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Zasady monitorowania Strategii

Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan 

modernizacji 2020+, przyjęta uchwałą Nr XLI/693/13 Sejmiku Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2013 r. 

www.kujawsko-pomorskie.pl/planowanie

Szczegółowy plan działań na rzecz realizacji ustaleń Strategii rozwoju województwa 

kujawsko-pomorskiego do roku 2020-Plan modernizacji 2020+, przyjęty uchwałą Nr 

42/1423/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października 

2014 r.



4 płaszczyzny monitorowania Strategii

ogólna – wskaźniki świadczące o stanie rozwoju województwa. Są to bardzo 

ogólne wskaźniki, które oddają charakter i są konsekwencją całościowych 

zmian stanu rozwoju,
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szczegółowa – którą będą stanowiły wskaźniki odnoszące się do ustaleń

poszczególnych celów strategicznych, a więc pozwalające na monitorowanie 

stanu/stopnia realizacji celów,

szczegółowa – którą będą stanowiły podstawowe dane i wskaźniki 

statystyczne, mające na celu możliwie szeroki opis stanu rozwoju województwa, 

szczegółowa – stanowiąca coroczny monitoring realizacji przedsięwzięć

zidentyfikowanych na etapie konstytuowania ustaleń Strategii. 



raport roczny 

– realizacja 

ustaleń Strategii

Zarząd Województwa

Instytucja 

Wdrażająca Strategię

departamenty UM, 

jednostki organizacyjne 

woj. kuj-pom, 

wojewódzkie osoby 

prawne, pełnomocnicy 

ZW i Marszałka

partnerzy samorządowi, 

społeczno-gospodarczy, 

środowiska naukowe, 

administracja rządowa, inni 

zainteresowani

raport 3-letni 

– stan rozwoju 

województwa

prezentacja 

raportów na 

sesji Sejmiku 

Województwa

przekazywanie informacji
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System monitorowania Strategii



System 

wdrażania  

Strategii
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KUJAWSKO-POMORSKA  MODERNA

Zarząd Województwa konsultanci-eksperci Marszałka 
i Zarządu Województwa

Społeczno-Gospodarcza 
Rada ds. Modernizacji 

Regionu

partnerzy społ.-gosp.

Departament Rozwoju 
Regionalnego 

– Instytucja Wdra żająca 
Strategi ę

Stanowisko pracy ds. współpracy 
z partnerami społ.-gosp., ekspertami

Platforma Dialogu 
Społecznego Planu 
modernizacji 2020+

(PDS)

formuła dialogu społecznego

formuła wdra żania Strategii

OBSZARY BADAWCZE:
- metropolia,  
- obszary wiejskie,   
- inne wg Strategii

- koordynowanie prac związanych z wdrażaniem Strategii (m.in. 
wsparcie przygotowania programów rozwoju)
- prace analityczne i planowanie
- przygotowanie raportu rocznego – stan realizacji 
Strategii

- monitorowanie 
rozwoju województwa, 
- prace analityczne, 
- współpraca z 
partnerami w zakresie 
zbierania danych, 
monitorowania rozwoju 
województwa

- przygotowanie 3-letniego raportu – stan 
rozwoju województwa

- realizowanie 
polityki 
innowacyjnej 
województwa
- realizowanie 
zadań PDS

Biuro ds.
Programowania Rozwoju

KPBPPiR Biuro Analiz

programowanie i inicjowanie rozwoju

system monitorowania

- skoordynowanie działań, skupienie instytucji, poszerzenie badań -

KPAI

proces koordynacji rozwoju województwa



Raporty analityczne
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Konkurencyjność gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego 

Międzyregionalna dostępność transportowa województwa kujawsko-pomorskiego

Analiza spójności województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie transportu publicznego

Poziom innowacyjności województwa kujawsko-pomorskiego  

Ocena potencjału rolno-spożywczego województwa kujawsko-pomorskiego

Ocena stanu przygotowania infrastruktury społecznej województwa kujawsko-pomorskiego do 

potrzeb starzejącego się społeczeństwa

Ocena bezpieczeństwa powodziowego województwa kujawsko-pomorskiego

Regionalne badanie tożsamości i więzi regionalnej



� Pytania do RM:

1) Czy w opinii RM Strategia jest znana i rozumiana przez mieszkańców i podmioty 

społeczno-gospodarcze? Jeśli nie, to w jaki sposób promować dokument Strategii by w 

jego realizację włączali się mieszkańcy województwa, podmioty gospodarcze, 

środowiska naukowe, samorządy lokalne itp.? 

2) Jak zapobiec marginalizowaniu województwa kujawsko-pomorskiego w prowadzonej 

przez rząd krajowej polityce regionalnej?

3) Czy w jakimś zakresie Strategia stała się nieaktualna?  Jeśli tak, to proszę o wskazanie 

zakresu dezaktualizacji oraz uzasadnienie.

4) Czy jakaś sfera/zagadnienie zostało w Strategii pominięte?

5) Czy poziom szczegółowości Strategii jest odpowiedni dla tego typu dokumentu? Czy jest 

ona zbyt szczegółowa, czy może zbyt ogólna.
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� Pytania do RM:

6) Czy w przy aktualizacji Strategii do nowego dokumentu wpisywać zadania, których 
realizacja nie leży w gestii Samorządu Województwa, na których realizację Samorząd 
Województwa nie ma wpływu?

7) W jaki sposób nadać Strategii priorytetowość pośród innych realizowanych zadań, by to 
Strategia stała się najważniejszym kierunkowym dokumentem rozwoju województwa, 
któremu podporządkowane są pozostałe dokumenty wdrożeniowe i realizowane 
zadania?

8) Czy obecna formuła monitorowania postępów realizacji Strategii w postaci 
przygotowywania rocznego raportu z realizacji Strategii oraz 3-letniego raportu nt. 
stanu rozwoju województwa ze szczególnym uwzględnieniem wpływu Strategii jest 
optymalna?

9) Jakie są prognozy, jakie przewiduje się trendy rozwojowe (szanse i zagrożenia), które 
należałoby uwzględnić w długofalowym programowaniu rozwoju naszego 
województwa?
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