
UCHWAŁA NR XXXV/772/18
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu aktualizacji strategii rozwoju społeczno-
gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego.

Na podstawie art. 12a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 2096, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do aktualizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-
mazurskiego do roku 2025 przyjętej Uchwałą Nr XXVIII/553/13 z dnia 25 czerwca 2013 r. Sejmiku 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w brzmieniu określonym Uchwałą Nr XXIX/573/13 z dnia 27 sierpnia 
2013 r. Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego stanowiącej merytorycznie kontynuację Strategii 
Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego  przyjętej Uchwałą Nr 
XVIII/272/00 z dnia 24 lipca 2000 r. Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego i zmienionej Uchwałą 
Nr XXXIV/474/05 z dnia 31 sierpnia 2005 r. Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 2. Przyjmuje się zasady, tryb i harmonogram prac nad aktualizacją strategii rozwoju społeczno-
gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 4. Uchwała wraz z załącznikiem podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

 

Przewodniczący Sejmiku 
Województwa Warmińsko-

Mazurskiego

Jan Bobek

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 9 maja 2018 r.

Poz. 2156



 

Załącznik  
do Uchwały Nr XXXV/772/18 
Sejmiku Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego 
z dnia 27 marca 2018 r. 

 
Zasady, tryb i harmonogram prac nad aktualizacją  

strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego  
 
 
I. ZASADY 
 
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2030 
respektować będzie podstawowe zasady sformułowane w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju (przyjętej przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 roku), organizujące proces programowania  
i realizacji SOR, obejmujące: 

 selektywność podejścia – rozumianą jako koncentrację na wybranych zagadnieniach, 
poszukiwanie nisz rozwojowych, podejście wskazujące konkretne sektory, które powinny być 
motorami wzrostu;  

 podejście zintegrowane i zróżnicowane terytorialnie – ma polegać na zarządzaniu 
zorganizowanym wokół celów strategicznych, istotna będzie koordynacja sektorów  
i instytucji działających na różnych poziomach zarządzania;  

 współpracę – umożliwiającą pozostawienie przesądzeń odnośnie sposobu realizacji ramowych 
celów wyznaczonych na poziomie krajowym samorządom terytorialnym, w tym inicjowanie 
najistotniejszych przedsięwzięć rozwojowych, a także budującą partnerstwo  
i współodpowiedzialność podmiotów publicznych, biznesu i obywateli przy realizacji polityk 
publicznych;  

 mobilizację krajowego kapitału – to ważna zasada podkreślająca znaczenie krajowego kapitału 
prywatnego w realizacji celów rozwojowych;  

 procesy demograficzne jako punkt odniesienia planowania i realizacji działań rozwojowych 
– zasada ta będzie ukierunkowywała interwencję w ramach polityk krajowych i regionalnych,  
w tym rzutowała na decyzje o konkretnych inwestycjach.  

Równocześnie prace nad aktualizacją strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa 
warmińsko-mazurskiego prowadzone będą zgodnie z następującymi zasadami: 

 wieloletniego planowania rozwoju województwa w ramach systemu zarządzania rozwojem 
Polski, w oparciu o wyniki ewaluacji dotychczas obowiązującej Strategii, z uwzględnieniem 
analizy obecnej sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Warmii i Mazur, Polski oraz 
Unii Europejskiej; 

 zintegrowanego planowania łączącego wymiar społeczny, gospodarczy oraz przestrzenny  
(tj. spójność Strategii z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa  Warmińsko-
Mazurskiego), przy wykorzystaniu różnych źródeł finansowania; 
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 autonomii programowej dokumentu strategii przy zachowaniu komplementarności z celami 
rozwojowymi określonymi w dokumentach strategicznych na poziomie europejskim  
i krajowym, z uwzględnieniem wymiaru terytorialnego; 

 partnerstwa w procesie zmiany Strategii w oparciu o silne zaangażowanie zasobów 
wewnętrznych (w formule poczwórnej helisy: biznes, administracja, nauka, mieszkańcy),  
w tym podmiotów określonych w art.12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096, z późn. zm.) w ramach otwartej debaty publicznej 
prowadzonej na różnych poziomach: 

a) Rady Programowej Strategii, 

b) Zespołu ds. aktualizacji Strategii, 

c) Regionalnego forum terytorialnego, 

d) spotkań konsultacyjnych z interesariuszami planowania strategicznego w województwie 
warmińsko-mazurskim, 

e) seminariów uzgodnieniowych z regionami sąsiadującymi, tj. województwami kujawsko-
pomorskim, mazowieckim, podlaskim i pomorskim oraz Obwodem Kaliningradzkim 
Federacji Rosyjskiej, o ile projektowane zmiany będą implikowały taką konieczność. 

Konsultacje projektu strategii rozwoju przeprowadzane będą na podstawie art.6 ustawy   
z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017 r. poz. 1376  
z późn. zm.). Ponadto, aktualizacja dokumentu zostanie przeprowadzona z uwzględnieniem 
przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku  
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko. 

 przejrzystości polityki rozwoju regionalnego polegającej na upublicznianiu  
i upowszechnianiu wyników planowania strategicznego na jego kolejnych etapach poprzez ich 
zamieszczanie na stronie internetowej, wykorzystywanie innych nowoczesnych kanałów 
komunikacyjno-informacyjnych, prezentację na konferencjach regionalnych. 
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Harmonogram i tryb prac nad aktualizacją strategii rozwoju społeczno-gospodarczego 
województwa warmińsko-mazurskiego1 

 

                                                 
1 Harmonogram ma charakter ramowy – uzależniony jest od postępu prac nad nową koncepcją systemu 
zarządzania rozwojem kraju oraz aktualizacją dokumentów strategicznych na poziomie krajowym,  
w szczególności Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego. Prace będą na bieżąco dostosowywane do 
harmonogramów prac nad w/w dokumentami. 

I 
kwartał

II 
kwartał

III 
kwartał

IV 
kwartał

I 
kwartał

II 
kwartał

1.
Podjęcie uchwały w sprawie zasad, trybu i harmonogramu prac nad aktualizacją 
Strategii

Sejmik Województwa

2.
Powołanie Zespołu Zadaniowego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Marszałek Województwa

3. Powołanie Zespołu ds. aktualizacji Strategii Zarząd Województwa

4. Opracowanie założeń aktualizacji Strategii 
Departament Polityki 

Regionalnej

5. Posiedzenie Rady Programowej Strategii
Departament Polityki 

Regionalnej,
eksperci

6.
Prezentacja założeń aktualizacji Strategii na posiedzeniu Komisji Strategii 
Rozwoju Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Departament Polityki 
Regionalnej,

eskperci

7.
Weryfikacja sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-
mazurskiego wraz z oceną dotychczasowych efektów Strategii

Departament Polityki 
Regionalnej,

Zespół Zadaniowy,
eskperci

8. Prace nad częścią projekcyjną Strategii
Zespołu ds. Aktualizacji 

Strategii,
eksperci

9. Posiedzenie Rady Programowej Strategii
Departament Polityki 

Regionalnej,
eskperci

10. Zatwierdzenie wstępnego projektu zaktualizowanej Strategii Zarząd Województwa

11. Debata nad wstępnym projektem zaktualizowanej Strategii
Komisja Strategii Rozwoju  

Sejmiku Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego

12. Konsultacje społeczne wstępnego projektu zaktualizaowanej Strategii Zarząd Województwa 

13.
Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko projektu zaktualizowanej 
Strategii

Zarząd Województwa 

14. Zatwierdzenie ostatecznego projektu zaktualizowanej Strategii Zarząd Województwa 

15. Debata i decyzja w sprawie zaktualizowanej Strategii
Sejmik Województwa 

Warminsko-Mazurskiego

16. Promocja planowania strategicznego  i wyników prac nad aktualizacją Strategii Zarząd Województwa

Rok 2018 Rok 2019Jednostka wykonawcza/
Podmiot odpowiedzialny

ZadaniaL.p.
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