitalnych 

(aglomeracja górnośląska, Kraków, Łódź, Trójmiasto, Poznań, Wrocław, bipol: 

Bydgoszcz z Toruniem, Szczecin i Lublin), a reszta pełni rolę ośrodków regionalnych 

z funkcją administracyjną (Opole, Zielona Góra i Gorzów Wielkopolski, Kielce, 

Olsztyn) zgodnie z KSRR 2010-2020; 

 ośrodki regionalne (MOF OR) – jako obszary funkcjonalne o istotnym znaczeniu dla 

polityki przestrzennej województwa, czyli miast, które nie są centrami województw,  

ale pełnią ważne funkcje dla regionu (miasta o ludności 100-300 tys.); 

 ośrodki subregionalne (MOF OS) – jako obszary funkcjonalne wyznaczane przez 

samorząd wojewódzki wokół miast liczących 50-100 tys. mieszkańców, które mają 

istotne znaczenie społeczne i gospodarcze oraz są miejscem dostarczania usług 

publicznych, istotnych zarówno dla ich mieszkańców, jak i dla mieszkańców obszarów 

peryferyjnych;  

 ośrodki lokalne (MOF OL) – jako obszary funkcjonalne o istotnym znaczeniu dla 

polityki przestrzennej gminy, wyznaczone dla miast liczących poniżej 50 tys. 

mieszkańców (głównie powiatowych), mających szanse na koncentrację funkcji 

gospodarczych oraz służących obszarom wiejskim swoim zapleczem usługowym 

(Koncepcja, 2012).  

8 marca 2010 roku Komisja Europejska przyjęła strategię Europa 2020, w której  

m.in. wprowadzono instrumenty mające na celu wspieranie rozwoju terytorialnego. Jednym  

z głównych instrumentów wsparcia rozwoju regionu stały się Zintegrowane Inwestycje 

Terytorialne (ZIT). Stanowią one, jak już podkreślałam ogromną szansę na efektywniejszy 

wzrost konkurencyjności i atrakcyjności regionów. Dla zwiększenia skuteczności niezbędne 

jest realizowanie inwestycji zintegrowanych nie tylko obszarowo, ale również tematycznie  

i właśnie to jest głównym zadaniem wprowadzanych ZIT-ów. Wykorzystując idee partnerstwa, 

miasta, otaczające je gminy oraz władze województw ustalają cele i inwestycje, umożliwiające 

wyjście poza granice administracyjne samorządów, co wzmocni oddziaływanie wspólnie 

realizowanych przedsięwzięć. 

Zintegrowane inwestycje terytorialne – zasady funkcjonowania 

Podstawowymi warunkami realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych są przede 

wszystkim: zawiązanie sformalizowanej współpracy pomiędzy miastem wojewódzkim  

i powiązanym z nim obszarem funkcjonalnym oraz posiadanie dokumentu strategicznego 
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określającego cele, kierunki rozwoju, zasady współpracy oraz najważniejsze przedsięwzięcia, 

wynikające z analizy barier i potencjałów rozwojowych. Wszelkie kwestie reguluje dokument 

pt. Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce, który został 

zatwierdzony przez Ministra Rozwoju Regionalnego dnia 22 lipca 2013 r. (Zakrzewska-

Półtorak, 2013). 

Do głównych celów realizowanych przy pomocy Zintegrowanych Inwestycji Terytorial-

nych zaliczyć należy przede wszystkim promowanie partnerskiego modelu współpracy różnych 

jednostek administracyjnych na miejskich obszarach funkcjonalnych, a także wzmocnienie 

zintegrowanego podejścia terytorialnego oraz wsparcie lokalnego rozwoju dzięki realizacji 

najistotniejszych inwestycji. Praktyka funkcjonowania ZIT pokazała, że warto szczególnie 

zatroszczyć się o to, by zwiększyć efektywności podejmowanych inwestycji poprzez realizację 

zintegrowanych projektów, odpowiadających w sposób kompleksowy potrzebom społecznym 

i rozwiązujących problemy miast oraz obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie. Istotną rolę 

odgrywa także precyzyjne dopasowanie środków pomocowych z Unii Europejskiej do potrzeb 

oraz potencjałów poszczególnych typów regionów w Polsce, a także zwiększenie wpływu miast 

i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie na kształt i sposób realizacji działań, 

wspieranych na ich obszarze w ramach polityki spójności (Fundusze UE, 2014). 

Przygotowując narzędzie, jakim są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne założono,  

że realizowane projekty będą mogły zostać dofinansowane jedynie w przypadku spełnienia 

określonych warunków. Po pierwsze, musi nastąpić powołanie Związku ZIT, następnie 

przyjęcie strategii Związku ZIT. Przygotowana strategia powinna zawierać przede wszystkim: 

diagnozę obszaru, oczekiwane rezultaty i cele realizacji ZIT, źródła finansowania strategii oraz 

wstępną listę wybieranych w trybie pozakonkursowym projektów. Warunkiem koniecznym jest 

zawarcie umowy lub porozumienia, które będzie zawierało zakres zadań powierzonych do 

realizacji między właściwą instytucją zarządzającą a Związkiem ZIT (Fundusze UE, 2014). 

Zasadniczą funkcją ZIT jest współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania 

atutów samorządów i wspólnego rozwiązywania problemów. Dlatego dofinansowane projekty 

powinny mieć charakter zintegrowany i wpływać na rozwój całego obszaru.  

Korzyści wynikające z zastosowania zintegrowanych inwestycji 

terytorialnych w regionie kujawsko-pomorskim  

W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020 realizacja projektów w trybie ZIT przewidziana jest w następujących obszarach: 

zmniejszenie energochłonności infrastruktury oraz poprawa jakości powietrza, polepszenie 

integracji i wzrost atrakcyjności transportu publicznego, gospodarka wodno-ściekowa, ochrona 

i przywrócenie różnorodności biologicznej, zwiększenie spójności społecznej oraz elimino-
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wanie barier w dostępie do usług na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, rozwój i wzmocnienie spójności lokalnej poprzez rewitalizację obszarów 

zdegradowanych, zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego oraz kształcenia 

zawodowego. (Portal Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 10.07.2018)  

Rozpoczynając realizację ZIT-ów w regionie kujawsko-pomorskim należało podjąć 

określone działania, dzięki którym zostały spełnione wymogi formalne, niezbędne podczas 

realizacji poszczególnych projektorów. Pierwszym i najważniejszym krokiem było osiągniecie 

szybkiej konsolidacji potencjałów Bydgoszczy i Torunia oraz skoordynowanie przedsięwzięć 

samorządów obydwu miast, a także pozostałych gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 

Bydgoszczy i Torunia (MOF Bydgoszczy i Torunia) oraz całego województwa (Kujawsko-

pomorskie.pl (04.07.2018). Tylko stworzenie silnego związku bydgosko-toruńskiego i jego 

trwałe umiejscowienie wśród ośrodków krajowej metropolii sieciowej, może przyczynić się do 

ulokowania Bydgoszczy i Torunia na wysokich pozycjach w rankingach europejskich. 

Bydgosko-Toruński Obszar Funkcjonalny (BTOF), w którego skład wchodzi 25 gmin, 

zamieszkuje 853,0 tys. osób, co stanowi prawie 41% mieszkańców ponad dwumilionowego 

województwa kujawsko-pomorskiego. Obszar ten, zajmujący powierzchnię 3743,6 km2, 

stanowi jeden z największych zespołów miejskich w Polsce (Strategia Zintegrowanych 

Inwestycji, 2016). Chcąc osiągnąć przez obydwa miasta poziom ośrodków niekwestiono-

wanych co do potencjału i obszaru oddziaływania, a także dążąc do rozwoju kategorii 

przedsięwzięć ważnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Bydgoszczy i Torunia, należy 

podjąć działania polegające na wspieraniu rozwiązań integrujących przestrzeń MOF 

Bydgoszczy i Torunia, przede wszystkim w zakresie zagospodarowania przestrzennego, 

transportu zbiorowego (infrastruktury, taboru, rozwiązań organizacyjnych), usług komu-

nalnych i rynku pracy. Ponadto należy wzmocnić funkcje metropolitalne poprzez spotęgowanie 

potencjału Bydgoszczy i Torunia w dziedzinach generujących powiązania międzynarodowe  

i międzyregionalne, w tym sieć powiązań transportowych w relacjach międzyregionalnych  

i międzynarodowych. „Bydgoszcz i Toruń mają pełnić funkcję „lokomotyw rozwoju” 

województwa, a docelowo w pełni rozwinąć funkcje o znaczeniu ponadregionalnym  

i międzynarodowym, będąc miastami atrakcyjnymi dla zamieszkania i prowadzenia 

działalności gospodarczych oraz zdolnych do kooperowania, a jednocześnie konkurowania  

w tych dziedzinach z innymi krajowymi i europejskimi metropoliami” (Strategia 

Województwa, 2013). 

Tworzenie Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego (BTOF) poprzedziły 

ożywione dyskusje społeczne i badania specjalistów. W kwietniu 2014 roku porozumienie 

podpisało 25 samorządowców od gminy Nakło nad Notecią do Czernikowa i od Koronowa do 

Wielkiej Nieszawki. Obszar funkcjonalny objął ok. 20 proc. powierzchni województwa.  

Każda jednostka samorządu terytorialnego ma jeden głos w Komitecie Sterującym w skład 

Zarządu ZIT wchodzi 6 osób, natomiast w każdej gminie działa też koordynator. Przygotowana 

strategia ZIT zawiera cele, ramy finansowe i system wdrażania. Co ważne, zapisane są też 
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projekty, które mają otrzymać wsparcie w trybie pozakonkursowym. Strategię przyjęto w maju 

2016 roku. Zaakceptował ją zarówno rząd, jak i Urząd Marszałkowski w Toruniu (kujawsko-

pomorskie.pl, 05.07.2018). 

Głównymi warunkami realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i uruchomienia 

środków finansowych są przede wszystkim zawiązanie zinstytucjonalizowanej formy 

partnerstwa (powołanie Związku ZIT), następnie przygotowanie Strategii ZIT, posiadanie 

odpowiedniej zdolności instytucjonalnej, podpisanie porozumienia do realizacji ZIT  

w województwie pomiędzy Związkiem ZIT a IZ RPO oraz zawarcie stosownych zapisów  

w RPO, spełniających wymogi KE oraz zgodnych z zapisami Umowy Partnerstwa (Umowa 

Partnerstwa, 28.06.2018). W przypadku województwa kujawsko-pomorskiego występuje jeden 

zwarty obszar funkcjonalny, w skład którego wchodzą zarówno Bydgoszcz, jak i Toruń.  

W tym województwie zatem funkcjonuje zarówno jedna Strategia, jak i jeden Związek ZIT” 

(kujawsko-pomorskie.pl, 10.07.2018). 

W ramach ZIT-ów w regionie kujawsko-pomorskim podjęto szereg inwestycji. Wśród 

największych można wymienić takie obszary jak: termomodernizacja, sieci ciepłownicze, 

transport niskoemisyjny (ścieżki rowerowe, bus-pasy, linie tramwajowe), rewitalizacja, 

szkolnictwo zawodowe i przedszkola, gospodarka wodno-ściekowa oraz parkingi park&ride, 

inkubatory przedsiębiorczości, modernizacja oświetlenia ulicznego, rewitalizacja linii 

kolejowych, przebudowy dróg, wspieranie badań, innowacji i rozwoju technologicznego, 

projekty infrastrukturalne realizowane w instytucjach kultury, bibliotekach, archiwach, 

muzeach, obiektach i na obszarach zabytkowych, obszarach poprzemysłowych o wartościach 

historycznych, przedsięwzięcia zwiększające potencjał przyrodniczy regionu poprzez działania 

bezpośrednio związane z ochroną siedlisk i gatunków, w szczególności na terenach parków 

krajobrazowych i rezerwatów przyrody, centra ochrony różnorodności biologicznej oraz 

ośrodki prowadzące działalność w zakresie edukacji ekologicznej, działania informacyjno-

edukacyjne, podnoszące świadomość mieszkańców w zakresie właściwych zachowań 

społecznych w odniesieniu do dziedzictwa przyrodniczego regionu, rewitalizacja społeczno-

gospodarcza miejscowości wiejskich, wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw – 

projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, wsparcie dla 

tworzenia i funkcjonowania żłobków i klubów dziecięcych, klubów samopomocy, świetlice 

środowiskowe, kluby młodzieżowe i kluby pracy (ZIT BTOF, 07.07.2018). 

Wyjątkową inwestycją w regionie kujawsko-pomorskim w ramach ZIT jest budowa na 

Wiśle przeprawy promowej z miejscowości Czarnowo, położonej przy drodze krajowej nr 80 

do miasta Solec Kujawski – przy drodze krajowej nr 10. Ze środków UE przeznaczono na ten 

cel 85%, natomiast 15% wyasygnują partnerzy projektu: Powiat Toruński, Powiat Bydgoski, 

Gminy Solec Kujawski oraz Zławieś Wielka. Koszt całego przedsięwzięcia szacowany jest na 

ok. 13 mln zł. Prom uruchomiony zostanie w 2019 r. Będzie jednorazowo zabierał na pokład 

15 pojazdów o masie do 2,25 t. i 80 pasażerów. Dzięki przeprawie promowej mieszkańcy 

gminy Zławieś Wielka uzyskają dostęp do miejsc pracy na terenie soleckiego parku 
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przemysłowego. Realizowana inwestycja wpłynie na podniesienie atrakcyjności turystycznej 

tej części województwa. Umożliwi powstanie szlaku turystycznego, łączącego Inowrocław  

i Pałuki z rejonem Chełmna i Chełmży. Pozwoli także na efektywne wykorzystanie ścieżek 

rowerowych, które powstają w powiecie bydgoskim i toruńskim. Otwarcie przeprawy 

promowej oznaczać będzie dla społeczności Solca Kujawskiego bezpośrednią komunikację  

z północą regionu. Powiększony w ostatnim czasie teren parku przemysłowego w Solcu 

Kujawskim sprzyjać będzie zmniejszeniu bezrobocia wśród ludności zamieszkałej po obu 

stronach Wisły (Departament Inwestycji. Kujawsko-pomorskie.pl, 25.06.2018). 

Podsumowanie 

Analizując funkcjonowanie powołanych struktur organizacyjnych i dotychczas osiągnięte 

rezultaty, stanowiące wynik sfinalizowanych projektów lub osiągnięty etap ich zaawansowania 

można stwierdzić, że Zintegrowane Inwestycje Terytorialne są nowoczesnym i dobrze 

wykorzystywanym narzędziem współpracy samorządów, współfinansowanym ze środków 

Unii Europejskiej. Partnerstwa poszczególnych miast oraz otaczających je gmin, zawiązane na 

podstawie podpisanych dokumentów, umożliwiają wspólne ustalanie celów i inwestycji 

niezbędnych do realizacji oczekiwanych celów społecznych. Główna część środków 

finansowych na urzeczywistnianie poszczególnych projektów pochodzi z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Formuła ta umożliwia przede 

wszystkim wyjście poza granice administracyjne samorządów, co jednoznacznie wzmacnia 

oddziaływanie wspólnie realizowanych przedsięwzięć. Pomimo że region kujawsko-pomorski 

nie znajduje się na czołowych miejscach pod względem wykorzystania środków finansowych 

pozyskiwanych z Unii Europejskiej, to z całą pewnością można stwierdzić, że Zintegrowane 

Inwestycje Terytorialne są korzystnym czynnikiem, wpływającym na rozwój całego regionu.  

Do największych korzyści wynikających z zastosowania nowego instrumentu można 

zaliczyć przede wszystkim: rozwój zrównoważonego, sprawnego transportu łączącego miasto 

i jego obszar funkcjonalny, wzmocnieni funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych 

obszarów miejskiego obszaru funkcjonalnego, poprawa stanu środowiska przyrodniczego na 

obszarach funkcjonalnych miast, wspieranie efektywności energetycznej oraz promowanie 

strategii niskoemisyjnych, a także wzmacnianie badań, rozwoju technologicznego i innowacji.  

W tym miejscu należy podkreślić, że najważniejszą zaletą tego nowoczesnego narzędzia 

jest stymulowanie współpracy między poszczególnymi jednostkami samorządu terytorialnego, 

tworzącymi miejski obszar funkcjonalny. Jednoczenie specyfika regionu, zwłaszcza takiego, 

jak kujawsko-pomorski – z dwoma dużymi miastami Bydgoszczą i Toruniem sprawia,  

że wspólne inwestycje stają się jeszcze bardziej doceniane poprzez wkomponowanie ich  

w programy perspektywiczne regionu. Niekwestionowaną wartością tego instrumentu jest jego 
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elastyczność. Poszczególne inwestycje realizowane w ramach ZIT-ów są zazwyczaj dobrze 

dopasowane do potrzeb poszczególnych regionów, miast i gmin, otaczających poszczególne 

duże miasta. Dzięki Zintegrowanym Inwestycjom Terytorialnym możliwe jest delegowanie 

części zadań, dotyczących wdrażania programów, na poziom lokalny, przede wszystkim władz 

samorządowych, gwarantując tym samym ich zaangażowanie w przygotowanie oraz wdrożenie 

rozwijających region programów. Realizowane, nawet najmniejsze projekty, wpływają na 

wzrost konkurencyjności i atrakcyjności regionu, dzięki uwzględnieniu indywidualnych 

potrzeb, co przekłada się również na podniesienie jakości życia mieszkańców. Zintegrowane 

działania wpływają korzystnie na rozwiązywanie poszczególnych problemów gospodarczych, 

środowiskowych, klimatycznych oraz społecznych. W szerszym znaczeniu, wychodząc poza 

określoną Jednostkę Samorządu Terytorialnego, wszelkie realizowane projekty, wpływające na 

rozwój słabiej rozwiniętych regionów, przyczyniają się do wzmocnienia poszczególnych 

sektorów oraz gospodarek państw członkowskich. W ten sposób ZIT-y stanowią ogromną 

szansę, nie tylko na zmniejszenie dysproporcji między Polską, a bardziej rozwiniętymi krajami 

członkowskimi Unii Europejskiej.  

Konstatując należy stwierdzić, że wykorzystanie środków finansowych w ramach ZIT  

w regionie kujawsko-pomorskim mogłoby być bardziej efektywne, mimo to z całą pewnością 

należy podkreślić, że instrument ten zapoczątkował zmianę postawy, sposobu myślenia  

i zarządzania rozwojem regionu. Pomimo pierwotnie pojawiających się wielu różnic, 

krzyżujących się interesów Bydgoszczy i Torunia, czasami nawet sprzecznych, w imię 

osiągania wspólnie zakreślonych celów wypracowano formułę współpracy tych dwóch miast  

i całego obszaru funkcjonalnego, nie tylko na poziomie programowo-strategicznym,  

ale również na etapie realizacji poszczególnych przedsięwzięć rozwojowych.  

Bibliografia 

1. Fitjar, R.D. (2010). The Rise of Regionalsm. Causes of regional mobilization in Western 

Europe. New York. 

2. Gwizda, M., Kosewska-Kwaśny, M., Żółciński, Sz. (red.) (2014). Fundusze UE 2014-2020. 

Warszawa: C.H. Beck. 

3. Matuszczak, A. (2013). Zróżnicowanie rozwoju rolnictwa w regionach Unii Europejskiej 

w aspekcie jego zrównoważenia. Warszawa: PWN. 

4. Potoczek, A. (2003). Polityka regionalna i gospodarka przestrzenna. Toruń: Agencja 

Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa Sp. z o.o.  

5. Solarz, P. (2011). Polityka regionalna w Polsce w warunkach integracji europejskiej  

w latach 2004-2010. Warszawa: Wydawnictwo VIZJA PRESS S&IT. 



52 M. Bierzyńska-Sudoł 

6. Wiśniewska, J. (2014). Rola funduszy strukturalnych w kształtowaniu polityki regionalnej 

Unii Europejskiej w latach 2007-2013. W M. Sikora-Gaca, U. Kosowska (red.), Fundusze 

europejskie w teorii i praktyce: edukacja, gospodarka, kultura, społeczeństwo. Warszawa: 

Difin. 

7. Kociuba, D. (2015). Miejskie obszary funkcjonalne – wyzwania planistyczne. Studia 

Miejskie, 18, 39-41. 

8. Zakrzewska-Półtorak, A. (2013). Zintegrowane inwestycje terytorialne jako nowe 

narzędzie wspierania współpracy jednostek samorządu terytorialnego – przypadek 

wrocławskiego obszaru funkcjonalnego. Biblioteka Regionalisty, 13, 267. 

9. Strategia Rozwoju Województwa do 2020 .Plan modernizacji 2020+ roku” załączona  

do uchwały Nr XLI/693/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 

października 2013. 

10. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru 

Funkcjonalnego. Bydgoszcz, maj 2016. 

11. Community Charter of Regionalization, 18 listopada 1988, DzU WE 1988, C 326/289. 

12. European Commission, Directorate-General for Regional Policy. Luxemburg 2008.  

13. European Parliament. New technologies and regional policy. Towards the next cohesion 

policy framework. Brussels 2018. 

14. Departament Inwestycji i Infrastruktury Drogowej, Toruń 16.11.2016, Kujawsko-

pomorskie.pl, 25.06.2018. 

15. https://www.kujawsko-pomorskie.pl/component/contact/category/615-departament-

inwestycji-i-infrastruktury-drogowej. 

16. European Commision (14.10.2018). http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/is-

my-region-covered/. 

17. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. (2012). http://www.mir.gov.pl/ 

rozwoj_regionalny/Polityka_przestrzenna/KPZK/Aktualnosci/Documents/KPZK2030.pdf.  

18. Kujawsko-pomorskie.pl, https://www.kujawsko-pomorskie.pl/polityka-terytorialna/zinte 

growane-inwestycje-terytorialne/28028-stan-prac-nad-zit-wojewodzkim, 10.07.2018. 

19. Kujawsko-pomorskie.pl, https://www.kujawsko-pomorskie.pl/zintegrowane-inwestycje-

terytorialne, 05.07.2018. 

20. Kujwsko-pomorskie.pl, archiwum.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?option=com_content 

&task=view&id=26562&Itemid=1, 04.07.2018. 

21. Portal Województwa Kujawsko-Pomorskiego, www.mojregion.eu/index.php/rpo/zintegro 

wane-inwestycje-terytorialne?gclid=Cj0KCQjwv-DaBRCcARIsAI9sba9onjyeRlfkw84iJ4 

t2LZTv0_kSfYOGzDoGxQliuKaSnmgM6RthcaAr8cEALw_wcB, 10.07.2018. 

22. Rozporządzenie nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z 26 maja 2003 roku  

w sprawie utworzenia wspólnej klasyfikacji jednostek terytorialnych do celów 

statystycznych – NUTS, DzU UE, L 154 z 21 czerwca 2003 roku. 

https://www.kujawsko-pomorskie.pl/component/contact/category/615-departament-inwestycji-i-infrastruktury-drogowej
https://www.kujawsko-pomorskie.pl/component/contact/category/615-departament-inwestycji-i-infrastruktury-drogowej
http://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_przestrzenna/KPZK/Aktualnosci/Documents/KPZK2030.pdf
http://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_przestrzenna/KPZK/Aktualnosci/Documents/KPZK2030.pdf


Zintegrowane inwestycje terytorialne… 53 

23. Umowa Partnerstwa, https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/881/Umowa_ 

Partnerstwa_pl.pdf, 27.06.2018. 

24. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, 

07.07.2018, http://zit.btof.pl/. 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/881/Umowa_Partnerstwa_pl.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/881/Umowa_Partnerstwa_pl.pdf
http://zit.btof.pl/

