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Streszczenie 

Raport przedstawia wyniki badania ewaluacyjnego, którego przedmiotem badania była 

ocena stopnia osiągnięcia założonych celów z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Torunia do 

roku 2020, za okres 1 sierpnia 2013 r. – 31 grudnia 2015 r. Zadaniem badania było  

w szczególności ocenid stopieo i efektywnośd realizacji celów zawartych w Strategii (w tym 

dokonad oceny adekwatności diagnozy poprzedzającej opracowanie strategii, postawionych 

celów i wskaźników ich realizacji, oceny sukcesów i porażek interwencji oraz spójności 

wdrażanych działao i ich zgodności z zapisami Strategii jak i zapisami dokumentów 

nadrzędnych), ocena skuteczności wdrażania celów strategii, ocena wpływu realizacji celów 

na wykorzystanie szans rozwojowych miasta, wypracowanie rekomendacji zmian i sposobu 

przygotowania do aktualizacji Strategii. 

Dla właściwego przeprowadzenia badania docierano do kilku grup respondentów: 

dyrektorów komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za cele strategiczne, partnerów  

w realizacji działao strategicznych, organizacji pozarządowych, beneficjentów i interesariuszy 

projektów realizowanych w ramach Strategii (m.in. przedsiębiorcy). Ważną częścią badania 

były analizy danych zastanych, których celem była zwłaszcza analiza stopnia realizacji 

założonego celu strategicznego oraz celów szczegółowych w ramach Strategii Rozwoju 

Miasta Torunia do roku 2020 poprzez pryzmat osiągniętych rezultatów.  

W efekcie przeprowadzonego badania możliwe było postawienie wniosków odnoszących się 

do kilku sfer: spójności wewnętrznej dokumentu i spójności zewnętrznej (z dokumentami 

nadrzędnymi) oraz systemu monitoringu. 

Analizy prowadzą do kilku zasadniczych ustaleo. Strategię cechuje duża spójnośd 

wewnętrzna, chociaż dokumenty uzupełniające (programy, projekty, plany i tzw. strategie 

branżowe) mają takie wady jak ich niska komplementarnośd, zawierają też inny katalog 

instrumentów, ale także wskaźników, co powoduje, że trudna lub niemożliwa jest ocena, na 

ile ich realizacja przyczynia się do osiągnięcia celów Strategii Rozwoju Miasta Torunia do roku 

2020. Strategię cechuje też duża spójnośd zewnętrzna – brakuje w niej (lub inaczej są w niej 

ujęte) zaledwie kilku elementów obecnych w wypracowanych w latach późniejszych niż 

moment opracowania Strategii dokumentach nadrzędnych (dot. zwłaszcza wzmacniania 
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specjalizacji gospodarczych, zapobiegania suburbanizacji, dywersyfikacji źródeł energii – 

podnoszenie efektywności energetycznej i produkcji energii ze źródeł odnawialnych). 

Rezultatem badania jest wypracowana syntetyczna ocena realizacji Strategii (wskazująca na 

to, że cele Strategii są systematycznie realizowane) wraz z rekomendacjami zmian. 
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1. Wprowadzenie  

Prezentowany raport ewaluacyjny obejmuje wyniki badania realizacji Strategii Rozwoju 

Miasta Torunia do roku 2020, za okres 1 sierpnia 2013 r. – 31 grudnia 2015 r. Strategia 

Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020 stanowi podstawowy dokument określający aktualny 

stan miasta oraz perspektywy i kierunki jego rozwoju na najbliższe lata.  

1.1. Metodologia badania 

Przedmiotem badania była ocena stopnia osiągnięcia założonych celów z realizacji Strategii 

Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020, za okres 1 sierpnia 2013 – 31 grudnia 2015 r. Badanie 

ewaluacyjne miało za zadanie w szczególności ocenid efektywnośd realizacji zakładanych  

w Strategii celów oraz sprawdzid stopieo skuteczności ich wdrażania. Ponadto, elementem 

ewaluacji była ocena, w jakim stopniu realizacja Strategii wpłynęła na wzrost innowacji, 

poprawę jakości środowiska, mobilności mieszkaoców oraz jakośd życia w mieście.  

Celem głównym badania była ocena stopnia osiągnięcia założonych celów realizacji Strategii 

Rozwoju Miast Torunia do roku 2020, za okres 1 sierpnia 2013 r. – 31 grudnia 2015 r. Cel ten 

zrealizowano poprzez podjęcie następujących przedsięwzięd (cele szczegółowe badania): 

o Ocena stopnia i efektywności realizacji celów zawartych w Strategii oraz skuteczności 

ich wdrażania: 

 analiza wpływu dotychczasowego stopnia realizacji Strategii na wzrost 

innowacji, poprawę środowiska, mobilnośd mieszkaoców, 

 analiza czynników sprzyjających oraz zagrażających realizacji Strategii, 

 ocena spójności wdrażanych działao oraz ich zgodności z zapisami Strategii. 

o Ocena wpływu realizacji celów Strategii na poprawę jakości życia oraz na pozycję 

miasta względem innych miast regionu i Polski w ocenie mieszkaoców. 

o Weryfikacja aktualności zapisów Strategii w kontekście zmian zachodzących 

w mieście oraz wewnętrznym otoczeniu: 

 ocena adekwatności zapisów zawartych w analizie SWOT do zmieniających się 

warunków rozwojowych miasta. 
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o Wskazanie przykładowych rozwiązao, uzupełniających zapisy Strategii, mających na 

celu uskutecznienie realizacji celów strategicznych i przyporządkowanych im celów 

operacyjnych: 

 identyfikacja potencjalnych zagrożeo dla realizacji celów założonych 

w Strategii, 

 wskazanie rozwiązao umożliwiających pokonanie barier i sprawną realizację 

założonych celów. 

Głównymi kryteriami oceny w trakcie przeprowadzania badania były: 

o Trafnośd/adekwatnośd 

 ocena, w jakim stopniu założenia realizowane w ramach Strategii Rozwoju 

Miasta Torunia do roku 2020 odpowiadają zmieniającym się potrzebom  

i priorytetom na poziomie lokalnym,  

 ocena, w jakim stopniu Strategia jest aktualna. 

o Skutecznośd 

 ocena, czy i w jakim stopniu osiągnięto założone cele. 

o Efektywnośd 

 ocena efektywności podejmowanych działao i wpływu poniesionych nakładów 

na realizację celów programowych; czy efekty Strategii przekładają się na 

rozwój miasta oraz konkretne korzyści dla mieszkaoców 

Dla właściwego przeprowadzenia badania docierano do następujących grup respondentów: 

Badaniem objęto następujące grupy: 

o Koordynatorzy zarządzania strategicznego i realizatorzy działao strategicznych – 12 

indywidualnych wywiadów pogłębionych, 

o Partnerzy w realizacji działao strategicznych oraz beneficjenci i interesariusze 

projektów realizowanych w ramach Strategii: 

 instytucje otoczenia biznesu – 1 zogniskowany wywiad grupowy  

(6 przedstawicieli instytucji), 

 organizacje pozarządowe – 1 zogniskowany wywiad grupowy  

(8 przedstawicieli organizacji zajmujących się rozwiązywaniem problemów 

edukacji, wykluczenia społecznego, kultury, sportu, turystyki) 
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Ważnym elementem badania było badanie dokumentów. Objęto nim wszystkie dostępne 

dokumenty wyznaczające ramy prawne i organizacyjne dla podejmowanych działao,  

w szczególności: 

o Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Torunia na lata 2015-2040; 

o Europejska Koncepcja Smart Cities; 

o Krajowa Polityka Miejska 2023; 

o Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020 – Plan 

modernizacji 2020+; 

o Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawski-Pomorskiego na lata 

2014-2020. Strategia na rzecz Rozwoju Inteligentnych Specjalizacji; 

o Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020 za 

lata 2014-2020; 

o Raport o stanie miasta Torunia za lata 2012-2015; 

o Dokumenty programowe perspektywy finansowej 2014-2020, a szczególności 

sektorowe programy operacyjne; 

o Dane statystyczne: 

 w tym statystyki gromadzone przez Urząd Miasta Torunia, Główny 

Urząd Statystyczny, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-

Pomorskiego, Wojewódzki i Powiatowy Urząd Pracy, Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie, Toruoskie Forum Organizacji Pozarządowych, 

instytucje otoczenia biznesu 

o Dane monitoringowe; 

o Wcześniejsze badanie ewaluacyjne: Toruo 2013. Raport koocowy z badania: 

Ewaluacja bieżąca z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020, 

Pracownia badawcza OBE, Szczecin, listopad 2013 r. 
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2. Wdrażanie Strategii Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020 

Uchwałą Rady Miasta z dn. 4 listopada 2010 r. przyjęto kilka założeo dotyczących zasad 

realizacji strategii. Przyjęto, że Strategia wyznacza kierunek rozwoju i w konsekwencji 

wskazuje na rezultaty działao, a nie konkretne produkty, definiuje pożądane typy działao  

i priorytetowych projektów, a nie konkretne działania, w efekcie nie są im przypisywane 

wskaźniki, które pozwoliłyby na ocenę, w jakim stopniu udało się osiągnąd założone cele. 

Strategia „będzie stanowid wytyczną do konstruowania innych strategii branżowych”. 

Założono, że „system zarządzania strategicznego oparty o główny dokument (…) będzie 

funkcjonował na zasadzie powiązao pomiędzy dokumentami kierunkowymi oraz programami 

operacyjnymi” (Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020, s. 89). Strategia znalazła 

uszczegółowienie w dokumentach operacyjnych (np. Lokalny Program Rewitalizacji, Program 

Ochrony środowiska, Plan Gospodarowania Odpadami, Zintegrowany Plan Rozwoju 

Transportu Publicznego dla Miasta Torunia na lata 2009-2015, Program Wspierania 

Przedsiębiorczości, Wieloletni Program Współpracy Gminy Miasta Toruo z organizacjami 

pozarządowymi, Program Działao Miasta Torunia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, 

Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeostwa Obywateli i Porządku 

Publicznego dla Gminy Miasta Toruo i Powiatu Toruoskiego, Program działao społeczno-

gospodarczych dla zespołu staromiejskiego w Toruniu, Wieloletni program gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Toruo na lata 2015 – 2019), regulaminach  

(np. Regulamin Konsultacji Społecznych) w budżetach rocznych oraz dokumentach 

strategicznych dotyczących określonych obszarów tematycznych (np. kultury, turystyki, 

promocji, problemów społecznych). Wykaz tych powiązanych dokumentów oraz ocena tego 

rozwiązania znajduje się w rozdz. 2.1. 

2.1. Spójnośd podejmowanych działao z zapisami Strategii Rozwoju Miasta 

Torunia do roku 2020 

Poniżej (tab. 1) pokazano, jakie dokumenty obowiązujące w mieście uzupełniają 

poszczególne cele operacyjne (i pośrednio – cele strategiczne). Do kooca roku 2015 

programami/projektami/strategiami uzupełniającymi nie były objęte jedynie działania 

związane z budowaniem pozycji Torunia jako silnego ośrodka edukacji oraz silnego ośrodka 

http://www.bip.torun.pl/dokumenty.php?Kod=1246551
http://www.bip.torun.pl/dokumenty.php?Kod=1246551
http://www.bip.torun.pl/dokumenty.php?Kod=1246551
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akademickiego o międzynarodowej renomie. Lukę tę częściowo uzupełniono przez 

opracowanie w grudniu 2015 roku „Strategii Rozwoju Edukacji Miasta Torunia na lata 2016-

2023” (przyjęto ją uchwałą rady miasta w lutym 2016 r.). Dokument ten jednak skupia się na 

edukacji podstawowej, średniej oraz kształceniu przez całe życie (w mniejszym stopniu), nie 

obejmuje jednak problemów budowania pozycji Torunia jako silnego ośrodka 

akademickiego. W Strategii edukacji Uniwersytet występuje raczej jako partner,  

np. opracowujący pomoce dydaktyczne, włączający się w proces poprawiania jakości 

kształcenia szkolnego (diagnoza dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki). 

Oznacza to, że działania, które miałyby służyd nadania międzynarodowego wymiaru 

Uniwersytetowi oraz tworzeniu pozycji Torunia jako miejsca międzynarodowych spotkao 

naukowców, są zdefiniowane jedynie w Porozumieniu pomiędzy Zarządem Miasta Torunia  

i Uniwersytetem Mikołaja Kopernika sprzed blisko 20 lat i zawierające zapisy w większości 

nieaktualne (jak wspólne starania o wpisanie Torunia na listę UNESCO). 

Brak powiązania z innymi dokumentami lokalnymi powoduje, że w sprawozdaniach rocznych 

z realizacji Strategii przypisywane są rozmaite projekty podejmowane i realizowane przez 

UMK (tylko niektóre z udziałem finansowym lub organizacyjnym miasta), w tym  

w szczególności takie, które wskazują na rosnącą stycznośd kształcenia akademickiego  

z potrzebami rynku pracy lub z badao naukowych z potrzebami przedsiębiorców, ale także 

rozmaite imprezy organizowane przez UMK także te o charakterze lokalnym lub regionalnym 

(jak Toruoska Noc Naukowców lub Toruoski Festiwal Nauki i Sztuki), które raczej mogłyby 

wpisywad się w cel operacyjny 3.1. Uniwersytet jest podmiotem autonomicznym i ma własną 

strategię rozwoju, nie jest rolą miasta narzucad uczelni kierunki lub rozwiązania rozwojowe, 

a jednak wprowadzenie kwestii rozwoju Uniwersytetu do Strategii Rozwoju Miasta Torunia 

do roku 2020 wymusza wskazanie roli dla miasta we wspieraniu Uniwersytetu  

w projektowanym rozwoju. 

Tabela 1. Powiązania celów strategicznych i operacyjnych z dokumentami uzupełniającymi 

Cel 
operacyjny 

Nazwa Powiązany dokument 

Cel strategiczny 1. Toruo bezpiecznym miastem społeczności aktywnej i zdrowej 

1.1. Rozwój lokalnych i aktywnych organizacji 
pozarządowych oraz ich działalności 

Wieloletni Program Współpracy Gminy Miasta 
Toruo z organizacjami pozarządowymi 

1.2 Aktywizacja i integracja grup zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 

Strategia rozwiązywania problemów 
społecznych na lata 2014-2020 
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania 
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Cel 
operacyjny 

Nazwa Powiązany dokument 

Problemów Alkoholowych i Innych Uzależnieo 

1.3 Wsparcie osób niepełnosprawnych  
w integracji społecznej i zawodowej 

Strategia rozwiązywania problemów 
społecznych na lata 2014-2020 
Program Działao Miasta Torunia Na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych na lata 2014 – 2020 

1.4 Poprawa stanu technicznego i wyposażenia 
miejskich publicznych placówek opieki 
zdrowotnej 

Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla 
miasta Torunia na lata 2015 -2020 
Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta 
Torunia na lata 2014-2039 

1.5 Rozwój sportu szkolnego, kwalifikowanego 
oraz miejskiej rekreacji 

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta 
Torunia na lata 2014-2039 

1.6 Poprawa stanu bezpieczeostwa i porządku 
publicznego w mieście 

Program Zapobiegania Przestępczości oraz 
Ochrony Bezpieczeostwa Obywateli  
i Porządku Publicznego dla Gminy Miasta 
Toruo i Powiatu Toruoskiego 
Program działao społeczno-gospodarczych dla 
zespołu staromiejskiego w Toruniu 

Cel strategiczny 2. Toruo silny nowoczesną gospodarką opartą o innowacyjne przedsiębiorstwa,  
rozwijający infrastrukturę techniczną na potrzeby mieszkaoców, gospodarki i turystów 

2.1 Rozwój lokalnych instytucji otoczenia biznesu Program Wspierania Przedsiębiorczości  
w Toruniu na lata 2014-2020 

2.2 Promocja gospodarcza Torunia – aktywne 
pozyskiwanie inwestorów 

Program Wspierania Przedsiębiorczości  
w Toruniu na lata 2014-2020 

2.3 Wsparcie innowacyjnych działao na rzecz 
gospodarki opartej na wiedzy 

Program Wspierania Przedsiębiorczości  
w Toruniu na lata 2014-2020 

2.4 Poprawa stanu środowiska naturalnego na 
terenie miasta 

Program ochrony środowiska z Planem 
gospodarki odpadami dla miasta Torunia 

2.5 Poprawa warunków komunikacyjnych  
w układzie przestrzennym  

Plan Zrównoważonego Rozwoju Transportu 
Publicznego dla Miasta Torunia na lata 2013-
2035 
Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta 
Torunia na lata 2014-2039 
Wieloletni Plan Inwestycyjny MZK w Toruniu 
Sp. z o.o. na lata 2013-2035 
Strategia rozwoju sportu i turystyki na lata 
2013-2020 

2.6 Rozwój budownictwa mieszkaniowego Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta 
Torunia na lata 2014-2039 
Wieloletni program gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Toruo 
na lata 2015 – 2019 
Miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego 

Cel strategiczny 3. Toruo miastem edukacji i ośrodkiem akademickim o międzynarodowym znaczeniu 

3.1 Umacnianie Torunia jako regionalnego  
ośrodka edukacji młodzieży 

Strategia Rozwoju Edukacji Miasta Torunia na 
lata 2016-2023 

3.2 Podwyższanie jakości świadczonych usług 
edukacyjnych na szczeblu przedszkolnym, 
podstawowym, gimnazjalnym oraz kształcenia 
ustawicznego 

Strategia Rozwoju Edukacji Miasta Torunia na 
lata 2016-2023 

3.3 Kształtowanie międzynarodowego wymiaru 
Uniwersytetu 

- 
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Cel 
operacyjny 

Nazwa Powiązany dokument 

3.4 Toruo miastem międzynarodowych spotkao 
naukowców 

Porozumienie pomiędzy Zarządem Miasta 
Torunia i Uniwersytetem Mikołaja Kopernika 
zawarte 29 stycznia 1997 roku 

Cel strategiczny 4. Toruo miastem chroniącym dziedzictwo kulturowe  
oraz rozwijającym sferę kulturalną i gospodarkę turystyczną 

4.1 Wzmacnianie instytucjonalne działalności  
w sferze kultury  

Strategia Rozwoju Kultury Miasta Torunia do 
roku 2020 

4.2 Wzmocnienie i poszerzenie oferty kulturalnej 
miasta 

Strategia Rozwoju Kultury Miasta Torunia do 
roku 2020 
Strategia Rozwoju Bydgosko Toruoskiego 
Obszaru Funkcjonalnego 

4.3 Rewitalizacja obiektów zabytkowych  
i terenów zdegradowanych 

Projekt pn. „Toruoska Starówka – ochrona  
i konserwacja dziedzictwa kulturowego 
UNESCO” 

4.4 Rozwój marki i konkurencyjnych produktów 
turystycznych 

Program działao społeczno-gospodarczych dla 
zespołu staromiejskiego w Toruniu 
Strategia Rozwoju Turystyki dla Torunia na 
lata 2013-2020 

4.5 Przygotowanie społecznych podstaw do 
rozwoju turystyki w Toruniu 

Program działao społeczno-gospodarczych dla 
zespołu staromiejskiego w Toruniu 
Strategia Rozwoju Turystyki dla Torunia 

4.6 Toruo miastem międzynarodowych spotkao 
biznesmenów 

Strategia Rozwoju Turystyki dla Torunia 

Źródło: opracowanie własne, Toruo 2016 

Przyjęte rozwiązanie (określenie szczegółowych działao w programach operacyjnych  

i tzw. strategiach branżowych) pozwala na większą elastycznośd w sposobie realizacji celów 

Strategii Rozwoju, sprawia także, że dokument zachowuje swoją aktualnośd (tę oceniono  

w rozdz. 5) mimo zmieniających się warunków zewnętrznych, jak i pod wpływem zmian 

wprowadzanych w mieście.  

2.1.1. Spójnośd zapisów dokumentów uzupełniających z założeniami Strategii 

 

Przyjęte założenia dotyczące struktury i charakteru Strategii Rozwoju sprzyjają jej 

aktualności, o ile spełnione byłyby następujące warunki: 

o spójnośd zapisów dokumentów uzupełniających z założeniami strategii, 

o wzajemne powiązania tworzonych dokumentów (komplementarnośd 

zaprojektowanych działao), 

o mierzalnośd skutków podejmowanych działao, 

oraz 
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o przemyślany i wdrożony system monitoringu podejmowanych działao z możliwością 

przekładania ich skutków na ocenę poziomu realizacji Strategii. 

Analiza sposobu, w jaki dokumenty uzupełniające odpowiadają kierunkowi rozwoju 

zaproponowanego w Strategii prowadzi do kilku wniosków: 

o poza kilkoma obszarami (jak edukacja szkolna, gospodarka mieszkaniowa, ochrona 

środowiska, turystyka) efekty jakie zostaną osiągnięte dzięki realizacji 

projektów/programów, strategii branżowych są rozbieżne z tymi, jakie założono  

w Strategii Rozwoju; 

 rozbieżności te występują np. wtedy, gdy uzupełnieniem SR dla danego celu 

operacyjnego jest jedynie dokument techniczny (jak np. „Wieloletnia 

Prognoza Finansowa”), w którym przewidziane są nakłady inwestycyjne i ich 

produkty, ale nie rezultaty (a te definiuje SR) 

o nie odnotowano przypadku, w którym dany cel operacyjny realizowany byłby przez 

działania kilku programów/projektów/planów w sposób komplementarny – 

uzupełniający się (prowadząc do synergii); obserwowano raczej w takich przypadkach 

(np. cel operacyjny 1.2), że równolegle podejmowane są działania o zbliżonym 

charakterze, ale pomijające częśd założonych celów, 

o dokumenty uzupełniające w dużej mierze bazują nie tylko na innych instrumentach 

(działaniach), co jest zrozumiałe ze względu na szczegółowośd tych dokumentów, ale 

także na innych wskaźnikach, co powoduje, że niemożliwa staje się ocena, czy osiągnięcie 

celów założonych w tych uzupełniających dokumentach przekłada się na realizację SR, 

 częśd dokumentów uzupełniających bazuje na wskaźnikach produktu (liczba 

spotkao, liczba seminariów, liczba ulotek), gdy tymczasem SR bazuje na 

wskaźnikach rezultatu – powoduje to, że skutki tych działao są nieużyteczne dla 

oceny realizacji SR, 

o monitoring realizacji poszczególnych projektów/programów/strategii branżowych ma 

odmienny charakter i nie odnosi się do celów SR (założonych rezultatów), w części 

przypadków sprawozdawane są nie rezultaty, ale podjęte działania lub uzyskane 

produkty – powoduje to obniżenie użyteczności tak prowadzonego monitoringu dla 

oceny poziomu realizacji SR, 
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o obszarem, który nie jest uszczegółowiony na poziomie żadnych dokumentów 

uzupełniających jest kwestia współpracy z UMK i wzmacnianie starao Uniwersytetu  

o zdobycie międzynarodowego uznania.  



Tabela 2. Spójnośd dokumentów uzupełniających z założeniami Strategii
1
 

Cel 
operacyjny Nazwa Powiązany dokument 

Spójnośd 
rezultatów 

Uzasadnienie 
Spójnośd 

instrumentów 
Spójnośd 

wskaźników 
Uzasadnienie 

Cel strategiczny 1. Toruo bezpiecznym miastem społeczności aktywnej i zdrowej 

1.1. Rozwój lokalnych  
i aktywnych organizacji 
pozarządowych oraz ich 
działalności 

Wieloletni Program 
Współpracy Gminy Miasta 
Toruo z organizacjami 
pozarządowymi 

3/6 

Program nie ujmuje kwestii 
podnoszenia kwalifikacji 
kadr NGO 
Częśd celów (np. rozwój 
wolontariatu) przekracza 
założenia Strategii  

5/5 6/10 

Brak wskaźników dot. 
współpracy organizacji, 
działao spoza budżetu 
gminy, efektywności, 
kwalifikacji kadr 

1.2 Aktywizacja i integracja grup 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym 

Strategia rozwiązywania 
problemów społecznych na 
lata 2014-2020 
 
 
 
 
 
Miejski Program 
Profilaktyki  
i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 
 i Innych Uzależnieo 
 
 
 

3/4 

Program uwzględnia 
zintegrowany system 
wsparcia i aktywizacji osób 
starszych  
i niepełnosprawnych 

5/6 5/12 

Duża częśd wskaźników to 
takie, które nie pozwalają 
ocenid poziomu integracji  
i aktywizacji osób 
wykluczonych (np. liczba 
szkoleo, liczba projektów, 
liczba organizacji), 
niemierzące rezultatu 

3/4 

Program przewiduje 
ograniczanie popytu na 
środki psychoaktywne 

4/6 3/12 

Wskaźniki programu są 
takie, że kilka wchodzi  
w zakres 1 rezultatu celu 
operacyjnego Strategii. 
Wśród wskaźników są 
mierniki popytu, oceny skali 
problemu i samego 
programu 

                                                      
1
 W ocenie przyjęto następujące założenia: w rubryce „spójnośd rezultatów” zapisano ile celów założonych jest zbieżnych z rezultatami wskazanymi w Strategii Rozwoju 

Miasta Torunia (dalej SRMT); „spójnośd instrumentów”, ile z działao wskazanych w dokumentach uzupełniających pokrywa się z działaniami (instrumentami) wskazanymi  
w SRMT; „spójnośd wskaźników” – ile ze wskaźników przyjętych w dokumentach uzupełniających przyczynia się do osiągnięcia rezultatów w SRMT. Przykład: cel 1.1 – 
Wieloletni Program Współpracy Gminy Miasta Toruo z organizacjami pozarządowymi zakłada osiągnięcie 6 celów, z których 3 są zbieżne z zapisami SMRT; Program 
przewidział podjęcie 5 działao spośród 6, które przewidywano jako instrumenty realizacji SMRT; 6 z 10 wskaźników zapisanych SRMT może zostad osiągniętych przez 
realizację założonych w Programie wskaźników.  
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Cel 
operacyjny Nazwa Powiązany dokument 

Spójnośd 
rezultatów 

Uzasadnienie 
Spójnośd 

instrumentów 
Spójnośd 

wskaźników 
Uzasadnienie 

 
Lokalny Program 
Rewitalizacji 

2/6 

LPR (i jego aktualizacja) 
zawiera cele, które są 
realizacją innych celów SR 
(1.6, 4.3) 

4/6 2/12 

Ze względu na to, że 
Program ma inne cele, 
wskaźniki są w większości 
rozbieżne. 

1.3 Wsparcie osób 
niepełnosprawnych  
w integracji społecznej  
i zawodowej 

Strategia rozwiązywania 
problemów społecznych na 
lata 2014-2020 
Program Działao Miasta 
Torunia Na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych na lata 
2014 – 2020 

1/4 

Program uwzględnia 3 
dodatkowe cele poza 
zintegrowanym systemem 
wsparcia i aktywizacji osób 
starszych  
i niepełnosprawnych 

7/9 6/9 

Duża częśd wskaźników nie 
mierzy rezultatów tylko 
produkty (liczba ulotek, 
liczba spotkao) 

1.4 Poprawa stanu technicznego 
i wyposażenia miejskich 
publicznych placówek opieki 
zdrowotnej 

Program Profilaktyki  
i Promocji Zdrowia dla 
miasta Torunia na lata 
2015 -2020 

0/5 

Program koncentruje się na 
kondycji zdrowotnej 

0/3 0/2 

Żaden z rezultatów działania 
programu nie przyczynia się 
do osiągnięcia rezultatów SR 

Wieloletnia Prognoza 
Finansowa miasta Torunia 
na lata 2014-2039 

6/6 

Pełna zgodnośd 

2/3 2/2 

Rezultat (osiągnięcie 
najwyższych standardów 
obiektów) jest niemierzalny 
stąd nie jest oczywiste, na 
ile podejmowane działania 
przyczyniają się do jego 
osiągnięcia 

1.5 Rozwój sportu szkolnego, 
kwalifikowanego oraz 
miejskiej rekreacji 

Wieloletnia Prognoza 
Finansowa miasta Torunia 
na lata 2014-2039 

4/4 

Wszystkie założone 
rezultaty dotyczą 
rozbudowy infrastruktury 
sportowej. 

4/7 1/6 

Prognoza nie obejmuje 
działao akcyjnych, nie 
zakłada też rezultatów  
w postaci przełożenia 
inwestycji na liczby osób 
uprawiających sport, ich 
wyników, przygotowania 
kadry, a nawet 
wykorzystania infrastruktury 
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Cel 
operacyjny Nazwa Powiązany dokument 

Spójnośd 
rezultatów 

Uzasadnienie 
Spójnośd 

instrumentów 
Spójnośd 

wskaźników 
Uzasadnienie 

1.6 Poprawa stanu 
bezpieczeostwa i porządku 
publicznego w mieście 

Program Zapobiegania 
Przestępczości oraz 
Ochrony Bezpieczeostwa 
Obywateli i Porządku 
Publicznego dla Gminy 
Miasta Toruo i Powiatu 
Toruoskiego 
Program działao 
społeczno-gospodarczych 
dla zespołu 
staromiejskiego w Toruniu 

     

Cel strategiczny 2. Toruo silny nowoczesną gospodarką opartą o innowacyjne przedsiębiorstwa,  
rozwijający infrastrukturę techniczną na potrzeby mieszkaoców, gospodarki i turystów 

2.1 Rozwój lokalnych instytucji 
otoczenia biznesu 

Program Wspierania 
Przedsiębiorczości  
w Toruniu na lata 2014-
2020 

2/13 

Tylko 2 z celów 
operacyjnych programu 
wskazuje na rolę IOB 

3/3 2/6 

Wskaźniki Programu nie 
mierzą jakości usług, 
poziomu aktywności IOB, 
liczby wspólnych zadao 

2.2 Promocja gospodarcza 
Torunia – aktywne 
pozyskiwanie inwestorów 

Program Wspierania 
Przedsiębiorczości  
w Toruniu na lata 2014-
2020 

1/13 

Tylko 1 z celów 
operacyjnych programu 
dotyczy inwestowania 

1/8 2/5 

Program nie określa typu 
inwestorów, którymi 
zainteresowane jest miasto, 
efektu działao 
promocyjnych (w postaci 
poprawy wizerunku) ani 
przyciągnięcia inwestorów 
w postaci miejsc pracy 

2.3 Wsparcie innowacyjnych 
działao na rzecz gospodarki 
opartej na wiedzy 

Program Wspierania 
Przedsiębiorczości   
w Toruniu na lata 2014-
2020 
Strategia 
teleinformatyczna Gminy 

1/13 

Program zawiera tylko 1 cel 
operacyjny zbieżny  
z zapisami Strategii – 
zwiększenie intensywności 
współpracy trójkąta – 
uczelni wyższych, miasta, 

1/3 1/4 

Program będzie mierzył 
zmiany liczby badao  
i wynalazków, są to 
wskaźniki, które nie 
odpowiadają rezultatom 
celu operacyjnego. 
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Cel 
operacyjny Nazwa Powiązany dokument 

Spójnośd 
rezultatów 

Uzasadnienie 
Spójnośd 

instrumentów 
Spójnośd 

wskaźników 
Uzasadnienie 

Miasta Toruo przedsiębiorców – którego 
elementem jest 
komercjalizacja wyników 
badao 

2.4 Poprawa stanu środowiska 
naturalnego na terenie 
miasta 

Program ochrony 
środowiska z Planem 
gospodarki odpadami dla 
miasta Torunia 

4/4 

- 

9/10 10/11 

Program pomija problem 
wskaźników zw. z ruchem 
rowerowym 

2.5 Poprawa warunków 
komunikacyjnych w układzie 
przestrzennym  

Plan Zrównoważonego 
Rozwoju Transportu 
Publicznego dla Miasta 
Torunia na lata 2013-2035 5/5 

- 

1/8 7/16 

Plan koncentruje się 
wyłącznie na transporcie 
publicznym (inwestycje  
w rozwój sieci 
tramwajowej), nie zawiera 
wskaźników dot. innych 
rezultatów 

Wieloletnia Prognoza 
Finansowa miasta Torunia 
na lata 2014-2039 

26/26 

- 

4/8 5/16 

Prognoza przewiduje 
inwestycje infrastrukturalne, 
nie mierzy innych 
rezultatów. Pomija (wprost) 
działania zw. z komunikacją 
rowerową, można jednak 
zakładad, że przebudowie 
dróg towarzyszy również 
rozwój komunikacji 
rowerowej 

Wieloletni Plan 
Inwestycyjny MZK   
w Toruniu Sp. z o.o. na lata 
2013-2035 

6/6 

- 

4/8 11/16 

Plan nie przewiduje działao 
zw. z systemem taryfowym, 
nie uwzględnia wskaźników 
dot. efektywności 
korzystania z komunikacji 
miejskiej oraz komunikacją 
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Cel 
operacyjny Nazwa Powiązany dokument 

Spójnośd 
rezultatów 

Uzasadnienie 
Spójnośd 

instrumentów 
Spójnośd 

wskaźników 
Uzasadnienie 

rowerową 

2.6 Rozwój budownictwa 
mieszkaniowego 

Wieloletnia Prognoza 
Finansowa miasta Torunia 
na lata 2014-2039 4/4 

- 

2/2 2/3 

Plan nie odnosi się (wprost) 
do kwestii 
zagospodarowania terenów 
zielonych wokół osiedli 

Wieloletni program 
gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem 
Gminy Miasta Toruo na 
lata 2015 – 2019 

3/3 

- 

0/2 1/3 

Program koncentruje się  
w szczególności na 
racjonalizacji wykorzystania 
istniejących zasobów oraz 
poprawie ich jakości 

Cel strategiczny 3. Toruo miastem edukacji i ośrodkiem akademickim o międzynarodowym znaczeniu 

3.1 Umacnianie Torunia jako 
regionalnego ośrodka 
edukacji młodzieży 

Strategia Rozwoju Edukacji 
Miasta Torunia na lata 
2016-2023 

3/3 

- 

4/5 4/4 

Strategia adresuje wprost 
cel jakim jest umacnianie 
pozycji Torunia jako 
regionalnego ośrodka 
edukacji. 
Strategia przewiduje 
działania kierowane do 
uczniów uzdolnionych lub 
niepełnosprawnych, ale 
pomija programy dla dzieci  
z rodzin ubogich. 
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Cel 
operacyjny Nazwa Powiązany dokument 

Spójnośd 
rezultatów 

Uzasadnienie 
Spójnośd 

instrumentów 
Spójnośd 

wskaźników 
Uzasadnienie 

3.2 Podwyższanie jakości 
świadczonych usług 
edukacyjnych na szczeblu 
przedszkolnym, 
podstawowym, 
gimnazjalnym oraz 
kształcenia ustawicznego 

Strategia Rozwoju Edukacji 
Miasta Torunia na lata 
2016-2023 

1/3 

Program jest szerszy niż cel 
operacyjny SR. 

6/7 6/7 

Brakuje wskaźników dot. 
liczby uczniów 
przedwcześnie 
opuszczających system 

3.3 Kształtowanie 
międzynarodowego 
wymiaru Uniwersytetu 

-      

3.4 Toruo miastem 
międzynarodowych spotkao 
naukowców 

Porozumienie pomiędzy 
Zarządem Miasta Torunia  
i Uniwersytetem Mikołaja 
Kopernika zawarte 29 
stycznia 1997 roku 

     

Cel strategiczny 4. Toruo miastem chroniącym dziedzictwo kulturowe  
oraz rozwijającym sferę kulturalną i gospodarkę turystyczną 

4.1 Wzmacnianie 
instytucjonalne działalności 
w sferze kultury  

Strategia Rozwoju Kultury 
Miasta Torunia do roku 
2020 

2/4 

Strategia ma szerszy 
charakter niż cel operacyjny 

3/3 0/4 

W Strategii posłużono się 
wskaźnikami produktów 
(liczba sprawozdao, liczba 
notatek prasowych, itp.) 

4.2 Wzmocnienie i poszerzenie 
oferty kulturalnej miasta 

Strategia Rozwoju Kultury 
Miasta Torunia do roku 
2020 
Strategia Rozwoju 
Bydgosko Toruoskiego 
Obszaru Funkcjonalnego 

3/4 

Strategia ma szerszy 
charakter niż cel operacyjny 

2/2 8/8 

- 

4.3 Rewitalizacja obiektów 
zabytkowych i terenów 
zdegradowanych 

Projekt pn. „Toruoska 
Starówka – ochrona  
i konserwacja dziedzictwa 
kulturowego UNESCO” 

-  

1/9 2/6 

Projekt dotyczy prac 
służącym udostępnieniu 
zabytkowych obiektów, 
podniesieniu ich estetyki  
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Cel 
operacyjny Nazwa Powiązany dokument 

Spójnośd 
rezultatów 

Uzasadnienie 
Spójnośd 

instrumentów 
Spójnośd 

wskaźników 
Uzasadnienie 

i stanu 

Lokalny Program 
Rewitalizacji 3/7 

LPR koncentruje się na 
lokalnych mieszkaocach 2/9 6/6 

LPR koncentruje się na 
szczególnych strefach 
miasta 

4.4 Rozwój marki  
i konkurencyjnych 
produktów turystycznych 

Strategia Rozwoju 
Turystyki dla Torunia 

5/5 

- 

12/14 11/12 

Strategia nie przewiduje 
wskaźników wydłużenia 
sezonu turystycznego 
Pomija też działania takie 
jak udział w targach, 
współpraca z partnerami 
zagranicznymi 

4.5 Przygotowanie społecznych 
podstaw do rozwoju 
turystyki w Toruniu 

Strategia Rozwoju 
Turystyki dla Torunia 

0/5 

SRT nie zawiera żadnych 
odniesieo do tego celu 
operacyjnego. 

0/3 1/4 

SRT nie przewiduje 
wskaźników (ani działao) 
odnoszących się do poziomu 
wiedzy w zakresie 
zarządzania turystyką, 
kwalifikacji zawodowych 
osób zawodowo 
świadczących usługi 
turystyczne ani działao 
edukacyjnych  

4.6 Toruo miastem 
międzynarodowych spotkao 
biznesmenów 

Strategia Rozwoju 
Turystyki dla Torunia 

1/5 

Celowi 4.6. SR odpowiada  
1 z 5 priorytetów SRT. 

2/4 2/3 

SRT pomija wskaźnik dot. 
liczby osób odwiedzających 
Toruo w celach 
biznesowych.  
SRT nie przewiduje także 
wzmacniania partnerstwa 
między przedsiębiorstwami 
a sferą naukowo-badawczą, 
w tym realizacji projektu 
Park Naukowo 
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Cel 
operacyjny Nazwa Powiązany dokument 

Spójnośd 
rezultatów 

Uzasadnienie 
Spójnośd 

instrumentów 
Spójnośd 

wskaźników 
Uzasadnienie 

Technologiczny „Biznes Park 
Elana”, przewidzianą w SR.  
Nie uwzględnia także kwestii 
budowy CKK Jordanki –  
w momencie opracowania 
SRT trwała już inwestycja 

Źródło: Opracowanie własne, Toruo 2016



2.1.2. Spójnośd działao strategicznych z wynikami analizy SWOT 

Strategię Rozwoju Miasta Torunia oceniano także z perspektywy jej trafności – ocena,  

w jakim stopniu założenia realizowane w ramach Strategii Rozwoju Miasta Torunia 

odpowiadają (zmieniającym się potrzebom i priorytetom) na poziomie lokalnym. Te 

oceniano m. in. w diagnozie poprzedzającej opracowanie Strategii i w szczególności  

w przeprowadzonej wówczas analizie SWOT dla miasta. Poniżej wskazano, na ile Strategia 

wzmacnia te obszary, które uznano za słabośd miasta: 

Tabela 3. Spójnośd Strategii Rozwoju Miasta Torunia (SRMT) z wynikami analizy SWOT 

Słabe strony Cel operacyjny SRMT, którego realizacja 
ma rozwiązad rozpoznany problem 

Mieszkaocy 

Pogłębiające się różnicowanie mieszkaoców miasta na tle 
ekonomicznym 

1.2, 1.3, 4.3 

Stan patologii społecznych stwarzający poczucie zagrożenia 
bezpieczeostwa i porządku publicznego występujący w niektórych 
rejonach (głównie centralnych) miasta 

1.2, 1.6 

Słabo rozwinięty lokalny system pomocy wzajemnej, sąsiedzkiej 1.1 

Gospodarka 

Niski, niezadowalający poziom inwestycji (nakładów kapitałowych) 
w gospodarce na terenie miasta  

2.2 

Stosunkowo niski udział firm stosujących technologie najnowszych 
generacji  

2.3 

Niezadowalający stan związków toruosko-bydgoskich środowisk 
naukowo-technicznych i lokalnej gospodarki 

2.3 

Infrastruktura społeczna 

Niedostatek powszechnie dostępnych obiektów i urządzeo dla 
czynnej rekreacji mieszkaoców, aktywności kulturalnej dzieci   
i młodzieży w środowiskach zamieszkania 

1.4, 1.5 

Brak własnego studia telewizji regionalnej - 

Infrastruktura techniczna i komunikacja 

Uciążliwa przejezdnośd miasta, brak dróg średnicowych 2.5 

Obciążenie miasta ruchem tranzytowym 2.5 

Nierozwiązany dotąd problem parkowania samochodów  
w centrum miasta 

2.5 

Niedostateczny rozwój systemu dróg rowerowych  2.5 

Niedobory systemu kanalizacji obszarów peryferyjnych miasta 2.4 

Niedostateczny system linii tramwajowych oraz brak nowoczesnej 
zajezdni 

2.5 

Brak tzw. zielonej fali na wszystkich głównych ciągach 
komunikacyjnych miasta oraz brak zintegrowanego systemu 
transportu publicznego 

2.5 

Brak rozdziału kanalizacji sanitarnej i deszczowej, na części 
obszaru miasta 

2.4 
 

Układ urbanistyczny, architektura, środowisko przyrodnicze 

Niedostateczne, z punktu widzenia sprawnego funkcjonowania 
miasta, połączenie jego części rozdzielonych rzeką – brak drugiego 
mostu miejskiego  

2.5 

Niedostatek terenów uzbrojonych dla budownictwa 
mieszkaniowego oraz dla inwestycji o charakterze gospodarczym 

2.6, 2.2 
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Słabe strony Cel operacyjny SRMT, którego realizacja 
ma rozwiązad rozpoznany problem 

Niedostatecznie rozwiązany problem likwidacji barier 
architektonicznych 

1.3 

Metropolitalnośd 

Zbyt słabe powiązania infrastrukturalne z Bydgoszczą 2.5 

Zbyt słabe powiązania funkcjonalne z Bydgoszczą - 

Braki w infrastrukturze sieciowej miasta na obszarach 
peryferyjnych 

2.3 

Zbyt niski rozwój niektórych funkcji metropolitalnych (głównie 
gospodarka oparta na wiedzy i kultura)   

2.2, 3.3, 3.4, 4.6 

Źródło: Opracowanie własne, Toruo 2016 

Zwraca uwagę, że działania Strategii adresują większośd problemów/słabych stron miasta 

zdiagnozowanych w analizie SWOT. Wyjątkiem jest tu problem słabego powiązania 

funkcjonalnego z Bydgoszczą. W Strategii nie zaplanowano działao, które mogłyby do 

wzmocnienia takiego funkcjonalnego powiązania doprowadzid. 

Z drugiej strony, w Strategii sformułowano cele operacyjne i instrumenty, które nie 

odpowiadają na zdiagnozowane słabości, ale służą wzmacnianiu tych cech Torunia, które  

w analizie SWOT wskazywano jako mocne strony miasta lub jego szanse: umacnianie pozycji 

Torunia jako ośrodka edukacji, wzmacnianie pozycji Uniwersytetu (przez nadanie mu 

międzynarodowego wymiaru), wzmacnianie instytucjonalne działalności w sferze kultury, 

wzmocnienie i poszerzenie ofert kulturalnej lub rozwój marki i produktów turystycznych. 

Spójnośd Strategii z wynikami analizy SWOT jest bardzo wysoka.  
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2.2. Spójnośd Strategii Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020 z dokumentami 

strategicznymi wyższego rzędu i programami regionalnymi 

Kluczowymi dokumentami nadrzędnymi, do których należy odnosid Strategię Rozwoju 

Miasta Torunia, opracowanymi lub wdrożonymi w trakcie realizacji Strategii, są: 

o Europejska Strategia Smart Cities, 

o Krajowa Polityka Miejska 2023, 

o Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-

2020. Strategia na Rzecz Rozwoju Inteligentnych Specjalizacji, 

o Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020 – Plan 

Modernizacji 2020+, 

o Strategia Europa „2020”. 

Ze względu na to, że we wcześniejszej ewaluacji dokonywano odniesieo do dwóch ostatnich 

z wymienionych tu dokumentów, te analizy zostaną w raporcie pominięte.  

Ważnymi punktami odniesienia są także: 

o Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-

2020, 

o Szczegółowy Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020, 

oraz 

o Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, które będą realizowane według zasad ujętych 

w powyższych dokumentach. 

W odniesieniu do analizowanych dokumentów (wyjątkiem jest tylko Regionalna Strategia 

Innowacji ze względu na bardzo duży zakres różnic) oceniano spójnośd posługując się 

czterostopniową skalą, od 0 do 3, gdzie: 

0 – brak odniesienia do danego celu z dokumentu porównywalnego, 

1 – niska zgodnośd/integralnośd celów (zgodne są pojedyncze cele), 

2 – średni stopieo zgodności/integralności celów (nie więcej niż połowa celów jest zgodna), 

3 – wysoki stopieo zgodności/integralności celów (połowa lub więcej celów jest zgodna). 

2.2.1. Europejska Strategia Smart Cities 

Idea „smart city” jest relatywnie nowa (funkcjonuje w debacie politycznej od kooca pierwszej 

dekady lat 2000.), co powoduje, że nadal jest koncepcją niejednoznaczną – oprócz pojęcia 
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„smart city” funkcjonują też takie określenia jak „inteligent city”, „green city”, „slow city”, 

„clever city”, „information city”, „knowledge city”, „digital city”2.  

Działania na rzecz realizacji koncepcji „smart city” dotyczą takich obszarów jak: 

o inteligentna gospodarka (oparta na wiedzy, wykorzystująca innowacyjne rozwiązania, 

wykazująca się wysoką produktywnością),  

o mobilnośd (inteligentny system transportu i komunikacji, np. czujniki regulujące ruch, 

samochodowe systemy nawigacyjne, efektywny, szybki transport publiczny, e-bilet, 

zintegrowana informacja dla pasażera), 

o inteligentne środowisko (optymalizacja zużycia energii, wykorzystanie źródeł energii 

odnawialnej, reedukacja zużycia wody, zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, 

edukacja ekologiczna), 

o inteligentni ludzie – kapitał społeczny (społeczeostwo uczące się, ludzie jako 

inicjatorzy zmian w mieście), 

o jakośd życia (odpowiedni poziom warunków bytowych, sprawna realizacja usług 

publicznych, wysoki poziom opieki zdrowotnej, sprawna i wydajna infrastruktura 

techniczna i społeczna), 

o inteligentne rządzenie (współrządzenie i współpraca z użytkownikami miasta, 

wykorzystanie nowoczesnych technologii w funkcjonowaniu miasta). 

Wspólnym elementem obecnym w każdym z tych aspektów są zaawansowane technologie. 

Żaden z dokumentów strategicznych obowiązujących w Polsce (Długookresowa strategia 

rozwoju kraju. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności oraz Strategia Rozwoju Kraju 2020) 

nie odnosi się wprost do idei „smart cities”, a jedynie pośrednio, m.in. w obszarze 

konkurencyjności i innowacyjności gospodarki (np. kwestie informatyzacji i usprawnienia 

funkcjonowania administracji), efektywności i sprawności paostwa (partycypacja społeczna), 

wyrównywania różnic w poziomie rozwoju województw (rozwój regionalny, transport)3. 

                                                      
2
 Za: Czupich M., Ignasiak-Szulc A., Kola-Bezka M, Ekspertyza nt. Smart Cities, Toruo, lipiec 2015. 

3
 W 2014 roku jedynie 6 miast z Polski znalazło się na liście „smart cities” (ranking obejmował miasta 100-500 

tys.), a w 2015 – 9 (300-1000 tys. mieszkaoców) – na liście rankingowej z 2014 nie było Torunia. 
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W strategiach większości miast w Polsce „brakuje kompleksowego ujęcia inteligentnego 

rozwoju miasta na wszystkich płaszczyznach funkcjonowania miasta”4. Toruo realizuje 

program rozwoju, który w dużej mierze pokrywa się z koncepcją „smart city”.  

Trzeba jednak przy tym zauważyd, że częśd realizowanych celów wpisuje się w ideę „smart 

cities” tylko formalnie lub jedynie częściowo, tzn. na poziomie wskaźników ich realizacji idea 

ta nie jest w pełni realizowana. Dotyczy to zwłaszcza rozwoju „inteligentnej gospodarki” oraz 

„inteligentnego rządzenia”. 

Tabela 4. Spójnośd Strategii Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020 z Europejską Strategią Smart City 

 Wskaźniki (mierzalne 
na poziomie 

regionalnym lub 
lokalnym*) 

Cel operacyjny w 
Strategii Rozwoju 
Miasta Torunia do 

2020 roku 

Ocena 
zgodności 

Uzasadnienie 

Mobilnośd  

Dostępnośd na 
poziomie 
lokalnym 

Transport publiczny na 
mieszkaoca 
 

2.5 3 W Strategii ani  
w sprawozdaniach z jej 
realizacji nie są 
wyeksponowane 
podejmowane działania, które 
służą zwiększeniu dostępności 
(e-bilet, elektroniczna 
informacja dla pasażerów – jak 
dojadę) 

Dostępnośd 
infrastruktury IT 

Liczba gospodarstw 
domowych/przedsiębior
stw korzystających  
z sieci szerokopasmowej 
Liczba komputerów  
w gospodarstwach 
domowych 

- 0 Brak zapisów w Strategii 

Zrównoważony 
system 
transportu 

Udział pojazdów 
ekologicznych 
Zrównoważony, 
innowacyjny  
i bezpieczny system 
transportu 
Bezpieczeostwo 
drogowe 

2.4 
2.5 

2 Brak wyeksponowanych 
zapisów wskazujących na 
preferowanie rozwiązao 
ekologicznych (np. ulgowego 
parkowania dla samochodów 
hybrydowych, tworzenia 
zaplecza dla ruchu 
rowerowego – stacje napraw, 
ścieżki i parkingi rowerowe) 

Inteligentna gospodarka  

Innowacyjnośd 
 

Nakłady na działalnośd 
badawczo-rozwojową 
Poziom zatrudnienia  
w sektorach gospodarki 

2.3 1 W SR nie przewidziano 
wspierania badao 
rozwojowych. Problem 
rozwoju tzw. branż 

                                                      
4
 D. Sikora-Fernandez, Koncepcja „Smart City” w założeniach polityki rozwoju miasta – polska perspektywa, 

Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 290, 2013, s. 90. 
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 Wskaźniki (mierzalne 
na poziomie 

regionalnym lub 
lokalnym*) 

Cel operacyjny w 
Strategii Rozwoju 
Miasta Torunia do 

2020 roku 

Ocena 
zgodności 

Uzasadnienie 

opartej na wiedzy 
Liczba wniosków 
patentowych na 
mieszkaoca 

inteligentnych jest także 
nieobecny. Miasto zakłada 
jednak zawiązanie współpracy 
ze środowiskiem akademickim 
i wspomaganie transferu 
technologii  

Przedsiębiorczośd  

Poziom samo-
zatrudnienia 
Liczba nowo 
powstających firm  
w odniesieniu do liczby 
już istniejących firm 

- 1 Kwestia przedsiębiorczości 
mieszkaoców jest obecna 
tylko symbolicznie 

Produktywnośd 

PKB w podziale na 
osoby zatrudnione 

1.2 1 SR zawiera plan działao nie 
tyle zwiększających 
produktywnośd, co 
likwidujących różnice między 
poszczególnymi kategoriami 
mieszkaoców 

Elastycznośd 
rynku pracy 

Poziom bezrobocia 
Elastycznośd rynku 
pracy 
Udział osób 
zatrudnionych  
w niepełnym wymiarze 

1.2 2 Rynek pracy pojawia się tu 
tylko symbolicznie – jest 
narzędziem do wyjścia  
z wykluczenia społecznego, 
natomiast strategia nie 
zakłada rozwiązao, które 
mogłyby na sam rynek pracy 
oddziaływad 

Inteligentne rządzenie  

Uczestnictwo w 
życiu publicznym 

Wielkośd RM  
w porównaniu do liczby 
mieszkaoców 
Liczba kobiet w RM  
w porównaniu do liczby 
mieszkaoców 

- 0 Miasto definiuje uczestnictwo 
w życiu publicznym  
w kategoriach dialogu  
z organizacjami 
pozarządowymi, a nie 
bezpośredni udział 
mieszkaoców w rządzeniu – 
np. przez realizowany system 
konsultacji społecznych, 
budżet partycypacyjny, itp. 

Usługi publiczne i 
społeczne 

Wydatki Miasta  
w przeliczeniu na 
mieszkaoca 
Dzieci objęte opieką 
dzienną 

1.2, 1.3, 1.5, 2.6, 
3.2 

2 Słabo obecny jest problem 
opieki dla dzieci w wieku 
przedszkolnym 

Jakośd życia 

Aktywnośd 
kulturalna 

Liczba widzów w kinach, 
teatrach 
Liczba osób 
odwiedzających muzea 

4.1, 4.2 3 Nie ma rozbieżności 
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 Wskaźniki (mierzalne 
na poziomie 

regionalnym lub 
lokalnym*) 

Cel operacyjny w 
Strategii Rozwoju 
Miasta Torunia do 

2020 roku 

Ocena 
zgodności 

Uzasadnienie 

Warunki 
zdrowotne 

Średnia długośd życia 
Liczba łóżek na 1000 
mieszkaoców 
Liczba lekarzy na 
mieszkaoca 
Postrzeganie jakości 
system opieki 
zdrowotnej 

1.4 2 W Strategii nie jest obecny 
problem dostępności do opieki 
zdrowotnej 

Bezpieczeostwo 
osobiste 

Wskaźnik przestępczości 
Liczba zabójstw 
Bezpieczeostwo 
osobiste 
Poczucie 
bezpieczeostwa 

1.6 3 Nie ma rozbieżności 

Housing quality 

Udział mieszkao 
spełniających 
minimalne standardy 
Średnia powierzchnia 
mieszkaniowa na 
mieszkaoca 
Zadowolenie z własnej 
sytuacji mieszkaniowej 

2.6 3 Nie ma rozbieżności 

Potrzeby edukacji 

Liczba uczniów w ogóle 
mieszkaoców 
Dostęp do systemu 
edukacji 

3.1 3 Nie ma rozbieżności 

Atrakcyjnośd 
turystyczna 

Ważnośd położenia 
turystycznego 
Liczba nocujących 
turystów w roku na 1 
mieszkaoca 

4.4, 4.5, 4.6 3 Nie ma rozbieżności 

Kapitał ludzki  

Poziom 
kwalifikacji 

Miasto jako centrum 
wiedzy 
Poziom wykształcenia 
mieszkaoców 

3.2 3 Nie ma rozbieżności 

Kształcenie 
całożyciowe 

Wypożyczenia książek 
na 1 mieszkaoca 
Udział w formach 
kształcenia dla 
dorosłych 

3.2 3 Nie ma rozbieżności 

Aktywnośd 
obywatelska 

Frekwencja wyborcza  
w wyborach 
samorządowych 

- 1 Strategia pomija działania 
sprzyjające większej 
aktywności obywatelskiej, 
inne niż stymulowane  
z pośrednictwem organizacji 
pozarządowych 
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 Wskaźniki (mierzalne 
na poziomie 

regionalnym lub 
lokalnym*) 

Cel operacyjny w 
Strategii Rozwoju 
Miasta Torunia do 

2020 roku 

Ocena 
zgodności 

Uzasadnienie 

Inteligentne środowisko  

Jakośd 
środowiska 

Zielona przestrzeo  
w mieście 

2.4 3 Nie ma rozbieżności 

Czystośd 
powietrza 

Smog 
Chroniczne choroby 
układu oddechowego 

2.4 3 Nie ma rozbieżności 

Zrównoważone 
wykorzystanie 
zasobów 

Zużycie wody 
Zarządzanie zasobami 
Zużycie energii  

2.4 3 Nie ma rozbieżności 

*W opracowaniu pominięto wskaźniki, które zależne są od polityki paostwa, mierzalne na poziomie krajowym, 
a nie regionalnym lub lokalnym. 
Źródło: Opracowanie własne, Toruo 2016 r. 

W Strategii Rozwoju Miasta Torunia brakuje tylko nielicznych elementów zawartych  

w koncepcji Smart City. Dotyczą one z jednej strony uwagi kierowanej na dostępnośd sieci 

internetowej dla gospodarstw domowych oraz rozwoju sieci transportowej w kierunku 

bardziej zrównoważonym i innowacyjnym (mimo że działania tego typu prowadzone są  

w mieście), z drugiej podejmowania działao, które służą włączeniu mieszkaoców w decyzje 

nie tylko lokalne i wreszcie pomysłów na rozwój gospodarki i rynku pracy.  

Tabela 5. Braki w Strategii Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020 w porównaniu z Europejską Strategią Smart 
City 

Obszar rozwoju Wskaźniki (mierzalne na poziomie regionalnym lub 
lokalnym) 

Mobilnośd Dostępnośd 
infrastruktury IT  
 

liczba komputerów 
dostępnośd sieci w gospodarstwach domowych 

Inteligentna 
gospodarka 

Innowacyjnośd 
Przedsiębiorczośd 

Wydatki na badania i rozwój 
Zatrudnienie w branżach opartych na wiedzy  

Kapitał ludzki Otwartośd umysłów 
(open-mindness) 

Frekwencja w wyborach (w Strategii Smart City brane 
pod uwagę są wybory do Parlamentu Europejskiego) 

Inteligentne 
rządzenie 

Partycypacja 
Usługi społeczne 

Udział obywateli w wyborach samorządowych, udział  
w konsultacjach społecznych 
Opieka dzienna dla dzieci w wieku przedszkolnym  
i młodszym 

Źródło: Opracowanie własne, Toruo 2016 

Łącznie poziom spójności to 47 punktów na 63 punkty, co można ocenid na średni poziom 

spójności Strategii z koncepcją Smart City. 
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2.2.2. Krajowa Polityka Miejska 2023 

Krajowa Polityka Miejska 2023 to dokument przyjęty w październiku 2015 r., odpowiadający 

średniookresowej strategii rozwoju kraju oraz krajowej strategii rozwoju regionalnego. 

Krajowa Polityka Miejska „służy celowemu, ukierunkowanemu terytorialnie działaniu 

paostwa na rzecz zrównoważonego rozwoju miast i ich obszarów funkcjonalnych oraz 

wykorzystaniu ich potencjałów w procesach rozwoju kraju”5. Koncepcja chociaż wskazuje 

pożądane przez rząd kierunki rozwoju miast i ich obszarów funkcjonalnych podkreśla 

„koniecznośd indywidualnego dobierania instrumentów rozwoju dla własnej ścieżki rozwoju 

przez każde z miast”6. 

Krajowa Polityka Miejska 2023 określa podstawowe zasady prowadzenia polityki miejskiej: 

o zasadę integralności: podporządkowanie polityki miejskiej polityce rozwoju 

o zasadę zintegrowanego podejścia terytorialnego (odnosi się do obszarów 

funkcjonalnych, a nie administracyjnych, a zatem odwołuje się nie tylko wprost do 

gmin miejskich czy miast, ale także do wchodzących w niej interakcji gmin miejsko-

wiejskich i wiejskich) 

o zasadę wielopoziomowego zarządzania (ścisła współpraca między administracją 

rządową, samorządem wojewódzkim, samorządem lokalnym – w układzie pionowym 

i poziomym). 

Strategicznym celem polityki miejskiej jest „wzmocnienie zdolności miast i obszarów 

zurbanizowanych do zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc pracy oraz poprawa 

jakości życia mieszkaoców”7. Cel nadrzędny przekłada się na 5 celów szczegółowych,  

z których jeden odnosi się do metropolii i miast wojewódzkich (Poprawa konkurencyjności  

i zdolności głównych ośrodków miejskich do kreowania rozwoju, wzrostu i zatrudnienia), pozostałe 

zawarto w poniższej tabeli. 

Tabela 6. Spójnośd Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Torunia z Krajową Polityką Miejską 

Cele szczegółowe Obszary zmiany 
Odniesienie w 

Strategii Rozwoju 
Ocena 

zgodności 
Uzasadnienie 

Stworzenie 
warunków dla 
skutecznego, 
efektywnego  
i partnerskiego 

Miasto sprawne: 
Współpraca 
samorządów 
Adekwatne, efektywne 
planowanie 

1.1 
1.4 
3.1-3.2 
4.1 
 

2 W działaniach 
przewidzianych w Strategii 
nie są obecne takie, które 
odnoszą się do problemu 
obszaru funkcjonalnego  

                                                      
5
 Krajowa Polityka Miejska 2023, s. 4. 

6
 Tamże, s. 4. 

7
 KPM, s. 12. 
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Cele szczegółowe Obszary zmiany 
Odniesienie w 

Strategii Rozwoju 
Ocena 

zgodności 
Uzasadnienie 

zarządzania 
rozwojem na 
obszarach 
miejskich 
 

Infrastruktura i usługi 
wysokiej jakości 
Wspieranie i rozwijanie 
mechanizmów 
partycypacji społecznej 

i współpracy z innymi 
samorządami 
Brakuje w Strategii 
problemu demografii 

Wspieranie 
zrównoważonego 
rozwoju 
ośrodków 
miejskich, w tym 
przeciwdziałanie 
negatywnym 
zjawiskom 
niekontrolowanej 
suburbanizacji 
 

Miasto zwarte  
i zrównoważone: 
Dążenie do ładu 
przestrzennego 
Gospodarka 
niskoemisyjna 
Miasto „zielone” 
Zwiększona 
efektywnośd 
energetyczna 
Ochrona środowiska 
Przeciwdziałanie 
procesom chaotycznej 
suburbanizacji  
i dezurbanizacji (wyższa 
jakośd planowania 
przestrzennego) 
Efektywne, 
powszechne, 
niezawodne sieci 
transportu publicznego 
Promowanie ruchu 
rowerowego i pieszego 

2.4 
2.5 

2 Wśród działao określonych 
w Strategii brak takich, 
które odnoszą się do 
problemu suburbanizacji 

Odbudowa 
zdolności do 
rozwoju poprzez 
rewitalizację 
zdegradowanych 
społecznie, 
ekonomicznie  
i fizycznie 
obszarów 
miejskich  

Miasto spójne: 
Rewitalizacja obszarów 
zdegradowanych 
(społecznie, fizycznie, 
gospodarczo) 
Poprawa jakości życia 
mieszkaoców 
 

1.2 
4.3 
1.1-1.6 

3 Nie ma rozbieżności 

Wspomaganie 
rozwoju 
subregionalnych  
i lokalnych 
ośrodków 
miejskich przez 
wzmacnianie ich 
funkcji  
i przeciwdziałanie 
upadkowi 
ekonomicznemu 

Miasto silne: 
Maksymalne 
wykorzystanie lokalnych 
potencjałów 
Rozwijanie i absorpcja 
innowacji 
Zatrzymanie kapitału 
ludzkiego, zdolnego do 
kreowania 
zdywersyfikowanych, 
lokalnych gospodarek 

2.1-2.2 2 Strategia słabo określa pola 
polityki inwestycyjnej 
miasta. 
Brak działao 
zapobiegających 
depopulacji oraz służących 
do wykorzystania lokalnego 
kapitału ludzkiego 
Brak działao wskazujących 
na integrację  
z otaczającymi gminami. 
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Cele szczegółowe Obszary zmiany 
Odniesienie w 

Strategii Rozwoju 
Ocena 

zgodności 
Uzasadnienie 

Przeciwdziałania 
depopulacji 
Integracja miasta  
z otaczającymi gminami 
 

Źródło: Opracowanie własne, Toruo 2016 

Łącznie poziom spójności to 9 punktów na 12 punktów, co można ocenid na umiarkowanie 

wysoki (wyższy niż średni) poziom spójności Strategii z założeniami Krajowej Polityki 

Miejskiej. 

2.2.3. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Strategia na Rzecz Rozwoju Inteligentnych Specjalizacji  

Strategia stawia przed regionem kilka celów strategicznych. Są to: ukształtowanie 

innowacyjnych i kreatywnych postaw społeczności regionu (w tym rozwój innowacyjnej 

edukacji, rozwój kształcenia kadr dla innowacyjnej gospodarki), ukształtowanie sektora nauki  

jako zaplecza innowacyjnej gospodarki (w tym rozwój potencjału naukowo-badawczego na 

rzecz innowacyjnej gospodarki, rozwój wysoko zaawansowanych badao naukowych) oraz 

ukształtowanie regionalnej gospodarki opartej na wiedzy i innowacyjności (w tym rozwój 

innowacyjności i powiązao sieciowych przedsiębiorstw, wzmocnienie oddziaływania sieci 

instytucji otoczenia biznesu). 

Tabela 7. Spójnośd Strategii Rozwoju Miasta Torunia z Regionalną Strategią Innowacji Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Strategia na Rzecz Rozwoju Inteligentnych Specjalizacji (dalej RSI) 

Cele nadrzędne (cele 
strategiczne i cele 
operacyjne) RSI 

Odniesienie w Strategii Rozwoju  
(cele strategiczne) 

Ocena 
zgodności
8 

Braki/niespójności 

ukształtowanie 
innowacyjnych  
i kreatywnych postaw 
społeczności regionu,  
w tym: 

Cel 3. Toruo miastem edukacji  
i ośrodkiem akademickim o 
międzynarodowym zasięgu 

2 

Brak uwag 

rozwój innowacyjnej 
edukacji 

Cel 3.1 Umacnianie pozycji 
Torunia jako regionalnego 
ośrodka edukacji młodzieży 
Cel 3.2 Podwyższanie jakości 
świadczonych usług edukacyjnych 
 

2 

Brak zapisów dotyczących 
profilowanie kształcenia 
zawodowego pod kątem 
potrzeb innowacyjnej 
gospodarki 

                                                      
8
 Proces oceny dotyczył celów operacyjnych w odniesieniu RSI i celów operacyjnych Strategii Rozwoju Miasta 

Torunia (dalej SRMT). Średnią ocen przyznanych na poziomie celów operacyjnych uznano za ocenę zbieżności 
zapisów celów SRMT z celami nadrzędnymi RSI. 
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Cele nadrzędne (cele 
strategiczne i cele 
operacyjne) RSI 

Odniesienie w Strategii Rozwoju  
(cele strategiczne) 

Ocena 
zgodności
8 

Braki/niespójności 

rozwój kształcenia kadr 
dla innowacyjnej 
gospodarki 

Cel 2.3 wsparcie innowacyjnych 
działao na rzecz gospodarki 
opartej na wiedzy (rezultat: ścisła 
współpraca środowiska 
akademickiego, samorządu, 
przedsiębiorców) 1 

Brak zapisów wskazujących na 
nastawienie na kształcenie 
wysokokwalifikowanych kadr 
B+R+I oraz kształcenie na 
kierunkach ścisłych  
i technicznych 
Brak zapisów dot. organizacji 
długotrwałych praktyk i staży w 
regionalnych innowacyjnych 
przedsiębiorstwach 
innowacyjnych. 

ukształtowanie sektora 
nauki  
jako zaplecza 
innowacyjnej 
gospodarki, w tym: 

Cel 2. Toruo silny nowoczesną 
gospodarką opartą o innowacyjne 
przedsiębiorstwa, rozwijający 
infrastrukturę techniczną na 
potrzeby mieszkaoców, 
przedsiębiorców 

1 

Brak wskazania roli samorządu 
w budowaniu modelu 
systematycznej współpracy 
nauki i biznesu 

rozwój potencjału 
naukowo-badawczego na 
rzecz innowacyjnej 
gospodarki,  

Cel 2.3 wsparcie innowacyjnych 
działao na rzecz gospodarki 
opartej na wiedzy 

2 

Brak zapisów dot. wsparcia  
w tworzeniu infrastruktury 
naukowo-badawczej 
świadczącej usługi dla biznesu; 
wdrożenie systemowej 
współpracy biznesu i nauki – 
obecne tylko pośrednio przez 
działalnośd IOB 

rozwój wysoko 
zaawansowanych badao 
naukowych 

Cel 2.3 wsparcie innowacyjnych 
działao na rzecz gospodarki 
opartej na wiedzy 

0 

Brak zapisów dot. kształtowania 
specjalizacji gospodarczej  
w zakresie zaawansowanych 
badao naukowych 

ukształtowanie 
regionalnej gospodarki 
opartej na wiedzy  
i innowacyjności,  
w tym: 

Cel 2. Toruo silny nowoczesną 
gospodarką opartą o innowacyjne 
przedsiębiorstwa, rozwijający 
infrastrukturę techniczną na 
potrzeby mieszkaoców, 
gospodarki i turystów 

3 

Brak uwag 

rozwój innowacyjności  
i powiązao sieciowych 
przedsiębiorstw 

Cel 2.3 wsparcie innowacyjnych 
działao na rzecz gospodarki 
opartej na wiedzy 

2 

Brak zapisów dot. powiązao 
sieciowych oraz wspomagania 
rozwoju innowacyjnych małych 
i średnich przedsiębiorstw – 
prowadzone są działania (TFKP), 
ale brak zapisów w SR 

wzmocnienie 
oddziaływania sieci 
instytucji otoczenia 
biznesu 

Cel 2.1. Rozwój lokalnych 
instytucji otoczenia biznesu 

3 

Brak rozwiązao dot. 
innowacyjnej administracji 
publicznej (e-administracja) 

Źródło: Opracowanie własne, Toruo 2016 
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Mimo że występują pewne niespójności między zapisami Regionalnej Strategii Innowacji 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Strategia na Rzecz Rozwoju 

Inteligentnych Specjalizacji i Strategii Rozwoju Miasta Torunia, dotyczą one głównie rodzaju 

działao podejmowanych dla osiągnięcia założonych celów i pozostawienia pełnej autonomii 

w podejmowanych działaniach innym podmiotom (np. Uniwersytetowi) i nie włączania się  

w budowanie sytemu powiązao między nimi lub dostrzeganie wagi danego celu – poziom 

spójności jest dośd wysoki: 6 punktów na 9 możliwych.  

Najwięcej różnic między zapisami obu dokumentów strategicznych stymulowania rozwoju 

potencjału naukowo-badawczego, ale także tworzenia zachęt do innowacyjnego rozwoju 

firm (także mikro i małych) i profilowania gospodarki lokalnej. Najmniej różnic związanych 

jest ze sposobem myślenia o edukacji obecnym w obu dokumentach – ta ma wykorzystywad 

innowacyjne narzędzia oraz dbad o spójnośd między systemem kształcenia a potrzebami 

gospodarki (chociaż w SR nieakcentowana jest w tym aspekcie innowacyjnośd gospodarki, 

ale po prostu potrzeby lokalnego rynku pracy). 

2.2.4. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 

oraz Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 

Strategię Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020 cechuje umiarkowanie wysoki poziom 

spójności z RPO WKP oraz Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych tego programu – 22 na 

33 możliwe punkty. 

W kilku obszarach dla podniesienia spójności niezbędne są nowe zapisy, dotyczy to zwłaszcza 

kwestii ochrony różnorodności biologicznej, nastawienia miasta na odnawialne źródła 

energii, umożliwienia godzenia życia zawodowego i rodzinnego oraz wydłużenia aktywności 

zawodowej przez dostęp do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych. 

W pozostałych obszarach, ewentualne zmiany miałyby charakter uzupełnieo do już 

istniejących zapisów Strategii – np. dostępności i jakości e-usług, rozszerzenie zapisów dot. 

rewitalizacji o obszar funkcjonalny, uzupełnienie zapisów dot. inwestycji o ich rezultaty 

społeczne i gospodarcze. 
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Tabela 8. Spójnośd Strategii Rozwoju Miasta Torunia z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 

Osie 
priorytetowe 

Obszary zmiany Działania 
Odniesienie 

w SRMT 
Ocena 

zgodności 
Uzasadnienie 

Wzmocnienie 
innowacyjności  
i 
konkurencyjności 
gospodarki 
regionu 
 

Promowanie 
inwestycji 
przedsiębiorstw  
w badania 
 i innowacje 
Promowanie 
przedsiębiorczości 
Nowe modele 
biznesowe 
Wsparcie 
inwestycyjne 
przedsiębiorstw  
w zakresie rozwoju 
produktów i usług 

1.1 Publiczna infrastruktura na 
rzecz badao i innowacji  
1.2 Promowanie inwestycji 
przedsiębiorstw w badania  
i innowacje  
1.3 Wsparcie przedsiębiorczości 
akademickiej  
1.4 Wsparcie rozwoju 
przedsiębiorczości  
1.5 Opracowywanie i wdrażanie 
nowych modeli biznesowych dla 
MŚP  
1.6 Wspieranie tworzenia  
i rozszerzania zaawansowanych 
zdolności w zakresie rozwoju 
produktów i usług  

2.1 
2.2 
2.3 
3.3 
3.4 
4.3 
4.6 
 

2 W Strategii są zapisy 
dotyczące wspierania 
przedsiębiorstw przez 
system funduszy 
pożyczkowych oraz 
wysokiej jakości 
doradztwo, a także 
przygotowania 
obszarów 
inwestycyjnych. 
Brak jest części działao, 
w szczególności 
nakierowanych na 
wpieranie 
innowacyjności, w tym 
badao rozwojowych 
oraz przewidziano inną 
rolę dla targów 
zagranicznych 

Cyfrowy region 

Wzmocnienie 
zastosowao TIK 
(Technologie 
informacyjno-
komunikacyjne) dla 
e-administracji,  
e-włączenia 
społecznego,  
e-kultury i e-zdrowia. 

2.1 Wysoka dostępnośd i jakośd 
e-usług publicznych  
2.2 Cyfrowa dostępnośd  
i użytecznośd informacji sektora 
publicznego oraz zasobów nauki, 
kultury i dziedzictwa 
regionalnego 

- 0 Brak odniesieo w SR, 
mimo że w mieście 
podejmowane są 
działania wpisujące się 
w działanie 2.2 

Efektywnośd 
energetyczna  
i gospodarka 
niskoemisyjna  
w regionie 

Pozyskiwanie energii 
z OZE. 
Efektywnośd 
energetyczna 
przedsiębiorstw 
Modernizacja 
energetyczna  
w sektorze 
mieszkaniowym  
i budownictwie 
publicznym 
Niskoemisyjny 
transport publiczny 
 i plany gospodarki 
niskoemisyjnej 

3.1 Wspieranie wytwarzania  
i dystrybucji energii pochodzącej 
ze źródeł odnawialnych  
3.2 Efektywnośd energetyczna  
w przedsiębiorstwach  
3.3 Efektywnośd energetyczna  
w sektorze publicznym  
i mieszkaniowym  
3.4 Zrównoważona mobilnośd 
miejska i promowanie strategii 
niskoemisyjnych  
3.5 Efektywnośd energetyczna  
i gospodarka niskoemisyjna  
w ramach ZIT  

2.4 
2.5 

2 Większośd obszarów 
zmiany uwzględniono. 
Brak tylko zapisów dot. 
efektywności 
energetycznej  
w przedsiębiorstwach 
oraz w sektorze 
publicznym  
i mieszkaniowym 

Region przyjazny 
środowisku 

Zmiany klimatyczne, 
ratownictwo. 
Gospodarka 
odpadami. 
Gospodarka wodno-
ściekowa. 
Zachowanie, 

4.1 Przeciwdziałanie zagrożeniom  
4.2 Gospodarka odpadami  
4.3 Rozwój infrastruktury wodno-
ściekowej  
4.4 Ochrona i rozwój zasobów 
kultury  
4.5 Ochrona przyrody  

2.4 
4.3 
4.2 

2 Brak części zapisów 
(dot. przeciwdziałania 
zagrożeniom).  
Częśd zapisów nie 
odpowiada w pełni 
założeniom RPO: zapisy 
dot. ochrony 
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Osie 
priorytetowe 

Obszary zmiany Działania 
Odniesienie 

w SRMT 
Ocena 

zgodności 
Uzasadnienie 

ochrona, 
promowanie i rozwój 
dziedzictwa 
naturalnego  
i kulturowego. 
Ochrona i promocja 
zasobów 
przyrodniczych 

4.6 Ochrona środowiska 
naturalnego i zasobów 
kulturowych na obszarze ZIT  

środowiska nie 
obejmują kwestii 
ochrony ekosystemów, 
planów ochrony 
przyrody, edukacji 
ekologicznej 

Spójnośd 
wewnętrzna  
i dostępnośd 
zewnętrzna 
regionu 

Infrastruktura 
drogowa. 
Transport 
multimodalny 
Infrastruktura 
transportu 
kolejowego 

5.1. Infrastruktura drogowa  
5.2 Rozwój pozamiejskiego 
transportu publicznego  
5.3 Infrastruktura kolejowa 

2.5 3 Brak części zapisów  - 
dot. infrastruktury 
kolejowej, za 
wyjątkiem Kolei 
Metropolitalnej 

Solidarne 
społeczeostwo 
i konkurencyjne 
kadry 
 

Inwestycje  
w infrastrukturę 
zdrowotną  
i społeczną. 
Wspieranie 
rewitalizacji fizycznej, 
gospodarczej  
i społecznej ubogich 
społeczności na 
obszarach miejskich  
i wiejskich 

6.1 Inwestycje w infrastrukturę 
zdrowotną i społeczną  
6.2 Rewitalizacja obszarów 
miejskich i ich obszarów 
funkcjonalnych  
6.3 Inwestycje w infrastrukturę 
edukacyjną  
6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje 
w infrastrukturę edukacyjną  
w ramach ZIT 

1.4 
4.3 
3.2 

2/3 Brakuje części zapisów, 
w tym rozszerzających 
działania  
(np. rewitalizacyjne) na 
obszar funkcjonalny 
Brak zapisów dot. 
inwestycji w obiekty 
usług socjalnych,  
a jedynie zdrowotnych 

Rozwój lokalny 
kierowany przez 
społecznośd 

 Lokalne strategie 
rozwoju 

 7.1 Rozwój lokalny kierowany 
przez społecznośd  

4.3 1 Brak odniesieo do 
sposobu wykorzystania 
rewitalizowanych 
obszarów (ożywienie 
społeczne  
i gospodarcze) 

Aktywni na rynku 
pracy 

Dostęp do 
zatrudnienia 
Tworzenie 
przedsiębiorstw (też 
innowacyjnych 
mikro, małych  
i średnich 
przedsiębiorstw). 
Aktywne i zdrowe 
starzenie się 

8.1 Podniesienie aktywności 
zawodowej osób bezrobotnych 
poprzez działania powiatowych 
urzędów pracy  
8.2 Wspieranie aktywności 
zawodowej w regionie  
8.3 Wsparcie przedsiębiorczości  
i samozatrudnienia w regionie  
8.4 Godzenie życia zawodowego  
i rodzinnego  
8.5 Rozwój pracowników  
i przedsiębiorstw MŚP w regionie  
8.6 Zdrowy i aktywny region  

1.2 
3.1 
3.2 

1 Brak zapisów 
wskazujących na 
koniecznośd 
wspierania 
przedsiębiorczości  
i samozatrudnienia (nie 
tylko wśród osób 
wykluczonych); 
Rozwiązao służących 
godzeniu życia 
zawodowego  
i rodzinnego (opieka 
dla małych dzieci, 
zatrudnienia 
opiekunów) 
Wydłużania aktywności 
zawodowej osób 
starszych przez dostęp 
do profilaktyki, 
rehabilitacji, ochrony 
zdrowia 
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Osie 
priorytetowe 

Obszary zmiany Działania 
Odniesienie 

w SRMT 
Ocena 

zgodności 
Uzasadnienie 

Solidarne 
społeczeostwo 

Aktywne  
Ułatwianie dostępu 
do wysokiej jakości 
usług (w tym opieki 
zdrowotnej i usług 
socjalnych) 
Przedsiębiorczośd 
społeczna  

9.1 Włączenie społeczne i rozwój 
usług opiekuoczych w ramach ZIT  
9.2 Włączenie społeczne  
9.3 Rozwój usług zdrowotnych 
 i społecznych  
9.4 Wzmocnienie sektora 
ekonomii społecznej  

1.2 2 Brak zapisów dot. 
rozwoju usług 
zdrowotnych  
i społecznych; brak 
działao 
wzmacniających 
rozwój i koordynację 
rozwoju ekonomii społ. 

Innowacyjna 
edukacja 
 

Ograniczenie  
i zapobieganie 
przedwczesnemu 
kooczeniu nauki 
szkolnej Równy 
dostępu do dobrej 
jakości wczesnej 
edukacji 
elementarnej oraz 
kształcenia 
podstawowego, 
gimnazjalnego  
i 
ponadgimnazjalnego, 
z uwzględnieniem 
formalnych, 
nieformalnych Poza 
formalne ścieżki 
kształcenia  
Uczenie się przez całe 
życie. 
Dostosowanie 
systemów kształcenia 
i szkolenia do 
potrzeb rynku pracy,  

10.1 Kształcenie ogólne  
i zawodowe w ramach ZIT  
10.2 Kształcenie ogólne  
i zawodowe  
10.3 Pomoc stypendialna  
10.4 Edukacja dorosłych 

3.1 
3.2 

3 Brak rozwiązao dla 
uczniów zdolnych 
(odpowiednie zapisy są 
SRE) 

Rozwój lokalny 
kierowany przez 
społecznośd 
 

Lokalne strategie 
rozwoju realizowane 
przez społecznośd – 
partnerstwa 
prywatno-publiczne 

11.1 Włączenie społeczne na 
obszarach objętych LSR  

4.3 3 Brak rozbieżności 

Źródło: Opracowanie własne, Toruo 2016 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 

W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-

2020 realizacja projektów w trybie ZIT (instrument realizacji zintegrowanych przedsięwzięd 

przez partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego) przewidziana jest w następujących 

obszarach: 

o zmniejszenie energochłonności infrastruktury oraz poprawa jakości powietrza; 

o poprawa integracji i wzrost atrakcyjności transportu publicznego; 

o gospodarka wodno-ściekowa; 
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o ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej; 

o zwiększenie spójności społecznej oraz eliminowanie barier w dostępie do usług na 

rzecz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

o rozwój i wzmocnienie spójności lokalnej poprzez rewitalizację obszarów 

zdegradowanych; 

o zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego oraz kształcenia zawodowego. 

Wszystkie te obszary – z wyjątkiem problemu ochrony i przywrócenia różnorodności 

biologicznej – są obecne w Strategii Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020. Jednak dla 

spełnienia kryteriów narzuconych przez ZIT niezbędne jest zawiązanie partnerstwa  

(np. stowarzyszenia lub związku międzygminnego), które wskazane tu cele realizują  

w oparciu o wspólną strategię (Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych).  

W Strategii Rozwoju Miasta Torunia nie ma zapisów, które wymuszałyby podjęcie 

współpracy z innymi gminami, jednak takie porozumienie zostało zawarte (Porozumienie w 

sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruoskiego 

Obszaru Funkcjonalnego). 

2.2.1. Spójnośd Strategii z dokumentami nadrzędnymi – podsumowanie  

Wcześniejsze analizy wskazują na ewentualne uzupełnienia dokumentu strategicznego. 

Istnieje pięd sfer, które wymagają wdrożenia programów działao, które pozwolą uspójnid 

obecną Strategię z dokumentami nadrzędnymi: 

o działania służące wzmacnianiu kapitału ludzkiego dla potrzeb innowacyjnego rynku 

pracy (system kształcenia, aktywizacja rezerw rynku pracy, zwiększanie mobilności 

zawodowej i przestrzennej), 

o zapobieganie depopulacji oraz chaotycznej suburbanizacji (także we współpracy  

z innymi samorządami), 

o profilowanie gospodarki w kierunku innowacyjnego rozwoju, przy współudziale 

Uniwersytetu, 

o działania wrażliwe na potrzeby zmieniającej się pod względem demograficznym 

społeczności (osoby starsze oraz młode, które mają trudności z godzeniem życia 

zawodowego i rodzinnego), 

o objęcie działaniami obszar funkcjonalny miasta. 



Tabela 9. Spójnośd Strategii Rozwoju Miasta Torunia z nadrzędnymi dokumentami strategicznymi z uwzględnieniem programów i polityk uzupełniających  

Cele strategiczne Strategii 
Rozwoju   

Programy i polityki uzupełniające Niespójności Strategii  
z dokumentami nadrzędnymi. 
Braki zapisów dotyczących takich 
kwestii jak: 

Czy dokumenty przyczyniają się do 
zwiększenia spójności Strategii  
z dokumentami nadrzędnymi? 

Cel strategiczny 1. Toruo 
bezpiecznym miastem 
społeczności aktywnej  
i zdrowej 

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Innych Uzależnieo 
Program Działao Miasta Torunia Na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych na lata 2014 – 2020 
Program działao społeczno-gospodarczych dla 
zespołu staromiejskiego w Toruniu 
Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla 
miasta Torunia na lata 2015 -2020 
Program Zapobiegania Przestępczości oraz 
Ochrony Bezpieczeostwa Obywateli  
i Porządku Publicznego dla Gminy Miasta 
Toruo i Powiatu Toruoskiego 
Strategia rozwiązywania problemów 
społecznych na lata 2014-2020 
Wieloletni Program Współpracy Gminy 
Miasta Toruo z organizacjami pozarządowymi 
Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta 
Torunia na lata 2014-2039 

Bazowanie na zasobach ludzkich. 
Włączanie różnych grup (np. kobiet, 
osób starszych, niepełnosprawnych) 
w procesy decyzyjne). 
Zatrzymanie kapitału ludzkiego – 
zapobieganie depopulacji 
Mobilnośd zawodowa i przestrzenna 
Aktywizacja rezerw rynku pracy 
Problem demografii – starzenia się 
mieszkaoców, depopulacji, 
suburbanizacji 
 

Raczej nie (2) 
 
Brak rozwiązao (lub rozwiązania częściowe) 
dot. problemów: 
depopulacji, 
aktywizacji rezerw rynku pracy, 
mobilności zawodowej i przestrzennej, 
zmieniającej się struktury demograficznej 
miasta. 
 

Cel strategiczny 2. Toruo 
silny nowoczesną 
gospodarką opartą  
o innowacyjne 
przedsiębiorstwa 
rozwijający infrastrukturę 
techniczną na potrzeby 
mieszkaoców, gospodarki i 
turystów 

Miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego 
Plan Zrównoważonego Rozwoju Transportu 
Publicznego dla Miasta Torunia na lata 2013-
2035 
Program ochrony środowiska z Planem 
gospodarki odpadami dla miasta Torunia 
Program Wspierania Przedsiębiorczości   
w Toruniu na lata 2014-2020 
Strategia rozwoju sportu i turystyki na lata 
2013-2020 
Strategia teleinformatyczna Gminy Miasta 
Toruo 

Pola polityki inwestycyjnej miasta. 
Współpraca z innymi samorządami. 
Brak rozwiązao dot. innowacyjnej 
administracji publicznej  
(e-administracja) 
Powiązania sieciowe 
Wspomaganie rozwoju 
innowacyjnych małych i średnich 
przedsiębiorstw – prowadzone są 
działania (TFKP), ale brak zapisów w 
SR 
Dywersyfikacja źródeł energii, 
odnawialne źródła energii 

Raczej tak (4) 
 
Brak rozwiązao (lub nieaktualne rozwiązania) 
dot. problemów współpracy z innymi 
samorządami 
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Cele strategiczne Strategii 
Rozwoju   

Programy i polityki uzupełniające Niespójności Strategii  
z dokumentami nadrzędnymi. 
Braki zapisów dotyczących takich 
kwestii jak: 

Czy dokumenty przyczyniają się do 
zwiększenia spójności Strategii  
z dokumentami nadrzędnymi? 

Wieloletni Plan Inwestycyjny MZK w Toruniu 
Sp. z o.o. na lata 2013-2035 
Wieloletni program gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta 
Toruo na lata 2015 – 2019 
Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta 
Torunia na lata 2014-2039 

Wykorzystanie i wzmacnianie 
specjalizacji gospodarczych 
 

Cel strategiczny 3. Toruo 
miastem edukacji  
i ośrodkiem akademickim  
o międzynarodowym 
znaczeniu 

Strategia Rozwoju Edukacji Miasta Torunia na 
lata 2016-2023 
Porozumienie pomiędzy Zarządem Miasta 
Torunia i Uniwersytetem Mikołaja Kopernika 
zawarte 29 stycznia 1997 roku 

Brak działao wskazujących na 
integrację z otaczającymi gminami. 
Problem opieki dla dzieci w wieku 
przedszkolnym 
Profilowanie kształcenia 
zawodowego pod kątem potrzeb 
innowacyjnej gospodarki 
Brak roli samorządu w budowaniu 
modelu systematycznej współpracy 
nauki i biznesu 
Wsparcie w tworzeniu infrastruktury 
naukowo-badawczej świadczącej 
usługi dla biznesu;  
wdrożenie systemowej współpracy 
biznesu i nauki  
kształtowanie specjalizacji 
gospodarczej w zakresie 
zaawansowanych badao naukowych 

 Zdecydowanie nie (1) 

Cel strategiczny 4. Toruo 
miastem chroniącym 
dziedzictwo kulturowe  
oraz rozwijającym sferę 
kulturalną i gospodarkę 
turystyczną 

Program działao społeczno-gospodarczych dla 
zespołu staromiejskiego w Toruniu 
Projekt pn. „Toruoska Starówka – ochrona  
i konserwacja dziedzictwa kulturowego 
UNESCO” 
Strategia Rozwoju Bydgosko Toruoskiego 
Obszaru Funkcjonalnego 

- 
 

Zdecydowanie tak (5) 
Nie występują niespójności 
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Cele strategiczne Strategii 
Rozwoju   

Programy i polityki uzupełniające Niespójności Strategii  
z dokumentami nadrzędnymi. 
Braki zapisów dotyczących takich 
kwestii jak: 

Czy dokumenty przyczyniają się do 
zwiększenia spójności Strategii  
z dokumentami nadrzędnymi? 

Strategia rozwoju sportu i turystyki na lata 
2013-2020 
Strategia Rozwoju Turystyki dla Torunia 
Strategia Rozwoju Kultury Miasta Torunia do 
roku 2020 

Źródło: Opracowanie własne, Toruo 2016 



2.3. Czynniki sprzyjające oraz zagrażające realizacji Strategii 

Badani realizatorzy Strategii zwracali uwagę na kilka źródeł szans i zagrożeo dla realizacji jej 

założeo: 

o cechy samej strategii – rodzaje stawianych celów (to, czy są zależne od działao 

Miasta), ilośd, rodzaj, trafnośd wskaźników, 

o oczekiwania co do uzyskanych rezultatów i oddziaływania interwencji 

(procesualnośd), 

o przewidywalnośd zmian w otoczeniu zewnętrznym. 

Tabela 10. Czynniki sprzyjające i zagrażające realizacji Strategii  

Czynniki sprzyjające Czynniki zagrażające 

o systematyczna realizacja założonych 

celów 

o charakter zapisów Strategii:  

 trafnie określone cele oraz  

 nastawienie na rezultaty a nie 

produkty 

o dookreślanie celów Strategii  

w szczegółowych politykach  

i programach, systematycznie 

monitorowanych i aktualizowanych 

o aktywnośd w pozyskiwaniu środków 

zewnętrznych na realizację działao 

o gotowośd dialogu z mieszkaocami, co 

umożliwia lepsze dostosowanie działao 

do ich problemów i potrzeb 

 

o brak powiązao między celami  

i działaniami w różnych obszarach, brak 

hierarchiczności celów (wszystkie są tak 

samo ważne) 

o brak wyraźnie wyróżnionych obszarów, 

w których poszczególne podmioty 

powinny ze sobą współpracowad 

o brak wartości docelowych wskaźników 

(utrudnia ocenę, czy cel został osiągnięty 

lub zmusza do formułowania nowych 

celów) 

o niepewnośd finansowania działao 

o brak otwartości mieszkaoców  

i przedsiębiorców na współpracę  

z samorządem, protesty wobec 

inwestycji i zmian 

Źródło: Opracowanie własne, Toruo 2016 

2.3.1. Sukcesy i porażki interwencji 

Obraz, jaki wyłania się z badania realizatorów pozwala sądzid, że w procesie interwencji 

przeważają sukcesy nad porażkami. Dokładniej, realizatorzy niechętnie wskazują jakiekolwiek 

porażki lub wskazują na takie, które są niezależne od nich: 

o powolnośd procesów zewnętrznych, które skutkują opóźnieniami lub spowolnieniem 

zmian w mieście, 
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o niedoskonałe rozwiązania prawne – np. regulacje dot. kształcenia zawodowego, które 

„utrudniają nadążanie na nowoczesną gospodarką” 

o zmiennośd rozwiązao politycznych lub nieokreślonośd kierunków rozwoju na wyższym 

poziomie – np. opóźnione w stosunku do prac nad Strategią Rozwoju prace nad 

Regionalną Strategią Innowacji lub innymi dokumentami nadrzędnymi mogą 

powodowad, że zapisy Strategii się dezaktualizują,  

o niechęd do współpracy lub współpraca niekonstruktywna w części działao, które 

opierają się na założeniu o włączaniu partnerów społecznych, na przykład: 

 rozwój sieci komunikacji transportowej wymaga akceptacji społecznej, 

ponieważ inwestycje silnie zmieniają tkankę miejską i spotyka się z falą 

protestów – wymaga z jednej strony korekty planów, a z drugiej dodatkowych 

działao budujących świadomośd skutków takiej zmiany, 

 aktywnośd osób wykluczonych jest niezbędna, żeby im pomóc („nie  wystarczy 

zaprojektowad rozwiązania, musi jeszcze ktoś chcied z nich skorzystad”), 

o doświadczenia zniechęcające do uwzględnienia funkcji partnerstwa dla realizacji 

wybranych zadao, np. w zakresie tworzenia pozycji Torunia jako regionalnego ośrodka 

kształcenia młodzieży (co może wymagad wypracowania wspólnych rozwiązao 

edukacyjnych z innymi samorządami), budowania związków funkcjonalnych  

z Bydgoszczą lub współpracy z Uniwersytetem i tworzeniem sieci między światem 

akademickim a gospodarką lub sieci przedsiębiorców, 

 trudnośd w wypracowaniu wspólnego modelu pracy (np. w procesie 

wdrażania systemu bimetropolitalnego). 
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3.Skutecznośd wdrażania celów strategii 

3.1. System zarządzania realizacją strategii 

Przyjęto, że skuteczna realizacja Strategii wymaga: dopełnienia jej przez dokumenty 

operacyjne, podejścia opartego na współpracy z partnerami społecznymi i otoczeniem 

i wymaga stałego monitoringu i sprawozdawczości z realizacji strategii. W celu realizacji tych 

założeo przypisano na poziomie dokumentów operacyjnych odpowiednie komórki/jednostki 

organizacyjne Urzędu Miasta i partnerów, których włączenie jest niezbędne dla realizacji 

wyznaczonego celu, ze wskazaniem jednak, że wiodącą rolę w koordynacji realizacji Strategii 

ma mied Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego Urzędu Miasta Torunia (jako 

główny koordynator zarządzania strategicznego).  

Główny nurt zarządzania realizacją strategii miał byd realizowany w zespołach tematycznych 

(np. społecznośd, przedsiębiorczośd i rynek pracy). W praktyce za zarządzanie 

odpowiedzialne są jednak wybrane działy urzędu miasta, co uwidacznia się m.in. w trybie 

sprawozdawczości (sprawozdania są w większości przygotowywane przez pojedyncze 

jednostki/komórki organizacyjne Urzędu), ale także w sposobie realizacji zadao 

postawionych przez Strategię.  

Wydaje się, że sposób wdrażania Strategii w międzywydziałowych zespołach (tak jak to 

zaprojektowano w Strategii) jest trafniejszy niż ten, który jest ostatecznie realizowany, 

ponieważ pozwalałby on na bardziej kompleksowy ogląd i ocenę, na ile poszczególne 

działania przyczyniają się do realizacji założonych celów.  

3.1.1. Bariery dla sprawnego zarządzania i wdrażania strategii 

Badani (przedstawiciele realizatorów Strategii oraz interesariusze) dokonywali oceny tego, 

jakie są bariery dla sprawnego zarządzania i wdrażania Strategii. Chociaż dominuje ocena, że 

Strategia jest realizowana bardzo sprawnie i systematycznie, wymieniano dwa rodzaje barier 

do jej skutecznego wdrażania: 

o zawartośd samej strategii jako przeszkodę dla skutecznego zarządzania nią, 

o problemy związane z przyjętymi praktykami wdrażania Strategii. 
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Wśród cech strategii związanych z jej zawartością, które utrudniają skuteczne zarządzanie nią 

wymieniano: 

o kompletnośd – „to są działania wieloletnie więc trudno pewne rzeczy założyd  

z góry i to powoduje, że Strategia powinna byd uzupełniana, np. mamy w niej 

założenie o budowie centrum kulturalno-kongresowego albo dowolnego 

innego obiektu tego typu, ale już nie zaplanowano działao aktywizujących 

kulturalnie mieszkaoców, którzy mieliby w takie miejsce przychodzid  

i kupowad bilet albo nie zaplanowano w Strategii działao promocyjnych, które 

pozwoliłyby lepiej ten obiekt wypromowad i sprawid, żeby na siebie zarabiał”9, 

o użytecznośd Strategii – „zapisy Strategii są bardzo ogólne, co jest jednocześnie 

zaletą i wadą – zaletą, bo nie narzuca nam jakichś konkretnych działao, które 

trudno byłoby przewidzied z kilkuletnim wyprzedzeniem, ale też wadą – bo to 

znaczy, że zdani jesteśmy na własną pomysłowośd. Wydaje nam się, że już 

zrobiliśmy to, czego oczekiwała od nas Strategia, ale przecież mamy na to 

jeszcze 4 lata więc wymyślamy jak ulepszyd coś, co wydawało nam się, że już 

działa albo w konsekwencji frustrujące są potem efekty naszych działao – 

mamy minimalne zmiany wskaźników, które założyliśmy”; 

o brakuje w Strategii powiązania ze sobą poszczególnych celów i działao lub ich 

gradacji – „np. tego, że rozwój transportu publicznego ma wpływ na 

bezpieczeostwo mieszkaoców, rozwój ścieżek rowerowych to częśd programu 

prozdrowotnego, a działania edukacyjne, też te kierowane do dorosłych to 

droga do tego, żeby nie byli narażeni na wykluczenie społeczne”, 

o wskazanie w Strategii celów, na które miasto ma ograniczony bezpośredni 

wpływ, np. „wzmacnianie pozycji Uniwersytetu – nie mamy wpływu na to jaka 

jest jakośd badao na Uniwersytecie, ale moglibyśmy spróbowad we 

współpracy z uczelnią promowad jego osiągnięcia albo wzmocnid stycznośd 

nauki i biznesu przez zainicjowanie powstania odpowiedniego klastra”. 

Badani, którzy wskazywali na trudności praktyczne z wdrażaniem Strategii zwracali z kolei 

uwagę na: 

o poziom znajomości Strategii przez realizatorów, 

                                                      
9
 Wszystkie cytaty pochodzą z wywiadów z realizatorami Strategii. 
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o kłopotliwośd w codziennym posługiwaniu się Strategią („to dośd ogólny dokument  

i wolimy programy i plany, które mają krótszy horyzont czasowy i są konkretniejsze”), 

o traktowanie Strategii jako sztucznego tworu („my mamy swoje plany i swoją strategię 

dotyczącą naszej dziedziny i potem cały wysiłek w koocu roku idzie w to, żeby 

podciągnąd to, co robimy pod założenia Strategii, mimo że na co dzieo o niej niezbyt 

pamiętamy i się nią nie kierujemy”),  

o ilośd środków przeznaczanych na realizację poszczególnych zadao, 

o oderwanie ilości środków przeznaczanych na realizację poszczególnych zadao od 

możliwości organizacyjnych, zwłaszcza kadrowych, poszczególnych 

komórek/jednostek, 

o niski poziom włączenia innych partnerów, w tym gmin ościennych („może trzeba 

zacząd myśled w kategoriach obszaru funkcjonalnego, a nie granic administracyjnych 

miasta”) i lokalnych instytucji, 

o mała rola w realizacji Strategii istniejących instytucji o zróżnicowanym składzie  

(np. powiatowej rady rynku pracy, rady pożytku publicznego). 

Strategia zakłada czytelny sposób organizacji zadao związanych z jej realizacją, nie dochodzi 

więc do trudności w przepływie informacji, ciągłości realizacji zadao ani trudności  

w powiązaniu działao z konkretną komórką/jednostką.  
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3.2. Rezultaty realizacji Strategii 

Konstrukcja Strategii pomyślana jako ułatwienie dla jej elastycznej realizacji. Celom 

strategicznym przypisano cele operacyjne, a tym spodziewane rezultaty i instrumenty 

służące do ich osiągnięcia. Charakter zdecydowanej większości rezultatów nie pozwala na 

pokazanie skuteczności realizacji Strategii (są niemierzalne lub niekonkretne, niedostępne 

lub nie odnoszą się do celów). Zwracano na to uwagę już w poprzedniej ewaluacji w 2013 r. 

Dlatego, tak jak poprzednio, ocena rezultatów odnosid się będzie do tych wskaźników, które 

są uchwytne empirycznie. Dopełnieniem pokazywanych statystyk będą opinie pochodzące  

z wywiadów z interesariuszami. Uzupełnieniem jest też próba syntetycznego podsumowania 

realizacji Strategii, gdzie na podstawie sprawozdao oraz wywiadów z realizatorami 

odnotowujemy, czy wszystkie zaplanowane pola działao, zostały już zagospodarowane. 

3.2.1. Toruo bezpiecznym miastem społeczności aktywnej i zdrowej 

Rozwój licznych i aktywnych organizacji pozarządowych oraz ich działalności 

W ramach uzupełnienia Strategii powstał Wieloletni Program Współpracy Gminy Miasta 

Toruo z organizacjami pozarządowymi, który reguluje działania miasta w tym zakresie.  

Tabela 11. Liczba organizacji pozarządowych 

Rok Wartośd wskaźnika 

2015 1 144 

2014 1 077 

2013 brak danych 

2012 903 

2011 895 

2010 857 

2009 814 

Źródło: http://orbitorun.pl 

Z danych gromadzonych w ramach sprawozdao z realizacji tego programu wynika, że z roku 

na rok rośnie liczba organizacji pozarządowych.  

Systematycznie rośnie także liczba organizacji, które otrzymały w kolejnych latach wsparcie 

finansowe od Gminy (średnio o 10% rocznie), powierza się im realizację coraz większej liczby 
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projektów i zadao. Według szacunków UMT rośnie liczba odbiorców tych działao – między 

rokiem 2014 i 2015 był to wzrost o prawie 20%.  

Same organizacje pozarządowe (ich przedstawiciele reprezentujący różne obszary działao 

brali udział w wywiadzie grupowym) także dostrzegają pozytywne efekty współpracy  

z miastem, chociaż podkreślają także potrzebę dalszych zmian. 

Wśród pozytywów odnotowują w szczególności: 

o możliwośd/sprawnie działający system pozyskiwania środków na działania, 

o zwiększenie kontaktu między samorządem a organizacjami („i tych spotkao powinno 

byd jak najwięcej, bo organizacje/stowarzyszenia są marką Torunia”), 

o włączanie organizacji w proces decyzyjny, w którym organizacje pełnią rolę 

opiniodawczą – ważną rolę odgrywa tu Rada Pożytku Publicznego, rada ds. Seniorów, 

Rada ds. Sportu, 

o większa otwartośd na pomysły organizacji (np. w zakresie promocji kultury – akcja 

billboardowa Galerii Rusz). 

Problemy, jakie pojawiają się przy współpracy to: 

o niewystarczające wsparcie lub przerzucenie działao na organizacje sprawia, że częśd 

rozwiązao i inwestycji w infrastrukturę nie jest właściwie konsumowana:  

 „mamy siłownie zewnętrzne, boiska, stacje fit-park, ale wymagają one 

instruktorów – same organizacje nie są w stanie siłą wolontariuszy tego 

obsłużyd, a może miasto mogłoby zaproponowad rozwiązanie np. włączające 

nauczycieli do takich działao lub znaleźd stałe rozwiązanie finansowe, które 

spowoduje, że ten sprzęt będzie wykorzystywany z korzyścią, a nie ze szkodą 

dla zdrowia”, 

o brak rozwiązao kompleksowych rozwiązao poinwestycyjnych – np. poprawiono park 

na Rubinkowie, ale zabrakło pomysłu lub dofinansowania na to, żeby regularnie 

opróżniad postawione śmietniki; podobnie sprzątanie przerzucono na 

stowarzyszenie, ale bez zaplecza finansowego do tego, aby zadbad, o tak duży teren 

rekreacyjny miasta, 

o wprowadzanie oszczędności w zakresie małych inwestycji, ze szkodą dla całkowitego 

wizerunku miasta, 
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o powolnośd w podejmowaniu decyzji (np. o wspólnych działaniach samorządu  

i organizacji), 

o niski poziom zaufania do organizacji. 

Przedstawiciele organizacji oczekują, że w kolejnych latach w sposobie współpracy miasta  

z organizacjami zmieni się kilka elementów: 

o miasto będzie lepiej wykorzystywało potencjał ludzi – „mamy świetną infrastrukturę, 

ale pamiętajmy dla kogo to jest i że trzeba tę infrastrukturę wyposażad w opiekunów 

– animatorów, instruktorów”, 

o stworzenia możliwości częstszej dyskusji nad problemami miasta („takie spotkania jak 

to wystarczy, żebyśmy więcej powiedzieli o tym, co nam się podoba, co jest 

potrzebne, w czym my możemy pomóc miastu, a w czym ono może pomóc nam”), 

o konsultacji inwestycji zarówno z mieszkaocami, jak i z organizacjami pozarządowymi, 

żeby można było wspólnie zaprojektowad działania wspomagające korzystanie  

z nowej infrastruktury.  

3.2.2. Toruo silny nowoczesną gospodarką 

Aktywizacja i integracja grup zagrożonych wykluczeniem społecznym 

Jest bardzo wiele czynników, które sprzyjają wykluczeniu – Strategia koncentruje się na 

usunięciu czynników ekonomicznych (niezdolnośd do osiągania dochodu umożliwiającego 

zaspokajanie potrzeb rodziny) tego zjawiska.  

Wykres 1. Liczba osób pracujących ogółem 

 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny BDL, 2016 
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W ostatnich latach poprawie ulega struktura lokalnego rynku pracy. Z jednej strony 

stopniowo rośnie liczba osób pracujących (wykres 1), a z drugiej sukcesywnie malała liczba 

osób bezrobotnych i udział w tej grupie osób długotrwale bezrobotnych.  

Wykres 2. Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych 

 
Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Toruniu, 2016 

Nie ma to bezpośredniego przełożenia na skalę wykluczenia lub zagrożenia wykluczeniem 

społecznym. Liczba takich rodzin spadła od 2013 roku, zwłaszcza pod wpływem pracy 

socjalnej, chociaż nie jest pewne, czy jest to trend trwały.  

Tabela 12. Liczba osób dotkniętych wykluczeniem społecznym lub zagrożonych wykluczeniem społecznym 

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu, 2016 

Zwródmy uwagę, że mimo wzrostu między 2014 i 2015 rokiem liczby osób dotkniętych 

wykluczeniem lub zagrożonych wykluczeniem, w tym samym czasie wzrosła liczba rodzin 

usamodzielnionych (przestały byd zależne od pomocy społecznej) i zmalała liczba rodzin  

w trudnej sytuacji materialnej korzystające stale z pomocy MOPR. 

 

 

 

 

 

Rok Liczba rodzin Liczba osób 

2015 6 177 12 347 

2014 5 774 12 009 

2013 6 957 14 437 
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Tabela 13. Liczba rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – korzystających z pomocy MOPR 

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu, 2016 

Wsparcie osób niepełnosprawnych w integracji społecznej i zawodowej 

Według oceny ewaluatorów dokonanej w 2013 roku, żaden z rezultatów przypisanych do  

tego celu nie ma cech pozwalających trafnie ocenid skuteczności tego celu. Podtrzymujemy 

tę ocenę. Można jednak poszukiwad zjawisk, które będą wskazywały na kierunek 

wprowadzanych zmian. Zwiększa się liczba osób, które objęte są wsparciem PFRON  

i jednocześnie sukcesywnie maleje liczba osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako 

bezrobotni. 

Tabela 14. Osoby niepełnosprawne na rynku pracy 

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu, Powiatowy Urząd Pracy w Toruniu, 2016 

Rozwój sportu szkolnego, kwalifikowanego oraz miejskiej rekreacji 

W Toruniu w ostatnich latach rośnie liczba klubów sportowych (od 53 w 2010 roku do 77  

w 2014 r.). Jednocześnie rośnie też liczba osób dwiczących w tych klubach – od 2010 roku 

liczba ta zwiększyła się o 43%, przy czym największy skok nastąpił między 2010 i 2012 rokiem 

(32%). Byd może ważniejsze, że w tej liczbie coraz większa jest liczba osób uprawiających 

sport kwalifikowany – obecnie jest to 5650 osób, o 20% więcej niż w 2013 roku (przy czym 

liczba ta dotyczy tylko klubów współpracujących z Urzędem Miasta). 

Rok 

Liczba rodzin w trudnej sytuacji Liczba rodzin usamodzielnionych 

2015 5 454 319 

2014 5 624 268 

2013 5 915 247 

Rok Wsparcie z PFRON 
 

Osoby zarejestrowane jako 
bezrobotne 

Dotacja na działalnośd 
gospodarczą 

2015 1 088 560 14 

2014 1 072 647 11 

2013 871 675 10 
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Wykres 3. Liczba osób dwiczących w klubach oraz osób uprawiających sport kwalifikowany 

 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny BDL, Wydział Sportu i Turystyki UMT, 2016 

Poprawa stanu bezpieczeostwa i porządku publicznego w mieście 

Zwródmy uwagę na dwa rezultaty: poprawa bezpieczeostwa w ruchu drogowym oraz spadek 

przestępczości.  

Od 2014 roku nastąpił wzrost poprawy bezpieczeostwa drogowego mierzonego liczbą 

wypadków drogowych – od 2010 roku jest to spadek o 47% (tylko w 2013 roku spadek ten 

był jeszcze większy, ale za to nieproporcjonalnie dużo było ofiar tych wypadków). 

Wykres 4. Wypadki drogowe (powiat m. Toruo) 

 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny BDL, Wydział Ochrony Ludności UMT, 2016 
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Jednocześnie maleje też liczba ofiar wypadków drogowych – liczba rannych spadła od 2011 

roku o prawie 50%, nie zwiększa się (z wyjątkiem 2013 roku) liczba ofiar śmiertelnych. 

Wykres 5. Liczba ofiar wypadków drogowych  
 

 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny BDL, Wydział Ochrony Ludności UMT, 2016 

 

Jednym w elementów Strategii było także rozwijanie monitoringu wizyjnego, które miało 

przyczyniad się do wzrostu poczucia bezpieczeostwa mieszkaoców. Liczba kamer w badanym 

okresie podwoiła się.  

Tabela 15. Liczba kamer monitoringu miejskiego 

Rok Liczba kamer monitoringu miejskiego 

2015 256 

2014 126 

2013 119 
Źródło: Wydział Ochrony Ludności UMT, 2016 
 

Nie jest oczywisty wpływ obecności kamer na poczucie bezpieczeostwa mieszkaoców, ale 

jest ono wysokie i rośnie z roku na rok. Jest ono także wysokie w tych obszarach miasta, 

które potocznie uznawane są za obszary większego zagrożenia – np. na Rubinkowie lub  

w dzielnicy Bielawy-Grębocin – również w tych dzielnicach ocena poziomu bezpieczeostwa 

odnoszona do całego miasta jest wysoka (89,3%), mimo że jest niższa dla własnej dzielnicy. 

Na poczucie bezpieczeostwa może wpływad poziom przestępczości w mieście i jej 

wykrywalności. Wyraźnie spada liczba przestępstw wszystkich rodzajów – łącznie od 2013 do 

2015 roku liczba przestępstw spadła o 35%.  
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Tabela 16. Liczba przestępstw stwierdzone przez Policję w zakooczonych postępowaniach przygotowawczych 

Rok ogółem kryminale gospodarcze drogowe przeciwko 
życiu  
i zdrowiu 

przeciwko 
mieniu 

2015 5 753 4 013 1 164 414 105 3 481 

2014 7 045 4 899 1 180 547 115 4 320 

2013 8 980 6 293 1 873 594 132 5 948 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny, 2016 

 

Jednocześnie nieznacznie rośnie wykrywalnośd przestępstw. W najmniejszym stopniu zmiana 

ta dotyczy przestępstw gospodarczych, natomiast poprawiła się wykrywalnośd przestępstw 

kryminalnych. 

Tabela 17. Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych przez Policję w zakooczonych 

postępowaniach przygotowawczych 

Rok ogółem kryminale gospodarcze drogowe 

2015 63,0 52,0 86,0 99,5 

2014 62,0 52,2 83,9 99,5 

2013 61,0 48,4 91,1 99,5 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny, 2016 
 

3.2.3. Toruo silny nowoczesną gospodarką10 

Żaden z rezultatów, które przypisane są do tego celu strategicznego nie ma takich cech, 

które pozwalałyby trafnie oceniad realizację Strategii. Pewnego obrazu dostarczają jednak 

bardziej ogólne analizy sytuacji gospodarczej w mieście oraz oceny ze strony Instytucji 

Otoczenia Biznesu. 

Jednym z istotnych czynników, na który należy wskazad w kontekście koniunktury 

gospodarczej, jest wysokośd produktu krajowego brutto. W 2012 roku PKB na jednego 

mieszkaoca w województwie kujawsko-pomorskim wynosił 33 803 zł, przy średniej krajowej 

41 398 zł, co stanowiło ok. 82% średniej krajowej. W latach poprzednich wskaźnik ten 

utrzymywał się na podobnym poziomie. Stąd też – w ocenie wojewódzkich władz 

samorządowych – pod względem poziomu rozwoju gospodarczego województwo zaliczane 

jest do grupy regionów doganiających11, a według miar obiektywnych należy do grupy 

                                                      
10

 W rozdziale wykorzystano fragmenty raportu opracowanego przez Pracownię Badań Soma w 2014 

roku dla Biura Obsługi Inwestora UMT. 

11
 Diagnoza sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa kujawsko-pomorskiego. Województwo na tle kraju. 

Prognozy i trendy. Potencjał endogeniczny, Toruo 2012. 
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województw najuboższych (obok województwa lubelskiego, lubuskiego i podlaskiego, 

warmiosko-mazurskiego). Jeśli chodzi o podregion bydgosko-toruoski, to PKB na jednego 

mieszkaoca w latach 2009-2011 kształtował się na poziomie 39 905 zł (96% średniej 

krajowej)12. Natomiast w porównaniach rok do roku średniej krajowej i średniej dla 

podregionu, zauważamy dwie tendencje: jest to wielkośd malejąca w ostatnich latach, ale do 

2012 r. stale przekraczająca (o 5-14%) średnią krajową.  

Tabela 18. Produkt krajowy brutto na jednego mieszkaoca 

 2005 2010 2011 2012 2013 2014* 

Polska 25 767 37 096 40 662 42 274 43 020 44 670 

kujawsko-
pomorskie 

22 445 31 107 33 224 34 349 35 265 36 374 

podregion 
bydgosko-toruoski 

28 915 39 884 42 347 44 182 brak danych brak danych 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny BDL, 2016 

* Dane mają charakter wstępny i będą przedmiotem rewizji, zgodnie z polityką rewizji stosowaną w rachunkach 

narodowych i regionalnych. Dane ostateczne za 2014 r. zostaną opublikowane w październiku 2016 r. 

 

Prawie 50% PKB regionu jest wytworzone w podregionie bydgosko-toruoskim, znaczącą rolę 

w tym procesie odgrywają miasta tworzące dwubiegunową metropolię: Toruo i Bydgoszcz. 

Produkt krajowy brutto na jednego mieszkaoca w podregionie wynosił średnio 130% średniej 

województwa13. 

Tabela 19. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkaoca (I)  

 2005 2010 2011 2012 2013 2014* 

PKB na 1mieszkaoca  
woj. kujawsko-pomorskie 
względem średniej 
krajowej 

107,8% 83,0% 81,7% 81,3% 82,0% 81,4% 

PKB na 1mieszkaoca 
podregionu bydgosko-
toruoskiego względem 
średniej wojewódzkiej 

52,0% 64,2% 64,0% 64,6% - - 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny BDL, 2016 

* Dane mają charakter wstępny i będą przedmiotem rewizji, zgodnie z polityką rewizji stosowaną w rachunkach 

narodowych i regionalnych. Dane ostateczne za 2014 r. zostaną opublikowane w październiku 2016 r. 

 

                                                      
12

 Dane statystyczne zbierane są dla różnych poziomów agregacji (województw, podregionów, powiatów, 

gmin). Tam, gdzie nie istnieją dane odnoszące się do gminy Miasta Torunia, przywoływane są dane dla 

podregionu bydgosko-toruoskiego. Taki zabieg jest dopuszczalny ze względu na to, że analizy statystyk 

wskazują, że dane dla Torunia mają poziom bardzo zbliżony do tych gromadzonych na poziomie podregionu. 
13

 Informacje o stanie realizacji Strategii Rozwoju Województwa na lata 2007-2020 z analizą diagnostyczną 
wybranych zagadnieo, Toruo 2013. 
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Stosunkowo wysoki poziom PKB na jednego mieszkaoca w podregionie bydgosko-toruoskim 

świadczy o utrzymującej się relatywnie wysokiej aktywności inwestycyjnej. 

Kolejnym z mierników efektywności gospodarowania jest wartośd dodana brutto14 (dalej: 

WDB). Dla województwa kujawsko-pomorskiego WDB na jednego pracownika wynosiła 86 

323 zł, co stanowiło blisko 90% średniej krajowej. W podregionie bydgosko-toruoskim 

wartośd dodana brutto była o 9% wyższa od WDB na jednego pracownika w województwie 

kujawsko-pomorskim i wynosiła 94 259 zł. W latach poprzedzających wskaźnik był na nieco 

niższym poziomie.  

Tabela 20. WDB na 1 mieszkaoca 

 
2005 2010 2011 2012 2013 2014 

na jednego mieszkaoca (zł) 

Polska 22 662 33 067 35 704 37 499 38 201 brak danych 

kujawsko-
pomorskie 

19 606 27 425 29 238 30 469 31 315 brak danych 

podregion 
bydgosko-toruoski 

brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny BDL, 2016 

Tabela 21. WDB na 1 pracującego 

 
2005 2010 2011 2012 2013 2014 

na jednego pracującego (zł) 

Polska 132 846 183 583 196 788 206 988 107 093 brak danych 

kujawsko-
pomorskie 

122 330 165 787 175 525 184 692 96 857 brak danych 

podregion 
bydgosko-toruoski 

68 969 90 998 95 417 101 490 brak danych brak danych 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny BDL, 2016 
 

Odnosząc się do powyższych danych, należy podkreślid, iż względem 2012 odnotowano 

wzrost o 2,6% w całkowitej liczbie zarejestrowanych przedsiębiorstw (nieznaczny spadek 

względem 201115). Należy jednak pamiętad, iż liczby te nie odzwierciedlają liczby faktycznie 

działających podmiotów, bowiem częśd z nich to podmioty, które istnieją w rejestrze, ale nie 

podejmują żadnej działalności. Rzeczywista liczba aktywnych podmiotów będzie nieco niższa. 

                                                      
14 Wartośd dodana brutto (WDB) to wartośd wszystkich wyrobów i usług wytworzonych przez wszystkie 

podmioty pomniejszona o koszty związane z ich wytworzeniem; opisuje przyrost wartości dóbr w danym 
okresie. 
15

 Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie kujawsko-pomorskim. Stan na koniec 

2012 roku. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2013.  
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I tak na przykład, według danych Izby Skarbowej, na koniec 2011 roku w Toruniu 

rzeczywiście funkcjonowało 13 358 osób prawnych i fizycznych16.  

Tabela 22. Liczba podmiotów gospodarczych w Toruniu 

 
Toruo kujawsko-

pomorskie Ogółem sektor publiczny sektor prywatny 

2005 25 232 646 24 586 187 231 

2010 23 775 452 23 323 186 007 

2011 23 994 471 23 523 184 365 

2012 24 703 473 24 230 187 996 

2013 25 376 475 24 901 191 252 

2014 25 695 473 25 222 192 078 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny BDL, 2016 

W rejestrze REGON zostało odnotowanych zdecydowanie więcej nowo zarejestrowanych 

podmiotów niż wyrejestrowanych. W 2013 roku utworzono 2 570 przedsiębiorstw, 

zlikwidowanych zaś zostało 1 809. Liczba ta, zarówno w pierwszym, jak i drugim przypadku 

wzrosła względem ubiegłego roku. Podobne proporcje firm tworzonych 

i wyrejestrowywanych odnotowano także w 2012 i 2010 roku. Jedynie 2011 rok odróżniał się 

pod tym względem – ówczesne proporcje wynosiły 9 do 10, tzn. na 10 nowopowstałych firm 

przypadało prawie 9, które w tym samym czasie wyrejestrowano. 

Tabela 23. Podmioty nowo zarejestrowane i wyrejestrowane 

  

podmioty wyrejestrowane podmioty nowo powstałe 

ogółem sektor publiczny sektor prywatny ogółem sektor publiczny sektor prywatny 

 2005 

Polska 214 778 3 039 211 739 261 507 7 019 254 488 

kujawsko-
pomorskie 

11 367 150 11 217 13 939 405 13 534 

Toruo 1 884 17 1 867 1 634 15 1 619 

  2010 

Polska 237 693 1 868 235 825 402 005 3 922 398 083 

kujawsko-
pomorskie 

15 438 74 15 364 19 482 108 19 374 

Toruo 1 520 25 1 495 2 520 5 2 515 

 2011 

Polska 383 617 2 211 381 406 34 6087 2 898 343 189 

kujawsko-
pomorskie 

19 800 64 19 736 18 289 165 18 124 

Toruo 2 101 9 2 092 2 418 30 2 388 

 2012 

Polska 252 313 1 678 250 635 358 367 4 271 354 096 

kujawsko-
pomorskie 

14 002 87 13 915 17 799 234 17 565 

                                                      
16

 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstw. Diagnoza przedsiębiorczości w Toruniu, Toruo 2013.  



 
3.Skutecznośd wdrażania celów strategii 

58 

  

podmioty wyrejestrowane podmioty nowo powstałe 

ogółem sektor publiczny sektor prywatny ogółem sektor publiczny sektor prywatny 

Toruo 1 633 9 1 624 2 480 10 2 470 

 2013 

Polska 269 904 2 445 267 459 365 487 2 410 363 077 

kujawsko-
pomorskie 

15 023 139 14 884 18 452 112 18 340 

Toruo 1 809 6 1 803 2 570 10 2 560 

 2014 

Polska 304 687 1 840 302 836 357 351 1 712 354 300 

kujawsko-
pomorskie 

16 238 106 16 132 17 218 91 17 103 

Toruo 1 958 8 1 950 2 390 6 2 384 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny BDL, 2016 

Największy przyrost podmiotów gospodarczych odnotowujemy wśród mikroprzedsiębiorstw, 

tj. przedsiębiorstw zatrudniających do 9 pracowników (w tej kategorii w 2013 roku przybyły 

682 przedsiębiorstwa), nieznaczny przyrost wśród średnich przedsiębiorstw oraz jego 

całkowity brak w grupie dużych i bardzo dużych firm. Świadczy to o tym, iż małe i średnie 

firmy są główną siłą gospodarczą Torunia.  

Tabela 24. Podmioty gospodarcze w Toruniu ze względu na wielkośd zatrudnienia 

Liczba pracowników 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

0-9 pracowników 24187 22669 22874 23630 24312 24646 

10-49 774 820 841 809 798 795 

50-249 231 242 238 220 222 215 

250-999 36 37 34 37 37 37 

1000 i więcej 4 7 7 7 7 7 

 Źródło: Główny Urząd Statystyczny BDL, 2016 

 

Warto również odnotowad, iż wśród działających na terenie Torunia podmiotów 

gospodarczych w 2012 roku tylko nieliczne (blisko 8,6%, tj. 140 podmiotów), posiadało 

kapitał zagraniczny. Zauważamy tu nieznaczny wzrost względem roku 2011. Oznacza to, że 

rozwój gospodarki lokalnej ma charakter endogenny, firmy bazują głównie na kapitale 

wytwarzanym lokalnie i tym ważniejsze są warunki ich funkcjonowania stwarzane na tym 

poziomie. 

Kapitał zagraniczny firm toruoskich w 2012 roku wynosił 229,2 mln zł, co świadczy o wzroście 

na poziomie 25% względem 2011 roku (przyrost ponad dwukrotnie wyższy niż w kraju) – 

tabela poniżej. Poziom wzrostu kapitału zagranicznego w mieście Toruniu świadczy o dużej 

atrakcyjności podregionu dla zagranicznych inwestorów. 
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Tabela 25. Wartośd kapitału zagranicznego przedsiębiorstw toruoskich 

 
 

2011 2012 

liczba 
kapitał 

zagraniczny (mln) 
na 1 mieszkaoca w wieku 

produkcyjnym (mln zł) 
Liczba 

kapitał 
zagraniczny (mln) 

na 1 mieszkaoca w wieku 
produkcyjnym (mln zł) 

Polska 24910 164559,4 6652 25914 179372,3 7290 

kujawsko-
pomorskie 

587 3010,9 2228 592 3017,8 2245 

Toruo 138 183,3 1364 140 229,2 1725 

       

 
 

2013 2014 

liczba 
kapitał 

zagraniczny (mln) 
na 1 mieszkaoca w wieku 

produkcyjnym (mln zł) 
Liczba 

kapitał 
zagraniczny (mln) 

na 1 mieszkaoca w wieku 
produkcyjnym (mln zł) 

Polska 26128 188243,1 7708 26464 195796,8 8081 

kujawsko-
pomorskie 

589 3989,7 2243 572 2865,2 2167 

Toruo 131 223,3 1712 130 204,3 1589 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny BDL, 2016 
 

W 2012 roku największe nakłady poniesione przez podmioty gospodarcze w Toruniu na 

wytworzenie środków trwałych zostały poczyniono w przemyśle i budownictwie. Chociaż to 

wynik najlepszy dla Torunia, jest on o 10 pkt % mniej niż w stosunku do średnich nakładów 

krajowych w tych sektorach. Z kolei w Toruniu poczyniono dwukrotnie wyższe – w stosunku 

do krajowych – nakłady finansowe w takich obszarach jak działalnośd finansowa, obsługa 

rynku oraz inne usługi. Można to odczytywad jako zwrot gospodarki do kierunków 

nowoczesnych (np. BPO) i – byd może – efekt zabiegów lokalnego samorządu służących 

przyciągnięciu nowych sektorów gospodarki do miasta i regionu (np. w wyniku inwestycji  

w rozbudowę przestrzeni biurowych, aktywną politykę promocji sektora BPO17).   

Tabela 26. Wartośd brutto środków trwałych (dane w %) 

  
rolnictwo, leśnictwo, 
łowiectwo, rybactwo 

przemysł i 
budownictwo 

handel, 
transport, 

komunikacja 

działalnośd 
finansowa, 

obsługa rynku 
inne usługi 

 2010 

Polska 1,6 56,3 24,4 10,4 7,3 

kujawsko-pomorskie 2,5 65,0 15,6 9,5 7,4 

Toruo 0,1 50,5 20,8 17,4 11,2 

 2011 

Polska 1,6 56,2 24,8 10,1 7,3 

kujawsko-pomorskie 2,3 58,8 23,7 8,3 6,9 

Toruo 0,1 55,2 18,2 15,7 10,8 

 2012 

Polska 1,6 56,0 25,2 9,6 7,6 

kujawsko-pomorskie 2,2 57,8 24,8 8,1 7,1 

Toruo 0,1 45,9 23,0 18,0 13,0 

                                                      
17 Do takich zabiegów można zaliczyd aktywną współpracę UMT z Paostwową Agencją Informacji  
i inwestycji Zagranicznych, mocno promującej rozwój takich sektorów jak BPO. 
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rolnictwo, leśnictwo, 
łowiectwo, rybactwo 

przemysł i 
budownictwo 

handel, 
transport, 

komunikacja 

działalnośd 
finansowa, 

obsługa rynku 
inne usługi 

 2013 

Polska 1,7 56,4 24,7 9,5 7,7 

kujawsko-pomorskie 2,4 62,1 19,7 8,3 7,5 

Toruo 0,2 49,0 20,7 17,9 12,2 

 2014 

Polska 1,7 57,1 24,5 9,0 7,7 

kujawsko-pomorskie 2,4 61,3 20,7 7,9 7,7 

Toruo 0,2 47,8 22,3 16,8 12,9 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny BDL, 2016 

Zmianie ulegają proporcje nakładów inwestycyjnych na środki trwałe w stosunku do rozkładu 

wskaźnika wartości brutto środków trwałych. Zarówno w Toruniu, jak i w Polsce, największe 

nakłady czynione są w sektorze budowlano-przemysłowym oraz handlu, transporcie  

i komunikacji. W 2012 roku wynosiły one odpowiednio 46,0% i 32,4% dla Torunia oraz 61,8% 

i 23,2% dla Polski. Rozkład taki wskazuje, iż Toruo stara się rozbudowad/ulepszyd 

infrastrukturę komunikacyjno-transportową, mniejsze znaczenie natomiast przypisuje 

sektorowi przemysłowemu i budownictwu.    

Tabela 27. Nakłady inwestycyjne w środkach trwałych (dane w %) 

  

rolnictwo, 
leśnictwo, 
łowiectwo, 
rybactwo 

przemysł i 
budownictwo 

handel, 
transport, 

komunikacja, itp. 

działalnośd 
finansowa, 

obsługa rynku, 
itp. 

inne usługi 

2010 

Polska 0,9 56,8 26,9 5,8 9,6 

kujawsko-pomorskie 1,1 59,7 28,6 3,9 6,7 

Toruo 0,2 40,8 24,2 17,7 17,1 

 2011 

Polska 1,4 55,9 28,2 5,4 9,1 

kujawsko-pomorskie 1,7 49,0 38,6 3,7 7,0 

Toruo 0,1 40,0 31,7 11,4 16,8 

 2012 

Polska 1,5 56,4 27,7 5,1 9,3 

kujawsko-pomorskie 2,1 61,8 23,2 4,4 8,5 

Toruo 0,3 46,0 32,4 10,0 11,3 

 2013 

Polska 1,6 56,8 27,4 4,8 9,4 

kujawsko-pomorskie 3,3 60,2 23,7 3,9 8,9 

Toruo 1,2 45,4 31,2 8,5 13,7 

 2014 

Polska 1,2 57,8 27,4 5,0 8,6 

kujawsko-pomorskie 1,3 67,8 20,2 3,6 7,1 

Toruo 0,0 38,4 40,9 10,4 10,3 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny BDL, 2016 
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Jednym z założonych elementów wsparcia dla gospodarki jest rozwijany w mieście system 

wsparcia finansowego dla przedsiębiorców. Z roku na rok rośnie aktywnośd przedsiębiorców 

w pozyskiwaniu środków na inwestycje. Liczba przedsiębiorców, którzy wnioskowali o środki 

z funduszy unijnych wzrosła od 2013 roku o prawie 6%. Ważniejsze, że o taką dotację 

wnioskował niemal co 2-gi przedsiębiorca z Torunia.  

Tabela 28. Liczba wniosków o dofinansowanie z funduszy unijnych  

(liczba wniosków po weryfikacji formalnej) 

Rok Wartośd wskaźnika 

2015 9 242 

2014 9 187 

2013 8 724 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny BDL, 2016 

Coraz chętniej przedsiębiorcy sięgają też po pożyczki z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu 

Pożyczkowego – to pożyczki na cele inwestycyjne. 

Tabela 29. Pożyczki udzielone przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy: 

 
 
 
 
 

Źródło: Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy, 2016 
 

Rozwój ten zauważają także poddani badaniu przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, 

którzy jednak zwracają uwagę na kilka cech, które powinny ukierunkowywad działania 

strategiczne miasta: 

o wspieranie rozwoju przedsiębiorstw średniej wielkości 

o wspieranie rozwoju tych branż/sektorów gospodarki, które mogą zagospodarowad 

absolwentów szkół z Torunia i Uniwersytetu 

o aktywna współpraca lub pomost dla współpracy przedsiębiorców i uniwersytetu 

o promowanie biznesu toruoskiego („W Bydgoszczy wiszą plakaty ‘w naszym mieście 

swoje siedziby mają…’, a u nas nie ma pomysłu jak chwalid się firmami”) 

o zaproponowanie kompleksowej usługi dla inwestorów („chodzi o to, że gdy się pojawi 

inwestor, to trzeba mu pomóc w każdej dziedzinie – przyspieszyd procedury 

wydawania różnych pozwoleo, wyręczyd go z bieganiny po różnych urzędach, pokazad 

mu przestrzeo, w której może otworzyd firmę, współpracowad z agencjami pracy  

i wynaleźd mu pracowników”), 

Rok Liczba pożyczek Kwoty pożyczek 

2015 344 22 267 397 zł 

2014 316 24 263 311 zł 

2013 298 31 896 344, 44 zł 
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o współpraca z sąsiednimi gminami i podejmowanie wspólnych inicjatyw, 

gospodarczych 

o współpraca ze szkołami zawodowymi i zachęcanie uczniów do kooczenia szkół 

zawodowych („ale pod warunkiem, że mamy pomysł w jakim kierunku będzie się 

rozwijała gospodarka”). 

Przedstawiciele IOB zwracali też uwagę, że gospodarka będzie mogła się rozwijad zarówno ze 

względu na endogenny potencjał (ludzki i infrastrukturalny), jak i w oparciu o zewnętrznych 

inwestorów pod warunkiem, że miasto podejmowad będzie działania sprzyjające tworzeniu 

wizerunku nowoczesnego miasta („mam wątpliwośd, czy reklamowanie miasta przez 

niezdrowe pierniki i budowanie wizji miasta na odniesieniach do historii pozwala młodym 

ludziom, że to miejsce na przyszłośd, a nie żyjące przeszłością”), promującym swoje 

pozytywne cechy (zwartośd, jakośd komunikacyjna, czystośd, bezpieczeostwo wykształcone 

kadry, wysoka jakośd oferty kulturalnej, bardzo wysoka jakośd życia), eksponującym to, co 

dobre do życia tutaj („pamiętajmy, że inwestor chce tu przyjechad na wiele lat lub przez 

wiele lat będą tu mieszkali jego menadżerowie, z rodzinami i dla nich jest infrastruktura, 

mówmy im o tym”).  

 

3.2.4. Toruo miastem edukacji 

Podobnie, jak w przypadku gospodarki, także i temu celowi strategicznemu przypisane są 

rezultaty trudno mierzalne lub niedostępne. Z tego powodu – podobnie jak w poprzednim 

dziale – pokazujemy raczej wybrane obszary związane z edukacją, które uwidaczniają rozwój 

miasta. 

O jakości systemu edukacji w mieście może mówid kilka jego aspektów: liczba dzieci w wieku 

przedszkolnym objęta opieką w placówkach wychowania przedszkolnego, poziom 

zdawalności egzaminów koocowych szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.  

Liczba dzieci objętych opieką w placówkach wychowania przedszkolnego jest względnie 

stała, ale rośnie nieznaczenie procent dzieci objętych taką opieką w ogóle dzieci w danej 

grupie wiekowej. 
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Tabela 30. Liczba dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego niespecjalnego 

Rok Liczba dzieci w placówkach Liczba dzieci w wieku 3-6 lat 

2014 4 967 6131 

2013 5 229 6267 

2012 4 909 6272 

2011 4 662 6046 

2010 4 573 5811 

2009 4 371 5441 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny BDL, 2016 
 

Wysoki jest poziom wyników osiąganych na egzaminie szóstoklasisty – wzrósł on o 10%  

w okresie realizacji Strategii (od 59% w 2009 r. do 68% w 2014 i 2015 roku). Na podobnym 

poziomie kształtują się wyniki egzaminów gimnazjalnych. Bardzo wysokie są natomiast 

wyniki osiągane w szkołach maturalnych – w 2015 roku zdawalnośd była bardzo wysoka  

i wynosiła 84%.  

Oferta kształcenia ustawicznego w 2014 roku obejmowała ona ponad 5000 osób, to mniej  
o ¼ mniej niż w 2009 roku. 
 
Tabela 31. Kształcenie ustawiczne 

Rok  Technika 
dla 

dorosłych 

Ponadgimnazjalne 
technika uzupełniające 

dla dorosłych 

Licea 
ogólnokształcące 

dla dorosłych 

Uzupełniające licea 
ogólnokształcące dla 

dorosłych 

Szkoły 
policealne dla 

dorosłych 

2014 20 100 1 499 brak danych 3 520 

2013 37 224 1 681 59 3 458 

2012 52 415 1 493 284 4 365 

2011 147 388 1 133 591 4 972 

2010 122 340 1 248 669 4 315 

2009 67 347 1 271 793 4 102 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny BDL, 2016 

3.2.5. Toruo miastem kultury 

Na cel strategiczny składają się cele operacyjne, które wiążą się z dwoma obszarami: 

rozszerzaniem oferty kulturalnej i wzmacnianiu instytucji kultury i restauracji 

zdegradowanych obiektów kultury oraz z turystyką.  

Kultura 

Efekty działao wzmacniających kulturę uwidoczniają się zwłaszcza w sposobie 

(intensywności) korzystania z oferty kulturalnej. Zauważmy, że wprawdzie sukcesywnie 

spada liczba osób korzystających z bibliotek, ale jednocześnie zwiększa się uczestnictwo  

z innych form kultury – kin, muzeów (na tę liczbę może wpływad też liczba turystów).  
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GUS, z którego danych korzystano, nie odnotowuje natomiast danych dotyczących udziału  

w imprezach kulturalnych (jak festiwal światła, pokazów ulicznych, spotkao i imprez 

organizowanych przez miejskie instytucje kultury,  

Wykres 6. Liczba osób korzystających z bibliotek 

 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny BDL, 2016 

 

Wykres 7. Liczba widzów w kinach 

 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny BDL, 2016 

Wykres 8. Liczba zwiedzających muzea i oddziały 

 

 

Turystyka 

Miasto zyskuje jako ośrodek turystyczny. Wprawdzie szacowana liczba turystów zasadniczo 

nie zmienia się w ostatnich latach i oscyluje wokół liczby 1 mln 700 tys., ale zmienia się 

sposób korzystania z lokalnej infrastruktury. W ostatnich dwóch latach aż o 34% wzrosła 

liczba turystów korzystających z infrastruktury hotelowej w Toruniu. Proporcjonalnie większa 
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jest też liczba udzielonych noclegów w hotelach. Ta ostatnia wzrosła od 2009 roku 

dwukrotnie, co oznacza, że dla coraz większej liczby turystów Toruo nie jest miejscem 

turystyki jednodniowej. 

 

Wykres 9. Turystyka w Toruniu (turyści w hotelach) 

 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny BDL, 2016 

 

Nie jest możliwa ocena, w jakim stopniu ta zmiana to efekt wypracowania nowych 

produktów turystycznych. Wśród nich są: Speedway Best Pairs, Toruo Basket Cup, Skyway 

Festiwal, Święto Piernika. 
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4. Wpływ realizacji celów Strategii na wykorzystanie szans 

rozwojowych Miasta 

4.1. Toruo na tle innych miast – szanse i bariery rozwojowe 

Analiza porównawcza wymaga dwóch podstawowych ustaleo: wyboru jednostek odniesienia 

oraz cech (wskaźników), które posłużą do porównao. W tym przypadku proponujemy 

porównanie Torunia do innych miast podobnej wielkości – miasta z grupy 150-300 tys.  

(z uwagą na byłe lub obecne miasta wojewódzkie), to jest do Radomia, Kielc, Rzeszowa  

i Olsztyna, Gdyni oraz do stolicy województwa – Bydgoszczy. 

Ze względu na cele rozwojowe Torunia, przyglądad będziemy się kilku aspektom 

funkcjonowania miast: jakości życia mieszkaoców (w tym zaspokojeniu ich potrzeb dostępu 

do rynku pracy, opieki zdrowotnej, edukacji, pomocy społecznej, kultury, bezpieczeostwa, 

potrzeby estetyki i ładu przestrzennego), infrastruktury technicznej i społecznej, poziomu 

rozwoju gospodarki oraz oceny atrakcyjności turystycznej.  

4.1.1. Jakośd życia w Toruniu w porównaniu z innymi miastami 

Ogólnie jakośd życia w mieście oceniana jest przez mieszkaoców bardzo dobrze (ocena 4,93 

na skali 1-6)18. Jest ona wyraźnie wyższa zarówno w porównaniu do Bydgoszczy jak i wobec 

innych miast podobnej wielkości. Wyżej jakośd życia oceniają jedynie mieszkaocy Gdyni. 

O tak wysokim poziomie zadowolenia mieszkaoców zdecydowały zwłaszcza wysokie oceny 

takich aspektów lokalnej rzeczywistości, jak poczucie bezpieczeostwa, rozwiązania dot. 

komunikacji publicznej oraz rowerowej, możliwości spędzania czasu wolnego i estetyka 

miasta. Bardzo dobrze oceniano także rozwój miasta – nieznacznie wyższe noty uzyskały 

tylko (dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Polski Wschodniej) Rzeszów i Gdynia. 

Nieco niżej mieszkaocy Torunia oceniali natomiast elementy infrastruktury technicznej (stan 

ulic) oraz społecznej (dostępnośd żłobków i przedszkoli). Mimo tych obniżonych ocen, Toruo 

wypada pod tym względem lepiej niż wszystkie miasta poza Rzeszowem i Gdynią.  

                                                      
18

 Dane pochodzą z badania Millward Brown dla Gazety Wyborczej (październik-listopad 2013), 

http://wyborcza.pl/1,76842,14994154,W_ktorym_miescie_zyje_sie_najlepiej__INFOGRAFIKA_.html 

http://wyborcza.pl/1,76842,14994154,W_ktorym_miescie_zyje_sie_najlepiej__INFOGRAFIKA_.html
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Jeśli porównywad Toruo z Gdynią, to zauważyd należy, że na ocenę jakości życia w tamtym 

mieście wpłynęły wyższe oceny rozwiązao komunikacyjnych, stanu ulic i nieznacznie wyższe 

poczucie bezpieczeostwa mieszkaoców.  

Wykres 10. Jakośd życia w Toruniu na tle innych miast 

 

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie badania Millward Brown dla Gazety Wyborczej (październik-
listopad 2013), Toruo 2016 
http://wyborcza.pl/1,76842,14994154,W_ktorym_miescie_zyje_sie_najlepiej__INFOGRAFIKA_.html 

 

4.1.2. Kondycja gospodarcza 

O kondycji gospodarczej mogą świadczyd m.in. dochody miast na 1 mieszkaoca, wydatki 

miast na 1 mieszkaoca, rozwój gospodarki mierzony przyrostem liczby podmiotów 

gospodarczych oraz dostęp do rynku pracy dla mieszkaoców.  

 

http://wyborcza.pl/1,76842,14994154,W_ktorym_miescie_zyje_sie_najlepiej__INFOGRAFIKA_.html
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Wykres 11. Dochody i wydatki na 1 mieszkaoca 

 

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, Toruo 2016   

Kondycja Torunia jest nieco wyższa niż przeciętna – miasto ma wyższe dochody i wydatki na 

mieszkaoca niż Bydgoszcz lub Radom i zbliżone do parametrów dla Kielc lub Rzeszowa, ale 

wyraźnie niższe niż Olsztyn. Jednocześnie trzeba jednak zauważyd, że Toruo ma wyższe 

wydatki na mieszkaoca. Są one porównywalne do miast o wyższych dochodach. Oznacza to, 

że władze miasta są bardzo zdeterminowane do inwestowania w rozwój. 

Z drugiej strony, trzeba przyglądad się, czy motorem rozwoju miasta może byd 

przedsiębiorczośd (mierzona jako przyrost firm na 1000 mieszkaoców). Wydaje się, że nie – 

Toruo cechuje się przeciętnym wzrostem przedsiębiorczości. W Toruniu powstaje o połowę 

mniej firm niż w Gdyni i aż trzykrotnie mniej niż w Rzeszowie. Pod tym względem dynamika 

rozwoju jest podobna jedynie w Olsztynie. 
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Wykres 12. Przyrost firm na 1000 mieszkaoców 

 

Źródło: Opracowanie własne, Forbes: ranking miast atrakcyjnych dla biznesu, Toruo 2016 

4.1.3. Atrakcyjnośd turystyczna 

Atrakcyjnośd turystyczną oceniamy na podstawie czterech cech porównywanych miast – 

liczby turystów odwiedzających miasta, liczby miejsc noclegowych oraz liczby udzielonych 

noclegów w tych obiektach oraz dodatkowo stopieo wykorzystania miejsc noclegowych.  

W porównaniu z innymi miastami infrastruktura turstyczna Torunia – mierzona liczbą miejsc 

noclegowych – jest bardzo bogata (porównywalna z liczbą miejsc w większej Bydgosczy). Co 

ważniejsze, z roku na rok rośnie liczba turystów, w tym (proporcjonalnie) takich, którzy 

korzystają z noclegu. Trzeba jednak zauważyd, że chociaż Toruo przoduje w tej grupie pod 

względem liczby turystów, to jednak przyrost liczby turystów jest porównywalny do innych 

miast – z wyjątkiem Bydgoszczy, w której w 2015 roku nastąpił nieproporocjonalnie duży 

wzrost liczby turystów. Zarówno w Toruniu, jak i w Bydgoszczy odnotowujemy dwa trandy 

odróżniające te miasta od pozostałych – wyraźnie z roku na rok wzrasta liczba udzielonych 

noclegów i jednocześnie stopnia wykorzystania miejsc noclegowych (w Toruniu bliska 

wyników dla Polski ogółem, jeden z najlepszych w Polsce wyników). 
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Wykres 13. Poziom turystyki w wybranych miastach (turyści w hotelach) 

  

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, Toruo 2016 
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4.1.4. Szanse i bariery rozwojowe Torunia dostrzegane z poziomu regionu  

Toruo porównywany jest też z innymi miastami w Strategii Rozwoju Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020 – Plan Modernizacji 2020+. 

Toruo jest w Strategii pokazywany obok Bydgoszczy jako jedna z „lokomotyw rozwoju” 

(s. 20).  

Jako szanse i potencjał miasta, odróżniające je na tle innych miast regionu, odnotowywane 

są tu następujące cechy: 

o koncentracja pozytywnych cech ekonomicznych: 

 wysoka atrakcyjnośd inwestycyjna dla działalności przemysłowej, usługowej  

i zaawansowanej technologicznie, 

 duża liczba firm na 1000 mieszkaoców 

 wysoka wartośd produkcji sprzedanej przemysłu 

 dobrze rozwijający się przemysł turystyczny 

o koncentracja pozytywnych cech społecznych: 

 wysoki odsetek dzieci objętych opieką przedszkolną 

 bardzo wysoki wskaźnik zdawalności matury 

 duże zasoby wykwalifikowanych pracowników oraz bezrobotnych, 

ponadprzeciętne zasoby absolwentów szkół średnich, znaczną podaż 

absolwentów i studentów, 

 niski poziom bezrobocia (w porównaniu z innymi obszarami województwa) 

o wysoka dostępnośd komunikacyjna, 

o wysoki potencjał naukowy, 

o rozwijające się szkolnictwo wyższe, 

o silny ośrodek kulturalny, 

o wysoki poziom bezpieczeostwa (wysoki poziom wykrywalności sprawców 

przestępstw). 

Jednocześnie wskazywano też na problemy i bariery rozwoju: 

o wysoki poziom zadłużenia miasta, 

o problem odpływu ludności do gmin podmiejskich – proces suburbanizacji 
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o niski poziom aktywności społecznej (przeciętna liczba organizacji pozarządowych na 

10 tys. mieszkaoców, udział w wyborach), 

o niekorzystny trend demograficzny (starzenie się społeczności miasta) 

o nieatrakcyjny rynek pracy (niskie wynagrodzenia) 

 ryzyko drenażu ludności młodej i wykształconej. 
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5. Aktualnośd zapisów Strategii w kontekście zmian zachodzących 

w mieście oraz wewnętrznym otoczeniu 

Aktualnośd zapisów Strategii oceniano na dwa sposoby, z jednej strony analizowano samą 

Strategię oraz działania, które podjęto w ramach jej realizacji, odnoszono ją do zmieniającej 

się wizji rozwoju miast i w szczególności rozwoju województwa i na tej podstawie oceniano, 

które z wyznaczonych celów pozostają aktualne (opisujemy to poniżej w „Syntetycznej 

ocenie działao”). Z drugiej strony, sprawdzano jak aktualnośd zapisów Strategii oceniają 

osoby, które odpowiadają lub uczestniczą w jej realizacji. 

Wszyscy badani zgadzali się w ogólnej ocenie, że Strategia w głównym nurcie pozostaje 

aktualna, to znaczy nakreśla takie pola zmian, które pozostają nadal dla miasta ważne.  

Badani zwracali głównie uwagę na to, że Strategię warto rozszerzyd o takie elementy jak: 

o współpraca z innymi gminami, w tym z miastem Bydgoszcz 

o rozwój dobrej komunikacji z lotniskiem 

o dodatkowe działania zw. z ochroną przyrody, z uwagą na rozwój terenów zielonych 

o uzupełnienie już podejmowanych działao, np. zw. ze sportem, rekreacją, kulturą, 

edukacją o odpowiednie działania promocyjne i budujące świadomośd społeczną  

(i środowisko odbiorców tej oferty), 

o stała współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami po to, żeby właściwie można 

było wykorzystad potencjał poczynionych inwestycji 

o pobudzanie do ściślejszej współpracy Uniwersytetu i przedsiębiorców 

o bardziej ukierunkowana polityka gospodarcza, obejmująca nie tylko działania 

związane z przyciągnięciem inwestorów, ale także rozwój lokalnych przedsiębiorstw, 

zwłaszcza średnich. 

o wspomaganie rozwoju kierunkowego gospodarki np. przez wspieranie klastra. 
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5.1. Syntetyczna ocena działao strategicznych 

Strategia sformułowana jest w sposób, który ma ukierunkowywad działania, a nie wprost je 

definiowad. Strategia zawiera w efekcie listę rezultatów, które powinny byd osiągnięte  

z pomocą programów i planów operacyjnych oraz tzw. strategii branżowych. Sprawia to, że 

Strategia jest bardziej elastyczna i nie ogranicza realizatorów, jednocześnie jednak nie 

stanowi prostej mapy działao, których wyniki są możliwe do oceny i które wymuszałyby 

korekty. 

Tabela 32. Syntetyczna ocena działao strategicznych 

Cel 
operac
yjny 

Nazwa Czy osiągnięto założony 
cel? 
P- w pełni 
C – częściowo 
N – nie osiągnięto 

Dalsze 
działania? 
K – kontynuacja 
Z - zmiana 

Uzasadnienie (dla 
zmiany) 

Cel strategiczny 1. Toruo bezpiecznym miastem społeczności aktywnej i zdrowej 

1.1. Rozwój lokalnych i aktywnych 
organizacji pozarządowych oraz ich 
działalności 

C K  

1.2 Aktywizacja i integracja grup 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym 

c k  

1.3 Wsparcie osób niepełnosprawnych 
w integracji społecznej  
i zawodowej 

c k  

1.4 Poprawa stanu technicznego  
i wyposażenia miejskich 
publicznych placówek opieki 
zdrowotnej 

p z Zmiana rodzaju działao  
z inwestycyjnych  
w organizacyjne sprzyjające 
podniesieniu dostępu do 
usług 

1.5 Rozwój sportu szkolnego, 
kwalifikowanego oraz miejskiej 
rekreacji 

c z Wszystkie cele zostały 
osiągnięte. Zmiana działao 
na uzupełniające – 
tworzenie zaplecza 
kadrowego dla powstałej 
infrastruktury,  
z uruchomieniem rezerw 
rynku pracy. 

1.6 Poprawa stanu bezpieczeostwa  
i porządku publicznego w mieście 

c k  

Cel strategiczny 2. Toruo silny  nowoczesną gospodarką opartą o innowacyjne przedsiębiorstwa,  
rozwijający infrastrukturę techniczną na potrzeby mieszkaoców, gospodarki i turystów 

2.1 Rozwój lokalnych instytucji 
otoczenia biznesu 

c K  

2.2 Promocja gospodarcza Torunia – 
aktywne pozyskiwanie inwestorów 

c k/z Ukierunkowany rozwój 
gospodarki, angażowanie się 
miasta w budowanie sieci 
powiązao 
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Cel 
operac
yjny 

Nazwa Czy osiągnięto założony 
cel? 
P- w pełni 
C – częściowo 
N – nie osiągnięto 

Dalsze 
działania? 
K – kontynuacja 
Z - zmiana 

Uzasadnienie (dla 
zmiany) 

2.3 Wsparcie innowacyjnych działao na 
rzecz gospodarki opartej na wiedzy 

c k/z Wypracowanie i realizacja 
planu wzmocnienia 
potencjału innowacyjnego 
uczelni i gospodarki; Miasto 
jako inicjator współpracy 
tych środowisk 

2.4 Poprawa stanu środowiska 
naturalnego na terenie miasta 

c k/z Uzupełnienie 
dotychczasowych działao  
o te nakierowane na 
bioróżnorodnośd 
środowiskową 

2.5 Poprawa warunków 
komunikacyjnych w układzie 
przestrzennym  

p -  

2.6 Rozwój budownictwa 
mieszkaniowego 

c k  

Cel strategiczny 3. Toruo miastem edukacji i ośrodkiem akademickim o 
międzynarodowym znaczeniu 

  

3.1 Umacnianie Torunia jako 
regionalnego  ośrodka edukacji 
młodzieży 

C k  

3.2 Podwyższanie jakości świadczonych 
usług edukacyjnych na szczeblu 
przedszkolnym, podstawowym, 
gimnazjalnym oraz kształcenia 
ustawicznego 

C k/z Dbałośd o dostosowanie 
oferty kształcenia do 
potrzeb gospodarki, w tym 
innowacyjnej gospodarki 

3.3 Kształtowanie międzynarodowego 
wymiaru Uniwersytetu 

n - Podjęcie zaplanowanych 
działao  

3.4 Toruo miastem międzynarodowych 
spotkao naukowców 

N - Podjęcie zaplanowanych 
działao 

Cel strategiczny 4. Toruo miastem chroniącym dziedzictwo kulturowe  
oraz rozwijającym sferę kulturalną i gospodarkę turystyczną 

  

4.1 Wzmacnianie instytucjonalne 
działalności w sferze kultury  

p -  

4.2 Wzmocnienie i poszerzenie oferty 
kulturalnej miasta 

c K  

4.3 Rewitalizacja obiektów 
zabytkowych i terenów 
zdegradowanych 

c K  

4.4 Rozwój marki i konkurencyjnych 
produktów turystycznych 

c K  

4.5 Przygotowanie społecznych 
podstaw do rozwoju turystyki  
w Toruniu 

c k/z  

4.6 Toruo miastem międzynarodowych 
spotkao biznesmenów 

c k/z Zrealizowano dużą częśd 
zamierzeo inwestycyjnych, 
konieczne działania 
pozostałe-  współpraca 
nauki z biznesem, promocja 
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Cel 
operac
yjny 

Nazwa Czy osiągnięto założony 
cel? 
P- w pełni 
C – częściowo 
N – nie osiągnięto 

Dalsze 
działania? 
K – kontynuacja 
Z - zmiana 

Uzasadnienie (dla 
zmiany) 

i aktywne występowanie  
o organizację 
międzynarodowych spotkao 
naukowych (we współpracy 
z Uniwersytetem)  

Źródło: opracowanie własne, Toruo 2016



 
6. Posumowanie i wnioski 

77 

6. Posumowanie i wnioski 

Strategię cechuje duża spójnośd wewnętrzna, chociaż dokumenty uzupełniające (programy, 

projekty, plany i tzw. strategie branżowe) mają takie wady jak ich niska komplementarnośd, 

zawierają też inny katalog instrumentów, ale także wskaźników, co powoduje, że trudna lub 

niemożliwa jest ocena, na ile ich realizacja przyczynia się do osiągnięcia Strategii Rozwoju.  

Strategię cechuje też duża spójnośd zewnętrzna – brakuje w niej (lub inaczej są w niej ujęte) 

zaledwie kilku elementów obecnych w wypracowanych w latach późniejszych niż moment 

opracowania Strategii dokumentach nadrzędnych (dot. zwłaszcza wzmacniania specjalizacji 

gospodarczych, zapobiegania suburbanizacji, dywersyfikacji źródeł energii – podnoszenie 

efektywności energetycznej i produkcji energii ze źródeł odnawialnych).  

Strategia w głównym nurcie pozostaje aktualna, to znaczy nakreśla takie pola zmian, które 

pozostają nadal dla miasta ważne. Nie ma potrzeby przeformułowywania celów 

(strategicznych) Strategii. Niezbędne są natomiast zmiany opisów zarówno tych celów, jak 

i celów operacyjnych.  

Poziom realizacji Strategii jest wystarczający i wpływa na podwyższanie jakości życia  

w mieście. 

Tabela 33. Odpowiedzi na pytania badawcze 

Pytania badawcze Odpowiedź na pytanie badawcze 

o Czy wdrażanie Strategii poprzez 
programy operacyjne oraz 
poszczególne projekty jest 
realizowane zgodnie z zapisami 
Strategii? 

 

Realizacja Strategii odbywa się zgodnie z założeniami 
przez realizację programów i planów operacyjnych 
oraz realizację strategii branżowych. Pojawiają się 
niespójności tych dokumentów ze Strategią Rozwoju 
Miasta Torunia. Rozbieżności dotyczą: 
spodziewanych efektów, niektóre rezultatów  
i wskaźników (częśd rezultatów jest pominięta), 
używane są inne instrumenty, monitoring nie odnosi 
się do rezultatów założonych w SR. 

 
 

o Czy określone cele operacyjne 
odpowiadają problemom 
zidentyfikowanym w analizie 
SWOT? 

Strategia opiera się na diagnozie, której częścią była 
analiza SWOT. Podtrzymany jest wniosek z ewaluacji 
cząstkowej zrealizowanej w 2013 r. – to jest miasto 
dobrze wykorzystuje zdiagnozowane szanse  
i potencjał; Strategia odpowiada na zdiagnozowane 
zagrożenia i rozwiązuje problemy, które 
wskazywano jako słabości. 
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Pytania badawcze Odpowiedź na pytanie badawcze 

Z kolei w porównaniu do wyników analizy SWOT 
poprzedzającej opracowanie Strategia Rozwoju 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020 
– Plan Modernizacji 2020+, , w której prezentowano 
Toruo na tle innych miast regionu konkluzje są nieco 
inne – miasto dobrze wykorzystuje swój potencjał  
i szanse, ale nie rozwiązuje części problemów, na 
które wskazywała ta diagnoza. 

o Czy określone cele ujęte w Strategii 
wpisują się w zakres tematyczny 
perspektywy finansowej 2014-2020 
oraz dokumentów programowych 
wyższego szczebla przyjętych po 
2010 roku? 

Strategia wymaga jedynie nielicznych uzupełnieo ze 
względu na podniesienie spójności z zakresem 
tematycznym perspektywy finansowej 2014-2020  
i innych dokumentów wyższego szczebla – poziom 
spójności oceniono jako umiarkowanie wysoki. 

Niezbędne uzupełnienia mają dwojaki charakter: 

 wprowadzenie zapisów nowych (aktywizacja 
rezerw rynku pracy, zwiększanie mobilności 
zawodowej i przestrzennej → 1.2; 
zapobieganie depopulacji oraz chaotycznej 
suburbanizacji, także we współpracy  
z innymi samorządami →4.3; profilowanie 
gospodarki w kierunku innowacyjnego 
rozwoju, przy współudziale Uniwersytetu 
→2.3; działania wrażliwe na potrzeby 
zmieniającej się pod względem 
demograficznym społeczności osoby starsze 
oraz młode, które mają trudności  
z godzeniem życia zawodowego  
i rodzinnego) → 1.2) 

 uzupełnienie już istniejących zapisów 
(dostosowanie systemu kształcenia do 
potrzeb innowacyjnego rynku → 3.1; 
włączanie mieszkaoców w procesy decyzyjne 
→ 1.1; ochrona różnorodności biologicznej 
→ 2.4; umożliwienia godzenia życia 
zawodowego i rodzinnego oraz wydłużenie 
aktywności zawodowej przez dostęp do 
wysokiej jakości usług społecznych  
i zdrowotnych → 1.4; objęcie działaniami 
obszar funkcjonalny miasta) 

o Czy zapisy Strategii zachowały po 
upływie 5 lat swoją aktualnośd  
z uwagi na zmiany zachodzące  
w mieście oraz zewnętrznym 
otoczeniu: materialnym, formalno-
prawnym itp.? 

Strategia w głównym nurcie pozostaje aktualna. Jest 
to efekt przede wszystkim tego, że zapisy dotyczące 
celów strategicznych są bardzo ogólne.  Niezbędna 
jest jednak aktualizacja opisów celów strategicznych 
oraz celów operacyjnych tak, żeby odpowiadały one 
zarówno zmianom w mieście, w otoczeniu miasta, 
jak i wymogom stawianym w – sformułowanym po 
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Pytania badawcze Odpowiedź na pytanie badawcze 

uchwaleniu Strategii Rozwoju Miasta Torunia – 
dokumentach nadrzędnych lub programach 
regionalnych.  

Poprawki powinny służyd przede wszystkim 
zwiększeniu spójności tych dokumentów z głównym 
dokumentem strategicznym.  

o Jaka jest skutecznośd wdrażania 
celów zwartych w Strategii? 

 

Analiza wskaźników rezultatów wykazała, że poziom 
dotychczasowej realizacji celów jest wystarczający.  

Pod wpływem działao podejmowanych w ramach 
realizacji Strategii Rozwoju Miasta rośnie jakośd 
życia mieszkaoców oraz poprawa warunków życia.  

Bieżący stan realizacji działao priorytetowych 
gwarantuje osiągnięcie założonych celów.  

Opracowane programy, plany operacyjne i strategie 
branżowe w dużej mierze przyczyniają się do 
konsekwentnego realizowania założonych celów.  

Nie ma zagrożeo dla realizacji postawionych celów,  
o ile zostały one wskazane w dokumentach 
uzupełniających. Ryzyko wiąże się jedynie z tym, czy 
dokumenty te zostaną uspójnione ze Strategią. 

o Jakie czynniki można uznad za 
najważniejsze trudności i bariery w 
procesie wdrażania założeo 
Strategii?  

Do czynników zagrażających realizacji Strategii 
można zaliczyd: 

 brak powiązao między celami  
i działaniami w różnych obszarach, brak 
hierarchiczności celów (wszystkie są tak 
samo ważne) 

 brak wyraźnie wyróżnionych obszarów,  
w których poszczególne podmioty powinny 
ze sobą współpracowad 

 brak wartości docelowych wskaźników 
(utrudnia ocenę, czy cel został osiągnięty lub 
zmusza do formułowania nowych celów) 

 niepewnośd finansowania działao 

 niespójnośd z dokumentami uzupełniającymi 
i nadrzędnymi. 

Źródło: opracowanie własne, Toruo 2016
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Wnioski z przeprowadzonego badania odnoszą się do trzech sfer: 

o Sposobu wdrażania Strategii i monitoring rezultatów 

o Spójności zewnętrznej dokumentu 

o Skuteczności realizacji Strategii i potrzeby aktualizacji założonych celów operacyjnych 

oraz instrumentów służących ich realizacji (lub zastąpienie ich wskaźnikami) 

6.1. Sposób wdrażania Strategii 

Strategia wyznacza kierunek rozwoju i wskazuje na rezultaty działao, definiuje pożądane typy 

działao i priorytetowych projektów, stanowi wytyczną do konstruowania innych strategii 

branżowych i programów operacyjnych. Takie programy i strategie objęły większośd 

zaprojektowanych w Strategii celów. Pojawiają się jednak między Strategią a tymi 

dokumentami liczne rozbieżności, co wobec przyjętego sposobu monitorowania postępów, 

prowadzi do trudności w ocenie, na ile zostały zrealizowane postawione cele: 

o w dokumentach uzupełniających występują rozbieżności co do spodziewanych 

efektów 

o pomijane są niektóre rezultaty i wskaźniki 

o używane są inne instrumenty 

o monitoring nie odnosi się do rezultatów założonych w SR. 

Rekomendacja: 

Korekty dokumentów operacyjnych (strategii branżowych, programów operacyjnych) tak, 

żeby prowadziły do osiągnięcia założonych rezultatów Strategii. 

 

Niezbędne jest też wdrożenie, przyjętego w strategii ale nierealizowanego efektywnie, 

sposobu projektowania i wdrażania działao w ramach poszczególnych celów operacyjnych – 

utworzenie międzywydziałowych jednostek ds. wdrażania celów strategicznych. 

6.2. Spójnośd zewnętrzna dokumentu 

Dokument jest spójny z dokumentami nadrzędnymi w stopniu umiarkowanym lub wysokim. 

Rozbieżności dotyczą kilku obszarów: 

o działao służących wzmacnianiu kapitału ludzkiego dla potrzeb innowacyjnego rynku 

pracy (system kształcenia, aktywizacja rezerw rynku pracy, zwiększanie mobilności 

zawodowej i przestrzennej), 
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o zapobiegania depopulacji oraz chaotycznej suburbanizacji (także we współpracy  

z innymi samorządami), 

o profilowania gospodarki w kierunku innowacyjnego rozwoju, przy współudziale 

Uniwersytetu, 

o działao wrażliwych na potrzeby zmieniającej się pod względem demograficznym 

społeczności (osoby starsze oraz młode, które mają trudności z godzeniem życia 

zawodowego i rodzinnego) 

o włączanie mieszkaoców w procesy decyzyjne, 

o ochrony różnorodności biologicznej, nastawienia miasta na odnawialne źródła 

energii,  

o umożliwienia godzenia życia zawodowego i rodzinnego oraz wydłużenia aktywności 

zawodowej przez dostęp do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych 

o objęcie działaniami obszar funkcjonalny miasta. 

Rekomendacja 

Zalecane jest wprowadzenie zapisów w Strategii, które uwzględniają wymienione obszary. 

Częśd z rekomendowanych zapisów ma charakter nowy, a częśd ma charakter tylko 

uzupełniający, np. dostępności i jakości e-usług, rozszerzenie zapisów dot. rewitalizacji  

o obszar funkcjonalny, uzupełnienie zapisów dot. inwestycji o ich rezultaty społeczne  

i gospodarcze. 

 

6.3. Skutecznośd realizacji Strategii i potrzeby aktualizacji założonych celów 

Konstrukcja Strategii, zwłaszcza brak wskaźników docelowych o odpowiedniej trafności 

(konkretne, mierzalne, dostępnie, adekwatne), powoduje, że niezwykle trudna jest ocena, 

czy lub w jakim stopniu osiągnięto założone cele.  

Rekomendacja 

Proponujemy, aby dla miarodajnej oceny przejętych założeo: 

o wyposażyd cele operacyjne w syntetyczne wskaźniki obrazujące zmianę 

o dostosowad do tych wskaźników system monitorowania (obecnie 

sprawozdawane są na ogół podjęte działania, a nie ich wyniki) 

o przypisad zespołom międzywydziałowym zakres danych, które muszą byd 

gromadzone by ocenid skutecznośd realizacji Strategii. 
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