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2) Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego (przyjęta przez Radę Ministrów 13 lipca
2010r.) przewiduje utworzenie spójnego systemu analitycznego stanowiącego
merytoryczne wsparcie w procesach decyzyjnych na wszystkich poziomach
zarządzania w ramach realizacji polityki rozwoju. Zakłada się wprowadzenie nowych
instytucji w systemie realizacji polityki regionalnej w postaci obserwatoriów
terytorialnych: Krajowego Obserwatorium Terytorialnego (KOT) na poziomie
krajowym oraz regionalnych obserwatoriów terytorialnych na poziomie
regionalnym.

1) Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z 2006 r. (Art. 3a) nakłada
na Ministra Rozwoju Regionalnego obowiązek monitorowania i oceny rozwoju kraju
w ujęciu regionalnym i przestrzennym oraz przedstawiania Radzie Ministrów
rekomendacji w tym zakresie.

Podstawa prawna powstania ROT



Schemat monitorowania rozwoju regionalnego  wraz z otoczeniem
w świetle obecnych i proponowanych przepisów

Monitorowanie
Instytucja | Produkt

Debata
Instytucja | Produkt

Decyzje
Instytucja | Produkt

P
o

zi
o

m
 k

ra
jo

w
y

P
o

zi
o

m
 r

e
gi

o
n

al
n

y

Baza danych
dot. RR

(krajowa)

KOT

ROT

Rekomendacje
dot. polityki 
rozwoju

Standardy 
opracowań
+ zakres danych

Analizy

w
sp

ó
łp

ra
ca

Zarząd 
Województwa

Rada
Ministrów

Analizy
Oceny
Opinie
Rekomendacje

KFT

RFT

KT

RPO

SRW +
programy
rozwoju

Analizy
Oceny
Opinie
Rekomendacje

DSRK+SRSK+
KSRR
Strategie
sektorowe+
polityki 
wieloletnie

Kontrakt 
Partnerski z KE

Baza danych
dot. RR

(regionalna)

Opracowania,
raporty

w
sp

ó
łp

ra
ca



Regionalne Obserwatoria Terytorialne (ROT) to jednostki, które:

 tworzą zaplecze badawczo-analityczne,

 dostarczają informacji na potrzeby kształtowania polityki rozwoju
w województwie,

 monitorują efekty realizacji strategii rozwoju województwa,

 zbierają wyniki badań i analiz prowadzonych przez inne podmioty,

 porządkują i udostępniają zasoby wiedzy o regionie,

 prowadzą także badania i analizy własne zgodnie z potrzebami
samorządu województwa.

Cele funkcjonowania ROT



Źródła danych

Prace KOT i ROT-ów bazują na statystyce publicznej, 
korzystają z zasobów Eurostatu, danych OECD, 
Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Banku 
Światowego i innych instytucji, a także 
prowadzonych przez różne ośrodki badań własnych.



Powstanie ROT w kujawsko-pomorskim

Uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia 
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
(stanowiącego załącznik do uchwały Nr 27/871/12 
Zarządu), powołano w strukturze Departamentu 
Planowania Regionalnego - Regionalne Obserwatorium 
Terytorialne





ROT w strukturze Urzędu 
Marszałkowskiego

1

• Lipiec 2012 - Departament Planowania Regionalnego/
Wydział Planowania Strategicznego/
Biuro - Regionalne Obserwatorium Terytorialne 

2

• Czerwiec 2014 - Departament Rozwoju Regionalnego/
Wydział Analiz i Ewaluacji/
Biuro ds. Analiz (ROT)

3

• Lipiec 2015 - Departament Rozwoju Regionalnego/
Wydział Analiz i Ewaluacji/
Biuro Analiz (ROT)



Współpraca z zewnętrznymi dysponentami danych

Od chwili utworzenia Biura ROT trwają spotkania zmierzające do 
zainicjowania współpracy z zewnętrznymi dysponentami informacji 
istotnymi z punktu widzenia monitorowania rozwoju województwa. 
Przeprowadzono spotkania między innymi z:      



Dotychczasowa działalność ROT-u 
(udział w pracach)

 Strategia Rozwoju Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020 PLAN MODERNIZACJI 2020+  

 Program rozwoju pn. Regionalna Strategia Innowacji 
na lata 2014-2020

 Regionalny Program Operacyjny WK-P na lata 2014-2020

 Udział w projektach finansowanych z RPO WK-P 2007-2013



Prace nad projektem Strategii Rozwoju Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020



Monitorowanie Strategii Rozwoju Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020

Raport o stanie rozwoju społeczno-gospodarczego 

województwa kujawsko-pomorskiego 

w latach 2012-2014

wykonany na potrzeby monitorowania 

realizacji ustaleń Strategii rozwoju 

województwa kujawsko-pomorskiego 

do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+



Uchwała Sejmiku Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego 

Nr XII/202/11 z dnia 26 września 
2011 r. zobowiązuje Zarząd 

Województwa do przedstawienia 
okresowej informacji na temat 

stanu realizacji zadań w zakresie 
polityki rozwoju regionalnego 

Województwa Kujawsko-
Pomorskiego. 

Informacja dostępna jest na stronie 
internetowej www.kujawsko-
pomorskie.pl oraz na 
http://bip.kujawsko-
pomorskie.pl/pliki/planowanie/rap
orty/IIpolrocze2015r.pdf

Monitorowanie zadań w zakresie polityki 
rozwoju regionalnego

http://www.kujawsko-pomorskie.pl/
http://bip.kujawsko-pomorskie.pl/pliki/planowanie/raporty/IIpolrocze2015r.pdf


Przykładowe analizy zrealizowane w zespole 
Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego
(Biuro Analiz) w latach 2013 - 2016   











Materiały  - prezentacje 
przygotowywane przez zespół ROT



Ochrona zabytków w Województwie Kujawsko-Pomorskim

dotacje udzielone z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i środki Unii Europejskiej w latach 2007- 2013



Inwestycje sportowe 
w Województwie Kujawsko - Pomorskim 2008 – 2013

wydatki poniesione - suma środków własnych JST, RPO WK - P, Funduszu Wsparcia, 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej/Ministerstwo Sportu i Turystyki,  Budżetu 

Województwa) w  latach 2008 - 2013



Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” 2011 - 2014



pomorskie

zachodniopomorskie

wielkopolskie
lubuskie

warmińsko-mazurskie

podlaskie

mazowieckie

świętokrzyskie

lubelskie

podkarpackie

łódzkie

małopolskie

śląskie

opolskie

dolnośląskie

kujawsko-pomorskie

Rosja

Ukraina

Białoruś

Norwegia

Szwajcaria

USA

Chiny

Kanada

Turcja

pozostałe

Indie

Kierunki eksportu do krajów trzecich w 2013 r.



Wykorzystanie środków Unii Europejskiej  
z perspektywy 2007-2013 

w województwie kujawsko-pomorskim



Projekty zrealizowane w zespole 
Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego
(Biuro Analiz)   







Aplikacja w wersji drukowanej
Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

pierwszy atlas naszego regionu
od czasu Atlasu Województwa Bydgoskiego pod red. R. Galona z 1973 r. 



Promocja odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych systemów dywersyfikujących 
źródła i sposoby ich wykorzystania jako element ochrony środowiska przyrodniczego w 

województwie kujawsko-pomorskim
ARCHITEKTURA Z ENERGIĄ



Biblioteka 
Departamentu Rozwoju Regionalnego





Zapraszamy członków Rady Modernizacji 

do współpracy i wsparcia merytorycznego 

przy realizacji zadań Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego

1) przygotowanie koncepcji raportu będącego elementem 
monitorowania Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-
Pomorskiego, pn. „Ocena stanu  przygotowania 
infrastruktury społecznej województwa kujawsko-
pomorskiego dla potrzeb wszystkich pokoleń ze 
szczególnym uwzględnieniem usług kierowanych do osób 
starszych”



Dziękuję za uwagę


