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SPÓJNOŚĆ STRATEGII ROZWOJU RZESZOWA Z 
DOKUMENTAMI WYŻSZEGO RZĘDU 

 
Wizja i Misja rozwoju zaktualizowanej Strategii Rozwoju Rzeszowa do 2025 r.  pozo-

stają w związku z polityką rozwoju Unii Europejskiej i kraju. Pozwoli to na wykorzystanie 
instrumentów polityki spójności dla stymulowania procesów rozwojowych w Rzeszowie. 
Dlatego też, w części analitycznej Strategii, na którą składają się: 

• Raport o stanie Miasta. Przekształcenia strukturalne i tendencje rozwoju społecz-
no-gospodarczego Rzeszowa w 2015 r.”, 

• Katalog kluczowych zjawisk stanowiących szanse i zagrożenia oraz mocne i słabe 
strony rozwoju Rzeszowa w 2015 roku 

 przedstawiono uwarunkowania polityki lokalnej w kontekstach: międzynarodowym, 
krajowym, regionalnym i subregionalnym.  

Spójność zaktualizowanej Strategii Rozwoju Rzeszowa z dokumentami wyższego rzę-
du zapewnia się poprzez odpowiednie zdefiniowanie celów głównych i szczegółowych niniej-
szej Strategii. Skuteczne planowanie rozwoju lokalnego wymaga komplementarności przed-
sięwzięć realizowanych na różnych szczeblach planowania, w tym: krajowym i regionalnym. 
Identyfikacja wspólnych celów i wspólnych obszarów interwencji na etapie programowania 
pozwala na lepsze przygotowanie do realizacji projektów rozwojowych z udziałem podmio-
tów: publicznych, społecznych i gospodarczych. Odzwierciedla to zasadę rządzenia i zarzą-
dzania wielopoziomowego i wielopodmiotowego, wpisaną w aktualny system polityki spój-
ności. Nie powielając wszystkich treści zamieszczonych w Raporcie o stanie Miasta w 
2015 r., warto przywołać główne odniesienia do krajowych i regionalnych dokumentów stra-
tegicznych. 

Dokumenty strategiczne UE, krajowe i ponadregionalne 

Europa	2020	Strategia	na	rzecz	inteligentnego	i	zrównoważonego	rozwoju	sprzyja-
jącego	włączeniu	społecznemu,	Rozporządzenia	unijne	

Strategia Europa 2020 to unijna strategia wzrostu na najbliższe dziesięciolecie, stano-
wiąca najwyższy poziom odniesienia przy programowaniu strategicznym każdego poziomu 
programowania państw Unii Europejskiej. Dokument zawiera wizję społecznej gospodarki 
rynkowej dla Europy XXI wieku, ujętej w trzy powiązane priorytety: rozwój inteligentny, 
rozwój zrównoważony i rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu. 

Rozwój inteligentny oznacza zwiększenie roli wiedzy i innowacji jako sił napędowych 
przyszłego rozwoju. Szczególna rola w kształtowaniu rozwoju inteligentnego przypada mia-
stom – zwłaszcza akademickim – jako głównym ośrodkom wiedzy i innowacji. Ważnym 
aspektem są inicjatywy związane z poprawą dostępności i jakości wszystkich poziomów 
kształcenia i szkolenia, zwiększenie ich otwartości m.in. poprzez lepsze łączenie rezultatów 
procesu kształcenia z potrzebami rynku pracy oraz ułatwienie młodzieży wchodzenie na ry-
nek pracy.  

Rozwój zrównoważony oznacza budowanie zrównoważonej i konkurencyjnej gospo-
darki efektywnie korzystającej z zasobów. W realizację tego priorytetu wpisywać się powinna 
polityka zrównoważonego rozwoju miast. Elementami tej polityki są podnoszenie efektywno-
ści energetycznej, ograniczanie emisji zanieczyszczeń, w tym CO2 we wszystkich sektorach 
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(w tym transporcie, energetyce, budownictwie, przemyśle), kształtowanie zrównoważonej 
konsumpcji, zrównoważony rozwój przemysłu, zwłaszcza w oparciu o innowacyjne małe i 
średnie przedsiębiorstwa. Elementem zrównoważonego rozwoju jest także polityka przemy-
słowa, w tym poprawa otoczenia biznesu, szczególnie w odniesieniu do innowacyjnych MŚP. 

Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu oznacza wzmocnienie pozycji obywateli i 
budowę spójnego społeczeństwa min. poprzez zapewnienie wysokiego poziomu zatrudnienia, 
inwestowanie w kwalifikacje, zwalczanie ubóstwa oraz modernizowanie rynków pracy, sys-
temów szkoleń i ochrony socjalnej. Do działań związanych z programem na rzecz zatrudnie-
nia Strategia zalicza m.in. zapewnienie w toku kształcenia na wszystkich poziomach zdoby-
wania kompetencji koniecznych do kontynuowania nauki i na rynku pracy oraz wspieranie 
nowych sposobów utrzymania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym i wspie-
ranie aktywności osób starszych; 

Strategia wyznacza także zadania w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem, w 
tym opracowanie i przeprowadzenie działań mających na celu rozwiązanie konkretnych pro-
blemów grup szczególnie zagrożonych (w tym osób starszych, osób niepełnosprawnych i 
bezdomnych). 

Aktami wykonawczymi polityki spójności są unijne Rozporządzenia. W rozporządze-
niach tych znajdują się także zapisy dotyczące polityki miejskiej. Odnosi się to do najważ-
niejszych Rozporządzeń, a mianowicie: 

• Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Fundu-
szu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 
1083/2006 (Dz. U. UE z 2013 r., seria L, Nr 347, str. 320), -  art. 36 (ZIT); 

• Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i prze-
pisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnie-
nia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. U. UE z 
2013 r., seria L, Nr 347, str. 289) w: 

o art. 7 (zrównoważony rozwój obszarów miejskich), 
o art. 8 (projekty pilotażowe), 
o art. 9 siec na rzecz rozwoju obszarów miejskich); 

• Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające roz-
porządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. U. UE z 2013 r., seria L, Nr 347, str. 
470) w: 

o art. 12 (ogólnie o kwalifikowalności interwencji EFS ). 
Podstawowe zasady programowania polityki spójności UE na lata 2014-2020 uległy 

zmianie odzwierciedlając ekonomiczne trendy europejskie i światowe. W obecnej perspekty-
wie nie koncentrujemy się na zaprogramowaniu poszczególnych funduszy europejskich, ale 
na wskazaniu celów rozwojowych, które będą osiągane dzięki uzupełnianiu się interwencji 
finansowanych z różnych funduszy. Wsparcie unijne powinno generować efekt dźwigni, 
przyczyniając się do jednoczesnego zwiększenia zaangażowania finansowego sektora pry-
watnego w realizację celów rozwojowych. Działania finansowane z funduszy europejskich 
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powinny stać się katalizatorem procesów rozwojowych kraju, a nie zastępować inwestycje 
krajowe. W latach 2014-2020 środki UE muszą być przeznaczane na cele związane z rozwo-
jem kraju, które wpisują się w Strategię Europa 2020 oraz gwarantują największe efekty 
mnożnikowe w sferze społecznej, gospodarczej, instytucjonalnej, jak również w wymiarze 
terytorialnym.  

 
Wynikające z ww. Rozporządzeń, główne uwarunkowania unijne streścić można na-

stępująco:  

• uwzględnianie wymiaru terytorialnego – lepsze wykorzystanie potencjałów poszcze-
gólnych terytoriów;  

• zintegrowane podejście – objęcie Wspólnymi Ramami Strategicznymi (WRS) polityki 
spójności, wspólnej polityki rolnej i wspólnej polityki rybackiej;  

• ukierunkowanie na rezultaty – wprowadzenie warunków ex-ante, które kładą nacisk 
na wartość dodaną inwestycji współfinansowanych z funduszy europejskich;  

• koncentracja tematyczna – ukierunkowanie wsparcia z funduszy WRS na celach 
wskazanych w Strategii Europa 2020: wzrost inteligentny, wzrost zrównoważony, 
wzrost sprzyjający w łączeniu społecznemu (mechanizm ring-fencingu, 11 celów te-
matycznych).  
 

Programowanie	perspektywy	finansowej	2014	-2020	–	Umowa	Partnerstwa		
Umowa Partnerstwa (UP) jest dokumentem określającym strategię interwencji fundu-

szy europejskich (EFSI) w ramach trzech polityk unijnych: polityki spójności, wspólnej poli-
tyki rolnej (WPR) i wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) w Polsce w latach 2014-2020. 
Instrumentami realizacji UP są krajowe programy operacyjne (KPO) i regionalne programy 
operacyjne (RPO). Dokumenty te wraz z UP tworzą spójny system dokumentów strategicz-
nych i programowych na nową perspektywę finansową. UP określa z jednej strony kontekst 
strategiczny w wymiarze tematycznym i terytorialnym, z drugiej zaś wskazuje oczekiwane 
rezultaty oraz obowiązujące ramy finansowe i wdrożeniowe. UP stanowi punkt odniesienia do 
określania szczegółowej zawartości programów operacyjnych. Programy operacyjne precyzu-
ją specyficzne obszary wsparcia i instrumenty realizacji, z poszanowaniem zapisów UP. Wy-
negocjowana z Komisją Europejską (KE) UP oraz programy operacyjne stanowią podstawę 
do realizacji nowej perspektywy finansowej w Polsce. 

Umowa Partnerstwa określa: 

a) rozwiązania zapewniające zgodność z unijną strategią na rzecz inteligentnego, 
zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu, jak również z zadaniami 
dotyczącymi poszczególnych funduszy zgodnie z ich celami określonymi w Traktatach, w 
tym spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, w tym: (i) analizę zróżnicowań, po-
trzeb rozwojowych i potencjału wzrostu w odniesieniu do celów tematycznych i wyzwań te-
rytorialnych oraz z uwzględnieniem – w stosownych przypadkach – krajowego programu 
reform, a także stosownych zaleceń dla poszczególnych państw (…); (ii) podsumowanie ewa-
luacji ex ante programów lub kluczowych ustaleń ewaluacji umowy partnerstwa (…) (iii) 
wybrane cele tematyczne, a dla każdego z wybranych celów tematycznych – podsumowanie 
głównych rezultatów, jakich oczekuje się dla każdego z EFSI; (iv) szacunkową alokację 
wsparcia unijnego według celów tematycznych na poziomie krajowym dla każdego z EFSI, 
jak również szacunkową łączną kwotę wsparcia przewidzianego na realizację zamierzeń do-
tyczących zmian klimatu; (v) zastosowanie horyzontalnych zasad, o których mowa w art. 5, 7 
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i 8 oraz celów polityk określonych w odniesieniu do wdrażania EFSI; (vi) wykaz programów 
w ramach EFRR, EFS i Funduszu Spójności, z wyjątkiem programów objętych celem „Euro-
pejska współpraca terytorialna” („programy EWT”) oraz programów w ramach EFRROW i 
EFMR, wraz z odpowiednią szacunkową alokacją w podziale na poszczególne EFSI oraz w 
podziale na lata; (vii) informacje dotyczące alokacji związanej z rezerwą wykonania (…) 

b) rozwiązania zapewniające skuteczne wdrażanie EFSI, w tym: (i) rozwiązania zgod-
ne z ramami instytucjonalnymi państw członkowskich zapewniające koordynację między 
EFSI a innymi unijnymi i krajowymi instrumentami finansowania oraz z EBI; (ii) informacje 
wymagane na potrzeby weryfikacji ex ante zgodności z zasadą dodatkowości określoną w 
części trzeciej; (iii) podsumowanie oceny spełnienia mających zastosowanie warunków 
wstępnych zgodnie z art. 19 i załącznikiem XI na poziomie krajowym oraz, w przypadku nie-
spełnienia mających zastosowanie warunków wstępnych, podsumowanie działań, które nale-
ży podjąć, podmioty za nie odpowiedzialne i harmonogram ich realizacji; (iv) metodykę i 
mechanizmy zapewniające spójność funkcjonowania ram wykonania zgodnie z art. 21; (v) 
ocenę potrzeby wzmocnienia zdolności administracyjnych instytucji zaangażowanych w za-
rządzanie i kontrolę programów i, w stosownych przypadkach, beneficjentów jak również, w 
przypadku gdy jest to konieczne, podsumowanie przedsięwzięć, które należy podjąć w tym 
celu; (vi) podsumowanie przedsięwzięć planowanych w ramach programów, w tym orienta-
cyjny harmonogram dla ograniczenia administracyjnych obciążeń beneficjentów; 

c) rozwiązania dotyczące zasady partnerstwa, o której mowa w art. 5; 
d) orientacyjny wykaz partnerów, o których mowa w art. 5, i podsumowanie przed-

sięwzięć podjętych w celu zaangażowania ich zgodnie z art. 5 oraz ich roli w przygotowywa-
niu umowy partnerstwa, a także sprawozdania z postępów, o których mowa w art. 52. 

Umowa partnerstwa określa również: a) zintegrowane podejście do rozwoju teryto-
rialnego wspieranego z EFSI lub podsumowanie zintegrowanych podejść do rozwoju teryto-
rialnego na podstawie treści programów, b) rozwiązania zapewniające skuteczne wdrażanie 
EFSI, w tym ocenę istniejących systemów elektronicznej wymiany danych oraz podsumowa-
nie planowanych przedsięwzięć, dzięki którym stopniowo wszelka wymiana informacji mię-
dzy beneficjentami a instytucjami odpowiedzialnymi za zarządzanie programami operacyj-
nymi i ich kontrolę odbywać się będzie w sposób elektroniczny. 

Polska	2030.	Trzecia	 fala	nowoczesności.	Długookresowa	Strategia	Rozwoju	Kraju	
(DSRK).		

W Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju zidentyfikowane zostały główne trendy i 
wyzwania o charakterze cywilizacyjnym i rozwojowym, wynikające zarówno ze stanu rozwo-
ju kraju jak i ze zmian w jego otoczeniu zewnętrznym, zaprezentowano także koncepcje roz-
woju społecznego i gospodarczego do roku 2030, uwzgledniającą również wymiar środowi-
skowy, terytorialny i instytucjonalny. W kluczowym dla strategii wymiarze wzmacniania 
konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, definiuje 11 celów strategicznych, wśród któ-
rych, z punktu widzenia polityki miejskiej, szczególnie istotnymi są: 

• Wspieranie prorozwojowej alokacji zasobów w gospodarce, stworzenie warunków 
dla wzrostu oszczędności oraz podaży pracy i innowacji (Cel 1) 

• Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju dla rozwijania 
i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych (cel 8) 

• Zwiększenie dostępności terytorialnej Polski, poprzez utworzenie zrównoważone-
go,  spójnego i przyjaznego użytkownikom systemu transportowego (Cel 9). 
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Z perspektywy miasta Rzeszowa istotne jest przyjęcie w DSSR jako kluczowej zasady 
i imperatywu równoważonego rozwoju w wymiarze terytorialnym. Ma to następować w wy-
niku wspierania obszarów peryferyjnych poprzez przenoszenie impulsów rozwojowych z cen-
trów wzrostu oraz wspieranie rozwoju endogenicznego. Przewiduje się równoczesne wsparcie 
krajowych ‘biegunów wzrostu’. Przyjęty w strategii model terytorialnego równoważenia roz-
woju zakłada m. in. tworzenie warunków dla szerokiego promieniowania i rozprzestrzeniania 
się korzyści rozwojowych z ’biegunów wzrostu’, czyli głównie większych miast do na obsza-
ry słabiej rozwinięte. Ma to być zapewnione poprzez sieciowanie i kreowanie powiazań mie-
dzy podmiotami działającymi na rzecz przyspieszenia rozwoju. Jest to zasadne, gdyż nie 
można nie zauważyć, ze dyfuzja procesów rozwojowych nie rozwija się  automatycznie, wraz 
ze wzrostem biegunów wzrostu. Zwraca także uwagę fakt, iż DSRK w stosunkowo niewiel-
kim stopniu uwzględnia istniejące w kraju zróżnicowania poziomów rozwoju. Zapisy strategii 
dotyczą terytorium całego kraju, traktując go jako obszar jednorodny, nie uwzględniając róż-
nic w uwarunkowanych środowiska geograficznego, układach osadniczych i demograficz-
nych, także w poziomie wyposażenia w infrastrukturę , także transportową.  

Zgodnie z ustawa z 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, 
podstawowe ustalenia zawarte w DSRK uwzględnione zostały w średniookresowej Strategii 
Rozwoju Kraju.  

 

Strategia	Rozwoju	Kraju	2020	
Strategia rozwoju kraju 2020 (SRK) to najważniejszy dokument w perspektywie 

średniookresowej, określający cele strategiczne rozwoju kraju do 2020 r., kluczowy dla okre-
ślenia działań rozwojowych, w tym możliwych do sfinansowania w ramach przyszłej per-
spektywy finansowej UE na lata 2014-2020.  Strategia zwraca uwagę na rolę miast jako 
ośrodków rozwoju, które muszą stać się miejscami bardziej przyjaznymi do życia, pracy, 
prowadzenia działalności gospodarczej, korzystania z dóbr kultury, wypoczynku i rozrywki. 
Celem głównym SRK jest wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, społecznych i insty-
tucjonalnych potencjałów zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój kraju oraz popra-
wę jakości życia ludności. Realizację celu zapewnić mają działania w trzech głównych obsza-
rach strategicznych. 

Obszar I. Sprawne i efektywne państwo  
Obejmuje przekształcenia instytucjonalne utrwalające sprawne państwo - wyższą ja-

kość funkcjonowania instytucji publicznych. Dla Strategii ZIT najistotniejszym elementem 
jest założenie, iż w perspektywie 2020 zostanie wprowadzony zostanie obowiązek sporządza-
nia planów zagospodarowania przestrzennego miejskich obszarów funkcjonalnych. Istotne 
rolę SRK przypisuje budowaniu kapitału społecznego, w tym wzmacnianie postaw aktywne-
go, świadomego obywatelstwa, upowszechnianie partycypacji społecznej w podejmowaniu 
decyzji, a także promowanie postaw proprzedsiębiorczych i proinnowacyjnych.  

Obszar II Konkurencyjna gospodarka   
Do najważniejszych elementów koniecznych dla realizacji tego celu zaliczono prze-

kształcenie struktury gospodarczej, tak by w sektorze produkcji dominowały przemysły, które 
stosują zaawansowane technologie. W kontekście rozwoju średnio i wysokozaawansowanych 
technologii, szczególne znaczenie będą miały takie instytucje jak parki naukowo-
technologiczne i przemysłowe.  

Konieczny jest także rozwój kapitału ludzkiego – w tym podnoszenie jakości i dostęp-
ności kształcenia na każdym etapie życia, tak by rynek pracy mógł szybko odpowiedzieć na 
zwiększone zapotrzebowanie na pracę wysokokwalifikowaną. Do istotnych zadań zaliczono 
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także likwidację barier w zatrudnieniu i działania umożliwiające start zawodowy młodych 
ludzi wchodzących na rynek pracy. Wspierany będzie także rozwój sieci przedszkoli i innych 
form opieki nad małymi dziećmi.  

Biorąc pod uwagę fakt, że stan zdrowia stanowi element istotnie warunkujący aktyw-
ność na rynku pracy i ma jednocześnie decydujący wpływ na jakość kapitału ludzkiego, pro-
mowane i wspierane będą działania o charakterze prozdrowotnym i profilaktycznym.  

Jednym z głównych wyzwań będzie zapewnienie zrównoważonego rozwoju poprzez 
harmonijne połączenie wzrostu gospodarczego z wymogami ochrony środowiska. Oznacza to 
przede wszystkim ograniczanie energo- i materiałochłonności gospodarki i racjonalne gospo-
darowanie zasobami. Podejmowane będą działania skierowane na zmianę struktury nośników 
energii, efektywne wykorzystanie energii i paliw przez poszczególne sektory gospodarki 
(głównie transport, mieszkalnictwo, przemysł). Istotne będzie także inwestowanie w ochronę 
wód i gospodarkę wodno-ściekową, gospodarkę odpadami i ochronę powietrza (w tym ogra-
niczanie niskiej emisji i emisji ze źródeł transportowych). W zakresie modernizacji infrastruk-
tury transportowej w miastach SRK przewiduje skupienie się na podniesieniu jakości oferty 
transportu publicznego. Jednym z najważniejszych udogodnień jest zorganizowanie sprawne-
go i zgodnego z oczekiwaniami mieszkańców przemieszczania się osób wewnątrz obszaru 
metropolitarnego i ułatwienie przemieszczania do i z obszarów zewnętrznych, a także likwi-
dacji tranzytu przez centra aglomeracji.  

Z punktu widzenia polityki miejskiej zwraca uwagę postawiona teza, że reforma sys-
temu świadczenia usług publicznych jest istotnym instrumentem na rzecz osiągania spójności 
społecznej. Z punktu widzenia uwarunkowań rozwojowych miasta Rzeszowa nie bez znacze-
nia jest niezwykle lapidarnie potraktowana w SRK kwestia rozwoju obszarów przygranicz-
nych, w tym współpraca na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w tym z Ukrainą. 
 

Obszar III Spójność społeczna i terytorialna  
Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu oznacza wspieranie gospodarki charakte-

ryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia i przedsiębiorczości oraz zapewniającej spój-
ność gospodarczą, społeczną i terytorialną. Reakcją na wykluczenie i ubóstwo będzie przede 
wszystkim polityka nastawiona na wzrost zatrudnienia oraz poprawę dostępu do podstawo-
wych usług publicznych, w tym do wysokiej jakości edukacji. Zwiększeniu dostępności usług 
będzie też służyć poprawa dostępności transportowej w różnych skalach przestrzennych – w 
tym w skali funkcjonalnych obszarów miejskich. Wobec przemian demograficznych newral-
gicznym elementem będzie zapewnienie osobom starszym dostępu do świadczeń zdrowot-
nych i usług opieki długoterminowej oraz aktywizowanie członków tej grupy społecznej, tak 
by było możliwe zatrzymywanie ich na rynku pracy oraz zwiększanie ich udziału w życiu 
społecznym. Ważną rolę odgrywać będzie także wzrost bezpieczeństwa, w tym poprawa bez-
pieczeństwa socjalnego obywateli znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.  

Zakłada się szczególne wsparcie miast i ich obszarów funkcjonalnych – stanowiących 
główne motory rozwoju kraju i regionów, ośrodki wzrostu gospodarczego, innowacji i naj-
większe rynki pracy. Należy przyjąć iż Strategia Rozwoju Rzeszowa jest jednym z narzędzi 
realizacji tego celu. 

Krajowa	 Strategia	 Rozwoju	 Regionalnego	 2010-2020:	 Regiony,	 Miasta,	 Obszary	
wiejskie	(KSRR)	

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010 – 2020: Regiony, Miasta, Obszary 
wiejskie (KSRR) jest dokumentem określającym cele i sposób działania podmiotów publicz-
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nych, a w szczególności rządu i samorządów województw, w odniesieniu do polskiej prze-
strzeni dla osiągnięcia strategicznych celów rozwoju kraju. Celem strategicznym polityki re-
gionalnej, określonym w KSRR, jest efektywne wykorzystywanie specyficznych regional-
nych oraz terytorialnych potencjałów rozwojowych dla osiągania celów rozwoju kraju – 
wzrostu, zatrudnienia i spójności w horyzoncie długookresowym. Cele KSRR odnoszą się do, 
zarysowanej w SRK triady rozwojowej konkurencyjność – spójność – sprawność.  

Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów zakłada m.in. jak najlepsze wyko-
rzystanie potencjału terytoriów o największej zdolności do kreowania wzrostu gospodarczego 
-  ośrodków wojewódzkich wraz z ich obszarami funkcjonalnymi,  w tym wzmacnianiu funk-
cji metropolitalnych w sferze gospodarczej, społecznej, nauki i szkolnictwa wyższego, kultury 
oraz wspieranie rozwiązań integrujących przestrzeń funkcjonalnych obszarów miejskich. Ko-
nieczne jest zidentyfikowanie najważniejszych funkcji metropolitalnych i synergiczne działa-
nia, które w efektywny sposób rozwijać będą poszczególne funkcje i zwiększać będą ich za-
sięg – w skali kraju i międzynarodowej. Duże znaczenie dla podwyższenia konkurencyjności 
ośrodków wojewódzkich będzie miało wspieranie integracji obszaru funkcjonalnego poszcze-
gólnych ośrodków miejskich, uwzględniające kontrolę procesów urbanizacji i suburbanizacji, 
ochronę walorów przyrodniczych strefy podmiejskiej i zachowanie spójności systemu przy-
rodniczego regionu. 

Podnoszeniu konkurencyjności metropolii powinno towarzyszyć budowanie mechani-
zmów służących rozprzestrzenianiu procesów rozwojowych z biegunów wzrostu oraz budowa 
potencjału absorpcyjnego i wykorzystanie potencjału endogenicznego innych obszarów, w 
tym rozbudowa systemów transportowych (w tym transportu zbiorowego) wewnątrz regio-
nów. 

Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów pro-
blemowych zakłada pomoc polityki regionalnej w przezwyciężeniu trudności rozwojowych 
silnie skoncentrowanych terytorialnie. Do najważniejszych zagadnień, które powinny być 
brane pod uwagę należą działania nakierowane na wsparcie jakości kapitału ludzkiego (jakość 
nauczania na wszystkich poziomach, pobudzanie przedsiębiorczości, innowacyjności, elimi-
nowanie patologii społecznych), działania skierowane na modernizację struktury gospodar-
czej; działania wspierające nadrabianie zaległości w zakresie infrastruktury technicznej – jako 
warunek lokalizacji przedsiębiorstw.  

Tworzenie warunków dla skutecznej, efektywnej i partnerskiej realizacji działań roz-
wojowych ukierunkowanych terytorialnie dotyczy kreowanie warunków instytucjonalno-
prawnych dla realizacji działań prorozwojowych, w tym w szczególności ukierunkowanych 
terytorialnie. Za podstawę pełnego wykorzystania szans rozwojowych określonych dla po-
szczególnych terytoriów jest kapitał społeczny budowany w oparciu o zaufanie i partnerstwo.  

Z punktu widzenia Rzeszowa, najważniejsze cele w ‘miejskim’ wymiarze KSRR to: 

• wzmacnianie obszarów funkcjonalnych wszystkich ośrodków wojewódzkich, 
• tworzenie warunków do rozprzestrzeniania procesów rozwojowych na całe regio-

ny, 
• rozwój i uzupełnianie funkcji metropolitalnych, 
• integrowania funkcjonalnych obszarów miejskich, 
• współpraca miedzy miastami - sieciowanie, 
• wzmacnianie istniejącej sieci miast, szczególnie w Polsce wschodniej, 
• Rewitalizacja, przestrzenna , gospodarcza i społeczna. 
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Analizując uwarunkowania miasta Rzeszowa, należy zwrócić uwagę na cel 1.1.2 
KSRR – Wzmacnianie funkcji metropolitalnych ośrodków wojewódzkich i integracja ich ob-
szarów funkcjonalnych. Zakłada się, że w perspektywie roku 2020 rola najważniejszych 
ośrodków miejskich w kraju w procesach rozwojowych może wzrosnąć, ze względu na ich 
potencjał intelektualny, koncentracje funkcji gospodarczych oraz infrastrukturę. Ich rola jako 
ośrodków tworzenia i absorpcji innowacji oraz rozprzestrzeniania procesów rozwojowych 
powinna się zwiększać. Celem interwencji polityki regionalnej wobec ośrodków wojewódz-
kich winno być zatem wspieranie ich funkcji metropolitalnych, w tym rynków pracy, wzrostu 
znaczenia potencjału edukacyjnego, naukowego układach międzynarodowych i krajowym. 
Działania krajowej polityki regionalnej powinny koncentrować się na rozwijaniu funkcji me-
tropolitalnych, takich jak funkcje gospodarcze (obecność struktur zarzadzania ważnymi 
przedsiębiorstwami), naukowe (zapewnienie najwyższych standardów instytucji naukowych i 
badawczych), kulturowe i symboliczne (obecność placówek kulturowych najwyższej rangi, 
ważne wydarzenia kulturalne). Rozwijanie funkcji metropolitalnych posłuży jako impuls do 
dalszego rozwoju tych miast i ich otoczenia.  

Dla Rzeszowa istotny jest także cel 2.3 KSRR - Restrukturyzacja i rewitalizacja miast 
i innych obszarów tracących dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze. W tym zakresie 
interwencje polityki regionalnej będą koncentrowały się na nastepujacych działaniach: 

• wsparcie jakości kapitału ludzkiego, 
• modernizacja struktury gospodarczej, 
• wspieranie niwelowania zaległości w zakresie infrastruktury technicznej, 
• modernizacja i rozwój obiektów użyteczności publicznej, 
• wsparcie kompleksowych programów rewitalizacji. 

 

Koncepcja	Przestrzennego	Zagospodarowania	Kraju	2030	(KPZK)	
Do najważniejszych uwarunkowań rozwojowych odnoszących się do kształtowania 

przestrzeni Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego zaliczono w KPZK kierunki przekształ-
ceń systemu osadniczego i powiązania funkcjonalne między miastami a ich zapleczem obej-
mujące koncentrację ludności i działalności gospodarczej na obszarach funkcjonalnych me-
tropolii, przy wzrastającej intensywności osadnictwa wokół dużych miast. Powoduje to różni-
cowanie struktury gospodarki obszarów podmiejskich w efekcie rozwoju funkcji pozarolni-
czych, modernizację budownictwa mieszkalnego i infrastruktury technicznej, zwiększanie 
bezpośredniego oddziaływania miasta na tereny przyległe, w tym urban sprawl, dyfuzję miej-
skiego stylu życia i zwiększone dojazdy do pracy.  

Cele polityki przestrzennej, ustalone w KPZK obejmują: 

1) Podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich Polski w przestrzeni 
europejskiej i ich integracja funkcjonalna przy zachowaniu policentrycznej struktury 
systemu osadniczego sprzyjającej spójności. 

2) Poprawę spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie rozwoju kraju: promowa-
nie integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się czynników 
rozwoju.. 

3) Poprawę dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych: rozwijanie 
infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej. 

4) Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie wysokiej 
jakości środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski. 
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5) Zwiększenie odporności struktury przestrzennej na zagrożenia naturalne i utratę bezpie-
czeństwa energetycznego, kształtowanie struktur przestrzennych wspierających zdolno-
ści obronne państwa. 

6) Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego. 

KPZK zawiera również typologię miejskich obszarów funkcjonalnych, wraz z ustale-
niami dotyczącymi zarządzania. Dla obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich 
przewidziano obowiązek opracowanie strategii i planu zagospodarowania przestrzennego. 
Podstawą gospodarowania w obszarach funkcjonalnych miast jest zasada pierwszeństwa re-
generacji (odnowy) zabudowy nad zajmowaniem nowych terenów pod zabudowę (minimali-
zacja ekspansji na nowe tereny), jednocześnie akcentuje się dążenie do racjonalnego nasyce-
nia całego obszaru różnorodnymi funkcjami metropolitalnymi oraz usługami wyższego rzędu. 
Niezbędne są systemowe rozwiązania dotyczące następujących kluczowych zagadnień: zinte-
growanego systemu transportu publicznego, energooszczędnych struktur przestrzennych 
(zwarte miasto, efektywne systemy sieci infrastruktury technicznej i gospodarki komunalnej), 
rewitalizacji zdegradowanej tkanki miejskiej, spójnego systemu inwestycyjnego, szczególnie 
w zakresie infrastruktury drogowej i komunalnej, zintegrowanego i spójnego zarządzania za-
sobami przyrodniczymi, wodnymi (w tym wodami opadowymi), uspójnienia planów zago-
spodarowania przestrzennego na styku jednostek administracyjnych, współpracy z innymi 
obszarami metropolitalnymi oraz prowadzenia systemu monitoringu danych przestrzennych, 
tworzenia baz danych przestrzennych i środowiskowych, zarządzania zasobami kulturowymi 
połączonego z inwentaryzacją zasobów dziedzictwa kulturowego.  

Dla perspektyw rozwojowych miasta Rzeszowa, najważniejszy jest cel 1 KPZK 2030 
‘Podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich Polski w przestrzeni euro-
pejskiej poprzez ich integracje funkcjonalną przy zachowaniu policentrycznej struktury sys-
temu osadniczego sprzyjającej spójności’. Koncepcja wskazuje także, ze jedną z możliwości 
rozwoju głównych ośrodków miejskich  (do których zalicza także wszystkie ośrodki woje-
wódzkie) jest ich funkcjonowanie w układach sieciowych, ułatwiające wzrost, wymianę wie-
dzy i kreatywność.  Jednocześnie, KPZK 2030 wskazuje także na niewystarczające obecne 
powiązania funkcjonalne polskich miast, które powinny docelowo zmierzać do struktury poli-
centrycznej sieci. Brakuje współpracy ośrodków miejskich, dominującą obecnie tendencja jest 
konkurencja, a nie budowanie kooperacji czy aliansów strategicznych systemów miejskich. 
KPZK 2030 zapowiada, ze polityka przestrzennego zagospodarowania kraju będzie wspoma-
gać integrację obszarów funkcjonalnych z rdzeniem poprzez działania o charakterze plani-
stycznym oraz inwestycyjne, na rzecz wzmocnienie powiazań funkcjonalnych wewnątrz ob-
szaru, w tym poprawę dostępności transportowej.  

 

Krajowa	Polityka	Miejska	–	projekt	
Strategicznym celem krajowej polityki miejskiej jest wzmocnienie zdolności miast i 

obszarów zurbanizowanych do kreowania zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc pracy 
oraz poprawa jakości życia mieszkańców. Uszczegółowieniem celu strategicznego jest pięć 
celów szczegółowych, z których trzy bezpośrednio odnoszą się do celów aktualizowanej Stra-
tegii Rzeszowa (także w wymiarze ROF): 

1. Poprawa konkurencyjności i zdolności głównych ośrodków miejskich do kreowania 
rozwoju, wzrostu i zatrudnienia.  

2. Wspieranie zrównoważonego rozwoju ośrodków miejskich, w tym przeciwdziałanie 
negatywnym zjawiskom niekontrolowanej suburbanizacji. 
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3. Stworzenie warunków dla skutecznego, efektywnego i partnerskiego zarządzania roz-
wojem na obszarach miejskich, w tym w szczególności na obszarach metropolital-
nych. 
W Krajowej Polityce Miejskiej wyróżniono wątki tematyczne, podporządkowane bu-

dowaniu wysokiej jakości życia w miastach: Należą do nich m.in. odnoszące się do celów 
rozwoju Miasta Rzeszowa oraz ROF: 

1. Kształtowanie przestrzeni: konsekwentne dążenie do przeciwdziałania chaosowi prze-
strzennemu i estetycznemu oraz rozpraszaniu zabudowy i żywiołowej suburbanizacji, 
tworzenia miasta o wysokiej jakości przestrzeni. 

2. Partycypacja: budowanie miasta otwartego na dialog i współpracę wszystkich aktorów 
miejskich 

3. Transport i mobilność miejska: osiągnięcie zrównoważonej mobilności w obszarze 
funkcjonalnym miasta, zwłaszcza zmniejszenie udziału transportu samochodowego w 
miastach, na rzecz transportu zbiorowego, rowerowego i pieszego.  

4. Niskoemisyjność i efektywność energetyczna: punktem odniesienia powinny być do-
kumenty przygotowywane i przyjmowane przez władze samorządowe – plany gospo-
darki niskoemisyjnej, którymi mogą być też programy ochrony powietrza. 

5. Rozwój gospodarczy: Konieczne jest wspieranie innowacyjności, usieciowienia go-
spodarki (m.in. poprzez klastry), rozwój potencjału edukacyjnego i naukowego, służą-
cego przygotowaniu kadr dla gospodarki, w tym uwzględnianie w ścieżkach kształce-
nia lokalnych uwarunkowań.  

6. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu. w tym zmniejszanie obciążenia 
środowiska zanieczyszczeniami i hałasem.  

7. Wyzwania demograficzne: Konieczne jest zwiększenie podaży i dostępności usług 
zdrowotnych i opiekuńczych (w tym dla osób starszych), tworzenie i popularyzacja 
działań aktywizujących seniorów.  

8. Zarządzanie obszarami miejskimi: musi uwzględnić konieczność dobrowolnej współ-
pracy samorządów obszarów funkcjonalnych w celu koordynacji polityk rozwojo-
wych, w tym polityki przestrzennej, z uwzględnieniem szerokiej partycypacji.  
 

Narodowy	Plan	Rewitalizacji	2022	(NPR)	
W NPR rewitalizacja jest postrzegana jako wyprowadzanie ze stanu kryzysowego ob-

szarów zdegradowanych poprzez przedsięwzięcia całościowe (integrujące interwencję na 
rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki), skoncentrowane terytorialnie i 
prowadzone we współpracy z lokalną społecznością, w sposób zaplanowany oraz zintegrowa-
ny przez określenie i realizację programów rewitalizacji. 

Taka percepcja rewitalizacji wskazuje, iż będzie ona niezwykle ważną częścią polityki 
miejskiej, ze względu na: 

• promowanie idei „powrotu do miast” (zwartych, niskoemisyjnych, przyjaznych do ży-
cia), 

• czynnik warunkujący rozwój i poprawę warunków życia, 
• priorytet brownfield ponad greenfield, 
• konieczność upowszechnienia zintegrowanego podejścia do rewitalizacji. 

 
NPR, w warstwie  postulatywnej,  obejmuje wiązki działań zmierzających do: 

• zapewnienia spójności treści zawartych w studiach uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego oraz miejscowych planach zagospodarowania prze-
strzennego z dokumentami strategicznymi gminy (w tym prognozami demograficz-
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nymi w skali całego miejskiego obszaru funkcjonalnego), wieloletnią prognozą finan-
sową i wieloletnim planem inwestycyjnym, 

• wprowadzenia rozwiązań ustanawiających standardy urbanistyczne obowiązujące na 
terenie całych gmin (z uwzględnieniem zróżnicowania na obszary o różnym charakte-
rze), przy czym jednak nie powinno to umożliwiać gminom „obchodzenia” w ten spo-
sób konieczności oparcia planowania o system planów miejscowych,  

• wprowadzenia obligatoryjnego planowania obszarów rozwojowych, także tych, które 
wymagają przekształceń przestrzennych (w tym dzielnic śródmiejskich oraz zdegra-
dowanych wymagających rewitalizacji), 

• wprowadzenia skutecznych mechanizmów ekonomiczno-prawnych zapewniających 
realizację infrastruktury równocześnie z zagospodarowywaniem terenu przeznaczone-
go pod nową zabudowę, 

• wyeliminowania ograniczeń lub niejednoznaczności pod kątem możliwości zawierania 
określonych treści w planach miejscowych; konieczność planistycznego odniesienia 
się do złożonych kwestii mogących występować w przestrzeni miejskiej może wyma-
gać szerokiej gamy rozwiązań i mechanizmów – przepisy powinny uwzględnić ten 
fakt. 

 

Strategia	 Rozwoju	 Społeczno-Gospodarczego	 Polski	 Wschodniej	 do	 roku	 2020	
(SRPW)		

Strategia została przyjęta przez Radę Ministrów 11.07.2013 roku. Poprzednia wersja 
strategii obowiązywała od 2008 roku i obejmowała zarazem makroregion, postrzegany jako 
szczególny obszar interwencji polityki regionalnej państwa, zapisany wprost zarówno w Dłu-
gookresowej, jak i Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju oraz w KPZK 2030. Główną 
barierą rozwoju jest niska wydajność pracy i niewykorzystane zasoby pracy. Odpowiednio do 
tego, SRPW wskazuje na szanse rozwojowe  tego makroregionu w podnoszeniu poziomu in-
nowacyjności gospodarki, aktywizacji zasobów pracy i poprawie kapitału ludzkiego. Odpo-
wiednio do tego, obszary strategiczne SRPW to: 

• Innowacyjność, 
• Zasoby pracy i jakość kapitału ludzkiego, 
• Infrastruktura transportowa i elektroenergetyczna. 
Strategia zakłada zatem, ze zostaną podjęte działania wpływające na zwiększenie wy-

dajności pracy. Zalicza do nich rozwój specjalizacji gospodarczych, poprawę jakości kapitału 
ludzkiego i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Towarzyszyć temu maja działania 
nastawione na zwiększanie spójności wewnętrznej i dostępności, w tym do rynków pracy.  
SRPW dedykowany jest (analogicznie do perspektywy finansowej 2007-2014) Program Ope-
racyjny Polska Wschodnia 2014-2020, z alokacja na poziomie 2 mld euro. Będzie on realizo-
wany w następujących obszarach: 

• Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, w tym – wsparcie MSP w zakresie działalno-
ści innowacyjnej oraz tworzenie warunków dla powstawania innowacyjnych MSP, 
a także tworzenie nowych modeli biznesowych dla umiędzynarodowienia działal-
ności MSP, 

• Nowoczesna Infrastruktura Transportowa, w tym – poprawa efektywności ukła-
dów transportowych oraz zrównoważonego transportu miast wojewódzkich i ich 
obszarów funkcjonalnych, a także – zwiększenie dostępności transportowej ma-
kroregionu. 
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*** 

Cele główne i szczegółowe Aktualizacji Strategii Rozwoju Rzeszowa do 2025 r. odno-
szą się do celów i instrumentów ujętych w wyżej wymienionych dokumentach. 

 

Dokumenty strategiczne Województwa Podkarpackiego 

Strategia	Rozwoju	Województwa	–	Podkarpackie	2020	
W analizie SWOT Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 20201, w dzie-

dzinie działań strategicznych - Sieć osadnicza, zwraca się uwagę na fakt, że mocną stroną 
Podkarpacia jest dobrze wykształcona i równomiernie rozmieszczona struktura hierarchiczna 
miast z niewielką przewagą ośrodka rzeszowskiego. Z punktu widzenia wzmacniania konku-
rencyjności, krajowej i międzynarodowej całego regionu, występuje deficyt silnego ośrodka 
metropolitalnego. Autorzy strategii wskazują równocześnie na brak wystarczającej współpra-
cy miast z otaczającymi je układami funkcjonalnymi (co jest zresztą powszechnym deficytem 
w naszym kraju). Z punktu widzenia perspektyw rozwojowych Rzeszowa należy uznać za 
ważną deklarację władz samorządu województwa, które postrzegają jako szansę: wzmacnia-
nie funkcji metropolitalnych Rzeszowa oraz usieciowienie tych funkcji w powiązaniu z 
ośrodkami subregionalnymi, a także wzmocnienie powiązań funkcjonalnych Rzeszowa z 
Warszawą, Krakowem, Lublinem, Białymstokiem, Kielcami, Lwowem i Koszycami.  

Adekwatne do konkluzji z analizy SWOT są zapisy w Strategii Województwa w roz-
dziale ‘Dziedziny działań strategicznych, priorytety tematyczne’. Rozdział 3.3 zatytułowany 
‘Funkcje metropolitalne Rzeszowa’ wskazuje na jeden z celów polityki rozwoju wojewódz-
twa, jakim jest ‘Wzmacnianie pozycji Rzeszowa w przestrzeni krajowej i europejskiej, dyna-
mizujące procesy rozwojowe w obrębie województwa’. Ma on być realizowany przez 4 kie-
runki działań: 

• 3.3.1 Tworzenie korzystnych warunków do trwałego wzrostu gospodarczego 
w Rzeszowie i jego obszarze funkcjonalnym 
Efektem działań ma być m.in. większa atrakcyjność inwestycyjna w obszarze 
funkcjonalnym Rzeszowa a także zwiększenie rangi samego Rzeszowa poprzez 
wspieranie rozwoju i tworzenie siedzib instytucji finansowych i kapitałowych o 
znaczeniu międzynarodowym.  

• 3.3.2 Wzmacnianie funkcji metropolitalnych realizowanych przez Rzeszów 
oraz wspieranie rozwoju nowych funkcji zwiększających zakres świadczonych 
usług wyższego rzędu 
Efektem działań ma być m.in. rozwój ośrodka akademickiego, utworzenie kliniki 
medycznej, zwiększenie oferty edukacyjnej, wypoczynkowej i turystycznej, po-
przez m.in. utworzenie ogrodu zoologicznego i botanicznego jak również wzrost 
powiazań międzynarodowych Rzeszowa.  

• 3.3.3 Rozwój powiązań komunikacyjnych i zintegrowanego systemu transportu 
publicznego łączących Rzeszów z jego obszarem funkcjonalnym 
Efektem działań ma być m.in. uruchomienie kolei aglomeracyjnej, wprowadzenie 
rozwiązań multimodalnego transportu zbiorowego (w tym parkingi ’Parkuj i 
jedź’), oraz  organizacja zintegrowanego węzła przesiadkowego.  

• 3.3.4 Uporządkowanie gospodarki przestrzennej Rzeszowa i integracja w ramach 
obszaru funkcjonalnego. 

                                                
1  Strategia uchwalona w 2013 r. 
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Efektem działań ma być m.in. optymalne wykorzystanie terenów wokół Portu Lotni-
czego Rzeszów-Jasionka  poprzez opracowanie koncepcji obszaru funkcjonalnego wokół Por-
tu Lotniczego Rzeszów-Jasionka oraz racjonalne gospodarowanie przestrzenia  w obszarze 
funkcjonalnym Rzeszowa.  

Zwraca uwagę fakt, że jest to pierwsza strategia rozwoju województwa podkarpackie-
go, która tak bezpośrednio zawiera elementy polityki miejskiej, i pierwsza która wprost for-
mułuje cel strategiczny jakim jest wzmacnianie funkcji metropolitalnych Rzeszowa.  

Plan	 Zagospodarowania	 Przestrzennego	 Województwa	 Podkarpackiego	 z	 2002	 r.	
(PZWP)	

Rzeszów i pozostałe ośrodki sieci osadniczej są również szeroko ujęte w zapisach ak-
tualnie obowiązującego PZWP. Określa on podstawowe uwarunkowania i kierunki zagospo-
darowania przestrzennego województwa podkarpackiego. W ramach kierunków polityki prze-
strzennej ujętych zostało szereg założeń mających wpływ na Miasto i jego strefę podmiejską, 
które dziś definiuje się jako Rzeszowski Obszar Funkcjonalny. Wśród takich – przyjętych w 
Planie – założeń można wskazać na: ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowi-
sko, podniesienie aktywności inwestycyjnej, poprawę dostępności komunikacyjnej, ułatwia-
nie rozwoju małych i średnich firm, tworzenie zachęt do przyciągania inwestorów krajowych 
i zagranicznych do województwa.  

Należy zaznaczyć, iż aktualny PZPW zawiera hipotezę dalszego wzrostu i urbanizacji 
tradycyjnego pasma osadniczego Ropczyce-Sędziszów Małopolski-Rzeszów-Łańcut. Zakłada 
także rozwój nowych korytarzy osadnictwa Rzeszów-Strzyżów-Krosno (ta hipoteza nie zna-
lazła potwierdzenia w procesach realnych) oraz Rzeszów-Kolbuszowa (w wyniku ekspansji 
aglomeracji rzeszowskiej w kierunku północno-zachodnim ujawniają się faktycznie procesy 
rozwojowe tego korytarza). 

 

Regionalny	Program	Operacyjny	Województwa	Podkarpackiego	 (RPO	WP)	na	 lata	
2014-2020	(RPO	WP)	

Istotnym uwarunkowaniem polityki rozwoju Rzeszowa są instrumenty przewidziane w 
RPO WP na lata 2014-2020. Jest to najważniejszy dokument polityki rozwoju regionu dla 
obecnej perspektywy finansowej. Celem głównym RPO WP jest wzmocnienie i efektywne 
wykorzystanie gospodarczych i społecznych potencjałów regionu dla zrównoważonego i inte-
ligentnego rozwoju województwa. Na realizację programu zostanie przeznaczone 2 114,2 mln 
euro. W kontekście Rzeszowa należy wskazać na te zapisy RPO WP które są skierowane na 
wzmocnienie potencjału inwestycyjnego województwa, w tym poszczególnych miejskich 
obszarów funkcjonalnych.  

Oś priorytetowa 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka – przewiduje: 

• Wsparcie inwestycji polegających na tworzeniu i rozwoju infrastruktury badaw-
czo-rozwojowej jednostek naukowych w województwie podkarpackim, 

• Przedsięwzięcia w zakresie zwiększania potencjału regionalnego systemu innowa-
cji, 

• Finasowanie procesu badawczego począwszy od prac badawczo-rozwojowych aż 
po wytworzenie linii demonstracyjnej (badania przemysłowe i eksperymentalne 
prace rozwojowe), 
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• Bony na innowacje ukierunkowane na zwiększenie aktywności innowacyjnej mi-
kro, małych i średnich przedsiębiorstw, w ramach projektów o małej skali, 

• Wsparcie na wdrożenie wyników prac B+R w pierwszej produkcji, 
• Wsparcie na stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego 

w przedsiębiorstwach, 
• Wsparcie na powstawanie i rozwój infrastruktury otoczenia biznesu ukierunkowa-

nej na świadczenie usług B+R dla przedsiębiorstw, 
• Nowe technologie i innowacje w MŚP - wprowadzanie nowych lub ulepszonych 

produktów lub usług do oferty przedsiębiorstwa, 
• Technologie informacyjno-komunikacyjne, automatyzacja procesów biznesowych 

np. e-handel, B2B. 
Należy przyjąć, iż większość alokacji przewidzianej w województwie podkarpackim 

w tej osi priorytetowej zostanie zaabsorbowana przez podmioty prywatne i publiczne, mające 
siedzibę na terenie Rzeszowa bądź też ROF-u. Jest to bardzo prawdopodobne założenie ze 
względu na fakt, iż większość potencjału innowacyjnego, badawczo-rozwojowego a także 
biznesowego jest zlokalizowane w tym obszarze funkcjonalnym.  

Z punktu widzenia zwiększania atrakcyjności inwestycyjnej Rzeszowa i ROF-u, istot-
ne będą również interwencje przewidziane w ramach takich osi priorytetowych, jak: 

• Cyfrowe Podkarpackie (OP 2), cel szczegółowy (wybrany): Wyższa jakość i rozsze-
rzony zakresu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, 

• Infrastruktura komunikacyjna (OP 5), cel szczegółowy (wybrany): Lepsza dostęp-
ność transportowa województwa w ruchu drogowym i kolejowym. 

• Spójność przestrzenna i społeczna (OP 6), cel szczegółowy (wybrany): Zwiększona 
dostępność i jakość usług zdrowotnych w regionie, Lepsze warunki kształcenia zawo-
dowego i ustawicznego.   

• Regionalny rynek pracy (OP 7), cel szczegółowy (wybrany): Zwiększenie liczby 
nowo utworzonych, trwałych mikroprzedsiębiorstw, Podniesienie kompetencji i kwali-
fikacji przedsiębiorców sektora MŚP i ich pracowników. 

• Integracja społeczna (OP 8), cel szczegółowy (wybrany): Zwiększenie dostępności 
usług zdrowotnych. 

• Jakość edukacji i kompetencji w regionie (OP 9), cel szczegółowy (wybrany): 
Wzrost kompetencji kluczowych uczniów w zakresie TIK, nauk matematyczno-
przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej 
oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi po-
trzebami edukacyjnymi, Wzrost zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących 
kształcenie zawodowe poprzez poprawę jakości szkolnictwa zawodowego dostosowa-
nego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół, Wzrost kwa-
lifikacji osób dorosłych poprzez uczestnictwo w pozaszkolnych formach kształcenia.  

*** 

Cele główne i szczegółowe Aktualizacji Strategii Rozwoju Rzeszowa do 2025 r. odnoszą 
się do celów i instrumentów ujętych w wyżej wymienionych dokumentach. 
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Dokumenty strategiczne tworzone dla Rzeszowskiego Obszaru Funk-
cjonalnego 

Współcześnie, ze względu na nowe zasady terytorializacji polityki i podejścia do pro-
cesów metropolizacji, najważniejszym tłem lokalnym dla procesów rozwoju Rzeszowa staje 
się Rzeszowski Obszar Funkcjonalny  Stworzenie instrumentów zarządzania obszarami funk-
cjonalnymi w ramach krajowej polityki rozwoju, ma na celu wzmocnienie współpracy po-
między gminami sąsiadującymi z dużymi miastami, a co za tym idzie przyspieszenie proce-
sów metropolizacji. Można wskazać na wiele korzyści związanych z prowadzeniem prac po-
dejmowanych w ramach ROF, jedną z kluczowych powinno stać się wprowadzenie mechani-
zmów wspólnego planowania działań gmin tworzących ROF. Spodziewane jest przyspiesze-
nie rozwoju społeczno-gospodarczego gmin ROF oraz wzmocnienie konkurencyjności w ska-
li regionalnej i krajowej tworzącego się obszaru metropolitalnego. Oczekuje się także zwięk-
szenia atrakcyjności inwestycyjnej obszaru, przy jednoczesnej poprawie spójności społecznej, 
gospodarczej i przestrzennej, w tym poprawie dostępności i efektywności świadczenia usług 
publicznych w ramach ROF.  

W skali Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego opracowano szereg dokumentów 
sterujących rozwojem, a to:  

1. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego, 

2. Studium programowo-przestrzenne wraz z koncepcją rozwiązań technicznych w 
zakresie odprowadzania wód opadowych z terenu Rzeszowskiego Obszaru Funk-
cjonalnego, 

3. Studium rozwoju transportu publicznego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalne-
go, 

4. Studium programowo-przestrzenne gospodarki wodno-ściekowej Rzeszowskiego 
Obszaru Funkcjonalnego, 

5. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, 
6. Program Rewitalizacji dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, 
7. Koncepcja lokalizacji stref zwiększonej aktywności gospodarczej na terenie Rze-

szowskiego Obszaru Funkcjonalnego, 
8. Diagnoza potrzeb seniorów zamieszkałych na terenie Rzeszowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób dotkniętych ze-
społami otępiennymi. Formy i kierunki wsparcia społecznego, kulturalnego i 
zdrowotnego. 

Proces konsultacji społecznych tych dokumentów został zakończony. Opracowania 
zostały odebrane od wykonawców. W dniu 13 października 2015 r. Rada Miasta Rzeszowa 
uchwaliła 6 dokumentów branżowych (pozycje 2-7) w zakresie odnoszącym się do Gminy 
Miasto Rzeszów. Strategia ZIT jest natomiast obecnie opiniowana przez Ministerstwo Infra-
struktury i Rozwoju oraz Instytucję Zarządzającą RPO WP. 

 
Cele główne i szczegółowe Aktualizacji Strategii Rozwoju Rzeszowa do 2025 r. są 

spójne z celami i instrumentami ujętymi w wyżej wymienionych dokumentach. 
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STRATEGICZNE CELE GŁÓWNE ROZWOJU MIASTA 
RZESZOWA 

 
Strategiczne cele główne rozwoju Miasta Rzeszowa skonstruowano w oparciu o Wizję 

i Misję rozwoju Miasta. Przyjęto, że elementy Misji odnoszące się bezpośrednio do zarządza-
nia miastem (i jego rozwojem) mają charakter horyzontalny w stosunku do elementu dotyczą-
cego stwarzania warunków dla podnoszenia jakości życia mieszkańców. Analiza silnych i 
słabych stron oraz szans i zagrożeń rozwojowych Miasta pozwoliła na potwierdzenie aktual-
ności celów strategicznych sformułowanych w Strategii Rozwoju Rzeszowa z 2008 r. Cele te, 
czasem przeformułowane i rozbudowane w relacji do aktualnych priorytetów polityki Unii 
Europejskiej i kraju, przedstawiono poniżej w relacji do zapisów Misji strategicznej (Rysunek 
1. Zależności pomiędzy celami głównymi celami strategicznymi Aktualizacji Strategii Roz-
woju Rzeszowa 2025 r.). 

 

 

Rysunek 1. Zależności pomiędzy celami głównymi celami strategicznymi Aktualizacji Strategii Rozwoju 
Rzeszowa 2025 r. 

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem Strategii Rozwoju Rzeszowa 2015 
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Przyjmuje się 4 sektorowe cele strategiczne, odnoszące się do otocze-
nia i podsystemów miasta: 

C.1. Inteligentne Miasto – Tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju Rzeszo-
wa jako atrakcyjnego miejsca dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz rozwoju edu-
kacji, szkolnictwa wyższego, nauki i kultury (Cel strategiczny w Strategii Rozwoju Rzeszowa 
z 2008 r.) 

C.2. Miasto społecznie spójne i zintegrowane – Poprawa warunków życia mieszkań-
ców i stanu bezpieczeństwa publicznego (Cel strategiczny w Strategii Rozwoju Rzeszowa z 
2008 r.) 

C.3. Mobilność miejska i infrastruktura – Rozwój i poprawa funkcjonowania sys-
temu komunikacji i infrastruktury technicznej (Cel strategiczny w Strategii Rozwoju Rzeszo-
wa z 2008 r.) 

C.4. Wykorzystanie zasobów – Czysta energia i Bogate dziedzictwo – Ochrona i 
zagospodarowywanie walorów i zasobów środowiska przyrodniczego i kulturowego (Cel stra-
tegiczny w Strategii Rozwoju Rzeszowa z 2008 r.) 
 

Przyjmuje się 4 horyzontalne cele strategiczne, odnosząc się do pod-
systemu zarządzania miastem: 

CH.1. Spójność terytorialna – Zagospodarowywanie terenu miasta w sposób racjo-
nalny pod względem przestrzennym i architektonicznym (Cel strategiczny w Strategii Rozwo-
ju Rzeszowa z 2008 r.) 

Prowadzenie prorozwojowej, zrównoważonej gospodarki przestrzennej, stanowiące 
jedno z głównych zadań gminy. 

CH.2.  Bogate (Zasobne) Miasto – Zapewnienie zdolności finansowania rozwoju 
Miasta z wykorzystaniem środków publicznych i prywatnych 

Wykorzystanie dla rozwoju instrumentów wsparcia  ujętych w polityce spójności Unii 
Europejskiej i Umowie Partnerstwa oraz  innych instrumentów publicznych i publiczno-
prywatnych dostępnych w ramach polityk państwa. 

CH.3. Miasto współpracy – Zapewnienie sprawnej komunikacji społecznej  i współ-
pracy Miasta z podmiotami publicznymi, gospodarczymi, społecznymi i mieszkańcami 

Stworzenie instytucjonalnego systemu zarządzania Miastem w zgodnie z polityką 
spójności UE, uwzględniającą rządzenie wielopoziomowe i wielopodmiotowe. 

CH.4. Marka „Rzeszów” – Wypracowanie rozpoznawalnego w kraju i za granicą wi-
zerunku Rzeszowa jako centrum innowacji gospodarczych i społecznych, miasta gościnnego i 
przyjaznego dla odwiedzających 

  

Wykorzystanie marketingu terytorialnego dla stymulowania procesów rozwojowych i 
podnoszenia jakości życia mieszkańców. 
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STRATEGICZNE CELE SZCZEGÓŁOWE ROZWOJU 
MIASTA RZESZOWA 

 
W konsekwencji główne cele strategiczne rozwoju do 2015 r. zostały przedstawione 

w postaci matrycy, pozwalającej zidentyfikować strategiczne cele szczegółowe rozwoju 
Miasta. Cele te opracowano na podstawie analizy SWOT, szczególnie identyfikując: 

1. Słabe strony w kontekście potencjałów Miasta, 
2. Silne strony w kontekście zagrożeń, wynikających z otoczenia Miasta 

 
a także uwzględniając 
 

3. Cele ujęte w innych dokumentach programowych Miasta. 
 

Tworząc listę strategicznych celów szczegółowych, stosowano zasadę, że cel taki po-
winien: 

• wykraczać poza obligatoryjne, ustawowe zadania samorządu miasta na prawach 
powiatu, 

• tworzyć wartość dodaną, dzięki której samorząd Rzeszowa zdolny będzie do 
stawiania czoła wyzwaniom współczesności. 

 

Strategiczne cele szczegółowe ujęte w dokumentach programowych Rzeszowa dosto-
sowano do – zgodnego z zasadami planowania strategicznego – zapisu, zgodnie z którym cel 
przedstawia stan, który chce się uzyskać, a nie proces, prowadzący do tego stanu. 

Matrycę powiązania celów przedstawia Tabela 1. 

 
Dla każdego celu szczegółowego Aktualizacji Strategii Rozwoju Rzeszowa 2025, 

przedstawiono wskaźnik realizacyjny, podając jego: 

• definicję, 
• wartość bazową dla 2015 r. (lub innego, dla którego znana jest konkretna miara), 
• wartość szacunkową dla 2025 r., 
• źródło danych. 
 

Strategiczne cele szczegółowe  ustalone w związku z poszczególnymi celami głów-
nymi przedstawiają tabele 2-5. 
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Tabela 1. Matryca powiązań celów głównych i szczegółowych  

Cele horyzontalne 
è 

 

CH.1. Spójność terytorialna  
– Zagospodarowywanie terenu 
miasta w sposób racjonalny pod 
względem przestrzennym i archi-
tektonicznym 

CH.2.  Bogate (Zasobne) Miasto  
– Zapewnienie zdolności finansowa-
nia rozwoju Miasta z wykorzysta-
niem środków publicznych i prywat-
nych 

CH.3. Miasto współpracy  
– Zapewnienie sprawnej ko-
munikacji społecznej Miasta z 
podmiotami publicznymi, 
gospodarczymi, społecznymi i 
mieszkańcami 

CH.4. Marka „Rzeszów”  
– Wypracowanie rozpoznawal-
nego w kraju i za granicą wize-
runku Rzeszowa jako centrum 
innowacji gospodarczych i 
społecznych, miasta gościnnego 
i przyjaznego dla odwiedzają-
cych 

Cele sektorowe 
ê  

C.1. Inteligentne 
Miasto  
– Tworzenie sprzy-
jających warunków 
dla rozwoju Rze-
szowa jako atrak-
cyjnego miejsca dla 
prowadzenia dzia-
łalności gospodar-
czej oraz rozwoju 
edukacji, szkolnic-
twa wyższego, nau-
ki i kultury 

 
1. Zapewnienie Miastu terenów 

dla dalszego rozwoju funkcji 
metropolitalnych  

2. Lokalizacja – w skali ROF2 – 
stref zwiększonej aktywności 
gospodarczej  

3. Skoordynowana polityka prze-
strzenna w skali ROF 

4. Polityka przestrzenna uwzględ-
niająca potrzeby sektorów 
BPO/SSC/ITO 

5. Lokalizacja centrum logistycz-
no-dystrybucyjnego (tranzyto-
we położenie Miasta i bliskość 
portu lotniczego) 

 

 
6. Zasób gruntów dla celów rozwo-

jowych, jako element programu ak-
tywizacji działalności gospodarczej 
w mieście 

7. Rozwinięte i nowoczesne zaplecze 
badawcze i infrastruktura dydak-
tyczna uczelni  

8. Rozwinięte i dostosowane do rynku 
pracy szkolnictwo, m.in. zawodo-
we 

9. Atrakcyjne dla mieszkańców i 
przyjezdnych tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe, sportowe  i tury-
styczne 

  

 

 

 

 
10. Samorząd Miasta, jako 

źródło innowacyjnych i kre-
atywnych koncepcji rozwo-
jowych 

11. Współpraca w ramach ROF 
krokiem ku wzmocnieniu 
funkcji metropolitalnych 
Miasta 

12. Aktywne współdziałanie w 
ramach tworzenia platform 
współpracy biznes-nauka-
administracja  

13. Polityka wspierania rozwoju 
ośrodka akademickiego 

14. Utrzymanie w Rzeszowie 
prestiżowych podmiotów 
gospodarczych, szczególnie 
związanych z przemysłem 
lotniczym i wysokimi tech-
nologiami 

15. Współpraca transgraniczna  
16. Platforma integrująca rze-

szowskie środowiska kultu-
ralno-artystyczne i lokal-
nych twórców 

 
17. Wizerunek Rzeszowa jako 

„inteligentnego miasta”, któ-
re cechują: innowacyjne za-
rządzanie, innowacyjne tech-
nologie, innowacyjna nauka i 
technika, innowacyjny prze-
mysł i architektura, innowa-
cyjna kultura i sztuka. 

18. Wysoka rozpoznawalność 
miasta na arenie międzyna-
rodowej, zwłaszcza jako 
atrakcyjnego partnera do 
współpracy międzynarodo-
wej oraz lokowania inwesty-
cji  

19. Promocja rozwoju firm z 
sektora BPO/SSC/ITO 

20. Rzeszów miastem gościn-
nym, przyjaznym turystom i 
odwiedzającym 
 

                                                
2 Rzeszowski Obszar Funkcjonalny 
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Cele horyzontalne 
è 

 

CH.1. Spójność terytorialna  
– Zagospodarowywanie terenu 
miasta w sposób racjonalny pod 
względem przestrzennym i archi-
tektonicznym 

CH.2.  Bogate (Zasobne) Miasto  
– Zapewnienie zdolności finansowa-
nia rozwoju Miasta z wykorzysta-
niem środków publicznych i prywat-
nych 

CH.3. Miasto współpracy  
– Zapewnienie sprawnej ko-
munikacji społecznej Miasta z 
podmiotami publicznymi, 
gospodarczymi, społecznymi i 
mieszkańcami 

CH.4. Marka „Rzeszów”  
– Wypracowanie rozpoznawal-
nego w kraju i za granicą wize-
runku Rzeszowa jako centrum 
innowacji gospodarczych i 
społecznych, miasta gościnnego 
i przyjaznego dla odwiedzają-
cych 

Cele sektorowe 
ê  

C.2. Miasto spo-
łecznie spójne i 
zintegrowane 
– Poprawa warun-
ków życia miesz-
kańców i stanu 
bezpieczeństwa 
publicznego  

 
 

1. Sprawny i dostosowany do 
struktury przestrzennej miasta 
system placówek odpowie-
dzialnych za bezpieczeństwo 
publiczne  

2. Wyeliminowanie obszarów 
uznawanych za kryzysowe w 
kontekście potrzeb rewitalizacji 
obszarów miejskich  

 
 

3. Rzeszów, jako atrakcyjne miejsce 
zamieszkania dla młodych profe-
sjonalistów (tzw. klasy kreatywnej) 
dzięki polityce mieszkaniowej 
Miasta i zapleczu rekreacyjnemu 

4. Rozwój mieszkalnictwa komunal-
nego 

5. Systemy wsparcia służące możli-
wości łączenia życia zawodowego 
z rodzinnym 

6. System aktywnych form poprawy 
sytuacji na rynku pracy (szczegól-
nie wobec absolwentów szkół wyż-
szych) 

7. Dobra dostępność do usług i opieki 
zdrowotnej, m.in. w szpitalach oraz 
na rzecz osób starszych  

8. Sprawny system wsparcia osób z 
grup nieuprzywilejowanych 

9. Poprawa bezpieczeństwa w Mie-
ście – likwidacja zagrożeń natural-
nych 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

10. Wykorzystywanie sieci 
społecznościowych do 
wsparcia grup społecznie 
marginalizowanych (m.in. 
osób niepełnosprawnych) 

11. Wspieranie działań na rzecz 
utrzymania regionalnej i lo-
kalnej tożsamości oraz kul-
tury 

12. Platforma współpracy orga-
nizacji społecznych  

13. Promocja modelu ekonomii 
społecznej, jako formy inte-
gracji społecznej 

 
 

14. Wizerunek Rzeszowa jako 
miejsca dynamicznego, twór-
czego, przedsiębiorczego, 
niezależnego i odważnego, 
które łączy ludzi z dużym po-
tencjałem i pomysłowością w 
działaniu 

15. Promocja nowych kierunków 
studiów odpowiadających 
zapotrzebowaniu na rynku 
pracy, zarówno w przypadku 
uczelni publicznych, jak i 
prywatnych 

16. Ugruntowane poczucie toż-
samości z miastem 
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Cele horyzontalne 
è 

 

CH.1. Spójność terytorialna  
– Zagospodarowywanie terenu 
miasta w sposób racjonalny pod 
względem przestrzennym i archi-
tektonicznym 

CH.2.  Bogate (Zasobne) Miasto  
– Zapewnienie zdolności finansowa-
nia rozwoju Miasta z wykorzysta-
niem środków publicznych i prywat-
nych 

CH.3. Miasto współpracy  
– Zapewnienie sprawnej ko-
munikacji społecznej Miasta z 
podmiotami publicznymi, 
gospodarczymi, społecznymi i 
mieszkańcami 

CH.4. Marka „Rzeszów”  
– Wypracowanie rozpoznawal-
nego w kraju i za granicą wize-
runku Rzeszowa jako centrum 
innowacji gospodarczych i 
społecznych, miasta gościnnego 
i przyjaznego dla odwiedzają-
cych 

Cele sektorowe 
ê  

C.3. Mobilność 
miejska i infra-
struktura 
– Rozwój i poprawa 
funkcjonowania 
systemu komunika-
cji i infrastruktury 
technicznej 

1. Dobra dostępność transportowa i komunikacyjna Rzeszowa z Warszawy - 
realizacja bezpośredniego szybkiego połączenia kolejowego oraz lobbing 
na rzecz wprowadzenia do strategicznych i planistycznych dokumentów 
rządowych nowej drogi ekspresowej S9 relacji Rzeszów – Radom 

2. Dobre skomunikowanie Rzeszowa z północą i południem Europy oraz z 
regionami Polski Wschodniej - lobbing na rzecz realizacji całej drogi eks-
presowej S19 w standardzie dwujezdniowym oraz ujęcia w strategicznych 
i planistycznych dokumentach rządowych transeuropejskiego korytarza 
transportowego Via Carpatia – z uwzględnieniem wewnętrznej infrastruk-
tury drogowej Miasta 

3. Dobre skomunikowanie drogowe Rzeszowa z południowo-wschodnią 
częścią ROF-u i południowo-wschodnią częścią województwa 

4. Zintegrowane systemy zrównoważonego transportu zbiorowego w skali 
ROF, wykorzystujące intermodalne węzły, powiązane z transportem ro-
werowym (P&R, B&R, K&R3) oraz alternatywne formy kołowego i szy-
nowego transportu publicznego, a w tym –  
• Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne jako zintegrowany intermo-

dalny węzeł przesiadkowy dla wszystkich rodzajów komunikacji 
zbiorowej 

• Rzeszowska Kolej Aglomeracyjna wraz z linią kolejową do terminalu 
pasażerskiego na lotnisku 

5. Dobrze skomunikowany infrastrukturą kolejową, drogową i transportem 
publicznym Międzynarodowy Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka 

6. Wyrównane standardy zaopatrzenia w podstawową infrastrukturę tech-
niczną w odniesieniu do terenów przyłączonych po 2005 r.  

7. Rozbudowana bezprzewodowa miejska sieć internetowa, dostępowa. 
 

8. Zaspokajający w sposób 
zrównoważony potrzeby 
mieszkańców i przyjezd-
nych system parkowania w 
Mieście  

9. Promocja  alternatywnych 
do paliwa stałego proekolo-
gicznych sposobów ogrze-
wania mieszkań 

 

10. Polityka marketingowa mia-
sta, wykorzystująca tranzy-
towe położenie miasta i po-
siadanie nowoczesnego portu 
lotniczego  

                                                
3 P&R – Park & Ride (samochód osobowy – transport zbiorowy); B&R – Bike & Ride (rower – transport zbiorowy); K&R – Kiss & Ride (pożegnaj się i jedź transportem 
zbiorowym). 
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Cele horyzontalne 
è 

 

CH.1. Spójność terytorialna  
– Zagospodarowywanie terenu 
miasta w sposób racjonalny pod 
względem przestrzennym i archi-
tektonicznym 

CH.2.  Bogate (Zasobne) Miasto  
– Zapewnienie zdolności finansowa-
nia rozwoju Miasta z wykorzysta-
niem środków publicznych i prywat-
nych 

CH.3. Miasto współpracy  
– Zapewnienie sprawnej ko-
munikacji społecznej Miasta z 
podmiotami publicznymi, 
gospodarczymi, społecznymi i 
mieszkańcami 

CH.4. Marka „Rzeszów”  
– Wypracowanie rozpoznawal-
nego w kraju i za granicą wize-
runku Rzeszowa jako centrum 
innowacji gospodarczych i 
społecznych, miasta gościnnego 
i przyjaznego dla odwiedzają-
cych 

Cele sektorowe 
ê  

C.4. Wykorzystanie 
zasobów – Czysta 
energia i Bogate 
dziedzictwo  
– Ochrona i zago-
spodarowywanie 
walorów i zasobów 
środowiska przy-
rodniczego i kultu-
rowego 

1. Miasto dostosowane do wy-
zwań związanych ze zmianami 
klimatu 

2. Zachowane bogactwo przyrod-
nicze, dziedzictwo kulturowe i 
walory krajobrazowe Miasta 

3. Dobry potencjał ekologiczny 
wód powierzchniowych oraz 
zachowane zasoby wód pod-
ziemnych, w szczególności wód 
mineralnych. 

4. Ograniczona emisyjność gospodar-
ki miejskiej, dzięki wykorzystaniu 
środków UE i budżetu Państwa i 
innych środków zewnętrznych 

5. Sprawny system gospodarki odpa-
dami, przy minimalizacji u źródła 
wytwarzania oraz przy zapewnie-
niu wysokiego stopnia odzysku i 
bezpiecznych dla środowiska pro-
cesów unieszkodliwiania 

6. Wyeliminowanie  wyrobów zawie-
rających materiały i substancje 
szkodliwe dla zdrowia 

7. Ochrona i promocja zasobów przy-
rodniczych oraz zachowanie dzie-
dzictwa kulturowego dzięki wyko-
rzystaniu środków zewnętrznych. 

8. Podniesienie świadomości 
ekologiczna społeczeństwa, 
szczególnie w sferze ochro-
ny powietrza i wód po-
wierzchniowych  

9. Wysoka świadomość 
mieszkańców z zakresie po-
trzeby ustanawiania form 
ochrony przyrody (użytków 
ekologicznych, zespołów 
przyrodniczo-
krajobrazowych) – zgodnie 
z założeniami SUiKZP 

 

10. Wizerunek uwzględniający 
walory obiektów zabytko-
wych, zachowanego krajo-
brazu kulturowego oraz dzie-
dzictwa historycznego. 
Utworzenie w Rzeszowie 
Centrum Polonia 3.0 

Źródło: opracowanie własne 
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Cele szczegółowe  dla celu głównego: C.1. Inteligentne Miasto – Tworzenie sprzyjających warunków dla rozwo-
ju Rzeszowa jako atrakcyjnego miejsca dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz rozwoju edukacji, 
szkolnictwa wyższego, nauki i kultury 

Tabela 2. Strategiczne cele szczegółowe  ustalone w związku z Celem Strategicznym C.1. Inteligentne Miasto – Tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju 
Rzeszowa jako atrakcyjnego miejsca dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz rozwoju edukacji, szkolnictwa wyższego, nauki i kultury 

Lp. Strategiczny cel szczegółowy 

Cel horyzon-
talny doty-

czący zarzą-
dzania 

Odnośnik do planu/programu 
Miasta lub Rzeszowskiego 
Obszaru Funkcjonalnego 

Rok opracowania 

Wskaźnik realizacyjny 

Wskaźnik Wartość 
wskaźnika 

bazowa 

2015 rok4 

Wartość 
wskaźnika 

szacunkowa  

2025 rok 

Źródło 
danych 

1.  Zapewnienie Miastu terenów dla dalszego 
rozwoju funkcji metropolitalnych  CH.1  Powierzchnia miasta 116,37 

km2 
125 km2 GUS 

2.  Lokalizacja – w skali ROF  – stref zwięk-
szonej aktywności gospodarczej  

CH.1. 

Koncepcja lokalizacji stref 
zwiększonej aktywności gospo-
darczej na terenie Rzeszowskie-

go Obszaru Funkcjonalnego 

2015 

Powierzchnia stref 300 ha 643 ha Statystyki 
gmin ROF 

3.  Skoordynowana polityka przestrzenna w 
skali ROF CH.1. 

 Odsetek powierzch-
ni Miasta objętej 

MPZP 

15,5 % 35,9% BRMR 

4.  Polityka przestrzenna uwzględniająca 
potrzeby sektorów BPO/SSC/ITO CH.1. 

 Powierzchnia biu-
rowa kl. A/B+ 

75 tys. m2 100 tys. m2 Badanie 
ewaluacyj-

ne 

5.  Lokalizacja centrum logistyczno-
dystrybucyjnego (tranzytowe położenie 
Miasta i bliskość portu lotniczego) 

CH.1. 
 Powierzchnia maga-

zynowa 
129,6 tys. 

m2 
150 tys. m2 Badanie 

ewaluacyj-
ne 

6.  Zasób gruntów dla celów rozwojowych, 
jako element programu aktywizacji dzia-

CH.2. Studium Uwarunkowań i Kie-
runków Zagospodarowania 

% powierzchni  
Miasta przewidzia-

6,4% 10,0% BRMR 

                                                
4 Lub rok wskazany w nawiasach, jeśli nie ma danych dla 2015 r. 
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Lp. Strategiczny cel szczegółowy 

Cel horyzon-
talny doty-

czący zarzą-
dzania 

Odnośnik do planu/programu 
Miasta lub Rzeszowskiego 
Obszaru Funkcjonalnego 

Rok opracowania 

Wskaźnik realizacyjny 

Wskaźnik Wartość 
wskaźnika 

bazowa 

2015 rok4 

Wartość 
wskaźnika 

szacunkowa  

2025 rok 

Źródło 
danych 

łalności  Przestrzennego 

2000 

nych w SUIKZP 
pod działalność 
inwestycyjną  

7.  Rozwinięte i nowoczesne zaplecze badaw-
cze i infrastruktura dydaktyczna uczelni  

CH.2. 

 Liczba jednostek, 
które uzyskały sta-

tus Krajowych Nau-
kowych Ośrodków 

Wiodących - 
KNOW 

0 3 MNiSzW 

8.  Rozwinięte i dostosowane do rynku pracy 
szkolnictwo, w tym – zawodowe 

CH.2. 

 Udział uczniów 
szkół zawodowych i 
techników  w ogóle 
uczniów szkół po-
nadgimnazjalnych 

48,8% 
(2013/14) 

55% 

 

GUS 

9.  Atrakcyjne dla mieszkańców i przyjezd-
nych tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, 
sportowe  i turystyczne 

CH.2. 
Strategia Rozwoju Sportu Mia-

sta Rzeszowa do 2020 r. 

2014 

tereny zieleni urzą-
dzonej ogółem  

31,2 
m2/os. 

(2013) 

 35m2/os. Badanie 
ewaluacyj-

ne 

10.  Samorząd Miasta, jako źródło innowacyj-
nych i kreatywnych koncepcji rozwojo-
wych CH.3. 

 Ilość nowych, zrea-
lizowanych projek-
tów rozwojowych 
opisywanych w 

mediach ogólnopol-
skich 

0 10 Badanie 
ewaluacyj-

ne 

11.  Współpraca w ramach ROF krokiem ku 
wzmocnieniu funkcji metropolitalnych 
Miasta  

Strategia ZIT ROF 

2015 

Liczba zrealizowa-
nych projektów ZIT 

ROF 

0 Ilość projek-
tów zgodnie 
ze Strategią 

ZIT 

Stowarzy-
szenie ROF 

12.  Aktywne współdziałanie w ramach two- CH.3. Aktualizacja Strategii Marki Liczba członków ok. 200  ok. 250 Badanie 
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Lp. Strategiczny cel szczegółowy 

Cel horyzon-
talny doty-

czący zarzą-
dzania 

Odnośnik do planu/programu 
Miasta lub Rzeszowskiego 
Obszaru Funkcjonalnego 

Rok opracowania 

Wskaźnik realizacyjny 

Wskaźnik Wartość 
wskaźnika 

bazowa 

2015 rok4 

Wartość 
wskaźnika 

szacunkowa  

2025 rok 

Źródło 
danych 

rzenia platform współpracy biznes-nauka-
administracja 

Rzeszowa oraz Programu Pro-
mocji Miasta Rzeszowa na lata 

2014–2020 

2014 

klastrów  ewaluacyj-
ne 

13.  Polityka wspierania rozwoju ośrodka aka-
demickiego 

CH.3. 

 Liczba studen-
tów/10 tys. miesz-

kańców 

279 utrzymanie 
wskaźnika 

GUS 

Badanie 
ewaluacyj-

ne 

14.  Utrzymanie w Rzeszowie prestiżowych 
podmiotów gospodarczych, szczególnie 
związanych z przemysłem lotniczym i 
wysokimi technologiami 

CH.3. 

 Zatrudnienie w 
firmach klastra 
Dolina Lotnicza 

23 tys. 
osób 

27 tys. osób Badanie 
ewaluacyj-

ne 

15.  Współpraca transgraniczna wykorzystują-
ca środki europejskie CH.3. 

 Liczba nowych 
projektów transgra-

nicznych 

0 10 Statystyki 
Miasta 

16.  Platforma integrująca rzeszowskie środo-
wiska kulturalno-artystyczne i lokalnych 
twórców CH.3. 

Strategia Rozwoju Kultury Mia-
sta Rzeszowa do roku 2020 

2014 

Liczba odbywają-
cych się rocznie 

spotkań integrują-
cych środowisko 

0 24 Statystyki 
Miasta 

17.  Wizerunek Rzeszowa jako „inteligentnego 
miasta”, które cechują innowacyjne zarzą-
dzanie, innowacyjne technologie, innowa-
cyjna nauka i technika, innowacyjny 
przemysł i architektura, innowacyjna kul-
tura i sztuka. 

CH.4. 

Aktualizacja Strategii Marki 
Rzeszowa oraz Programu Pro-
mocji Miasta Rzeszowa na lata 

2014–2020 

2014 

Liczba festiwali i 
targów zorganizo-

wanych  
w Rzeszowie  

uznanych przez 
UMR za istotne dla 

rozwoju Miasta 

32 impre-
zy 

(2014) 
40 imprez 

Statystyki 
Miasta 

18.  Wysoka rozpoznawalność miasta na arenie 
międzynarodowej, zwłaszcza jako atrak-
cyjnego partnera do współpracy międzyna-

CH.4. 
Aktualizacja Strategii Marki 

Rzeszowa oraz Programu Pro-
mocji Miasta Rzeszowa na lata 
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Lp. Strategiczny cel szczegółowy 

Cel horyzon-
talny doty-

czący zarzą-
dzania 

Odnośnik do planu/programu 
Miasta lub Rzeszowskiego 
Obszaru Funkcjonalnego 

Rok opracowania 

Wskaźnik realizacyjny 

Wskaźnik Wartość 
wskaźnika 

bazowa 

2015 rok4 

Wartość 
wskaźnika 

szacunkowa  

2025 rok 

Źródło 
danych 

rodowej oraz lokowania inwestycji  2014–2020 

2014 

19.  Promocja rozwoju firm z sektora 
BPO/SSC/ITO CH.4. 

 Liczba firm z sekto-
ra 

30 60 Badanie 
ewaluacyj-

ne 

20.  Rzeszów miastem gościnnym, przyjaznym 
turystom i odwiedzającym CH.4. 

Strategia rozwoju turystyki w 
Rzeszowie 

2015 

Liczba punktów 
informacji tury-

stycznej i kultural-
nej 

0 20  
(w ramach 

recepcji 
hotelowych) 

Badanie 
ewaluacyj-

ne 

Źródło: opracowanie własne 
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Cele szczegółowe  dla celu głównego: C.2. Miasto społecznie spójne i zintegrowane – Poprawa warunków życia 
mieszkańców i stanu bezpieczeństwa publicznego 

Tabela 3. Strategiczne cele szczegółowe  ustalone w związku z Celem Strategicznym C.2. Miasto społecznie spójne i zintegrowane – Poprawa warunków życia 
mieszkańców i stanu bezpieczeństwa publicznego  

Lp. Strategiczny cel szczegółowy 

Cel ho-
ryzon-
talny 

dotyczą-
cy za-

rządza-
nia 

Odnośnik do planu/programu 
Miasta lub Rzeszowskiego Ob-

szaru Funkcjonalnego 

Rok opracowania 

Wskaźnik realizacyjny 

Wskaźnik Wartość 
wskaźnika 

bazowa 

2015 rok5 

Wartość 
wskaźnika 

szacunkowa  

2025 rok 

Źródło da-
nych 

1.  Sprawny i dostosowany do struktury prze-
strzennej miasta system placówek odpowie-
dzialnych za bezpieczeństwo publiczne 

CH.1. 
 Przestępstwa 

stwierdzone na 
1000 mieszk. 

18,5 

(2013) 

15 Policja 

2.  
Wyeliminowanie obszarów uznawanych za 
kryzysowe w kontekście potrzeb rewitaliza-
cji obszarów miejskich  

CH.1. 

Program Rewitalizacji dla Rze-
szowskiego Obszaru Funkcjonal-
nego [lata 2014 – 2020 (2022)] 

2015 

Powierzchnia 
obszarów zde-
gradowanych 

(wg Prog.Rew. 
ROF) 

bd. redukcja o 
20% 

BRMR 

Badanie ewa-
luacyjne 

3.  Rzeszów, jako atrakcyjne miejsce zamiesz-
kania dla młodych profesjonalistów (tzw. 
klasy kreatywnej) dzięki polityce mieszka-
niowej Miasta i zapleczu rekreacyjnemu 

CH.2. 

 Saldo migracji 
na 1000 mieszk. 

2,1  

(2013) 

utrzymanie 
dodatniego 
wskaźnika 

GUS 

4.  
Rozwój mieszkalnictwa komunalnego CH.2. 

 Liczba  miesz-
kań komunal-

nych 

3666 

 

4000 Statystyki 
Miasta 

5.  
Systemy wsparcia służące możliwości łącze-
nia życia zawodowego z rodzinnym CH.2. 

Strategia Rozwiązywania Pro-
blemów Pomocy Społecznej na 

lata 2009-2015 

Odsetek dzieci 
w wieku do 3 
lat objętych 

opieką w żłob-

18,7% 
(2014) 

33% Statystyki 
Miasta 

                                                
5 Lub rok wskazany w nawiasach, jeśli nie ma danych dla 2015 r. 
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Lp. Strategiczny cel szczegółowy 

Cel ho-
ryzon-
talny 

dotyczą-
cy za-

rządza-
nia 

Odnośnik do planu/programu 
Miasta lub Rzeszowskiego Ob-

szaru Funkcjonalnego 

Rok opracowania 

Wskaźnik realizacyjny 

Wskaźnik Wartość 
wskaźnika 

bazowa 

2015 rok5 

Wartość 
wskaźnika 

szacunkowa  

2025 rok 

Źródło da-
nych 

2009 kach 

6.  
System aktywnych form poprawy sytuacji na 
rynku pracy (szczególnie wobec absolwen-
tów szkół wyższych) 

CH.2. 

 Udział bezro-
botnych z wyż-
szym wykszt. w 
liczbie bezro-

botnych 

26%  

(2014) 

20% PUP 

7.  Dobra dostępność do usług i opieki zdro-
wotnej, m.in. w szpitalach oraz na rzecz 
osób starszych 

CH.2. 

 

 

Liczba łóżek 
szpitalnych na 
10 tys. mieszk. 

regionu 

47,8  

(2013) 

53 GUS 

8.  
Sprawny system wsparcia osób z grup nieu-
przywilejowanych  CH.2. 

Strategia Rozwiązywania Pro-
blemów Pomocy Społecznej na 

lata 2009-2015 

2009 

Liczba miejsc w 
dziennych 
ośrodkach 
wsparcia 

186 205 Statystyki 
Miasta 

9.  Poprawa bezpieczeństwa w Mieście – likwi-
dacja zagrożeń naturalnych CH.2.  Liczba osuwisk 6 0 Statystyki 

Miasta 

10.  
Wykorzystanie sieci społecznościowych do 
wsparcia grup społecznie marginalizowa-
nych (m.in. osób niepełnosprawnych) 

CH.3. 

 Liczba zainsta-
lowanych no-
wych aplikacji 
w instytucjach 
publicznych 

0 10 Statystyki 
Miasta 

11.  Wspieranie działań na rzecz utrzymania 
regionalnej i lokalnej tożsamości oraz kultu-
ry 

CH.3. 

 Środki Miasta 
kierowane na 

budżet obywa-
telski 

6,5 mln zł 13 mln zł Statystyki 
Miasta 

12.  Platforma współpracy organizacji społecz- CH.3. Aktualizacja Strategii Marki 
Rzeszowa oraz Programu Promo-

Liczba NGO’s 
na 10 tys. 

48 55 Statystyki 
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Lp. Strategiczny cel szczegółowy 

Cel ho-
ryzon-
talny 

dotyczą-
cy za-

rządza-
nia 

Odnośnik do planu/programu 
Miasta lub Rzeszowskiego Ob-

szaru Funkcjonalnego 

Rok opracowania 

Wskaźnik realizacyjny 

Wskaźnik Wartość 
wskaźnika 

bazowa 

2015 rok5 

Wartość 
wskaźnika 

szacunkowa  

2025 rok 

Źródło da-
nych 

nych  cji Miasta Rzeszowa na lata 
2014–2020 

2014 

mieszkańców (2014) Miasta 

13.  Promocja modelu ekonomii społecznej, jako 
formy integracji społecznej CH.3. 

 Liczba podmio-
tów ekonomii 

społecznej 

28 

(2015) 

35 Statystyki 
Miasta 

14.  Wizerunek Rzeszowa jako miejsca dyna-
micznego, twórczego, przedsiębiorczego, 
niezależnego i odważnego, które łączy ludzi 
z dużym potencjałem i pomysłowością w 
działaniu 

CH.4. 

Aktualizacja Strategii Marki 
Rzeszowa oraz Programu Promo-

cji Miasta Rzeszowa na lata 
2014–2020 

2014 

Liczba między-
narodowych i 

krajowych 
nagród, otrzy-
manych  przez 

Miasto 

ok. 10 utrzymanie 
wskaźnika 

Statystyki 
Miasta 

15.  Promocja nowych kierunków studiów od-
powiadających zapotrzebowaniu na rynku 
pracy, zarówno w przypadku uczelni pu-
blicznych, jak i prywatnych 

CH.4. 

 Liczba absol-
wentów uczelni 
wyższych Rze-

szowa 

16 692  

(2014) 

utrzymanie 
wskaźnika 

GUS 

Badanie ewa-
luacyjne 

16.  

Ugruntowane poczucie tożsamości z mia-
stem CH.4. 

 Frekwencja w 
wyborach sa-
morządowych 

do Rady Miasta 
Rzeszowa 

40,92% 

(2014) 

50% PKW 

Źródło: opracowanie własne 
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Cele szczegółowe  dla celu głównego: C.3. Mobilność miejska i infrastruktura – Rozwój i poprawa funkcjono-
wania systemu komunikacji i infrastruktury technicznej 

Tabela 4. Strategiczne cele szczegółowe  ustalone w związku z Celem Strategicznym C.3. Mobilność miejska i infrastruktura – Rozwój i poprawa funkcjonowania 
systemu komunikacji i infrastruktury technicznej 

Lp. Strategiczny cel szczegółowy 

Cel horyzon-
talny doty-

czący zarzą-
dzania 

Odnośnik do planu/programu 
Miasta lub Rzeszowskiego 
Obszaru Funkcjonalnego 

Rok opracowania 

Wskaźnik realizacyjny 

Wskaźnik Wartość 
wskaźnika 

bazowa 

2015 rok6 

Wartość 
wskaźnika 

szacunkowa  

2025 rok 

Źródło 
danych 

1.  Dobra dostępność transportowa i komuni-
kacyjna Rzeszowa z Warszawy - realiza-
cja bezpośredniego szybkiego połączenia 
kolejowego oraz lobbing na rzecz wpro-
wadzenia do strategicznych i planistycz-
nych dokumentów rządowych nowej drogi 
ekspresowej S9 relacji Rzeszów – Radom 

CH.1. - CH.2. 

Studium rozwoju transportu 
publicznego Rzeszowskiego 

Obszaru Funkcjonalnego 

2015 

Czas przejazdu 
koleją na linii 

Rzeszów-
Warszawa [PKP] 

375 minut 

(2011) 

180 Badanie 
ewaluacyjne 

2.  Dobre skomunikowanie Rzeszowa z pół-
nocą i południem Europy oraz z regionami 
Polski Wschodniej - lobbing na rzecz 
realizacji całej drogi ekspresowej S19 o 
standardzie dwujezdniowym oraz ujęcia w 
strategicznych i planistycznych dokumen-
tach rządowych transeuropejskiego kory-
tarza transportowego Via Carpatia – z 
uwzględnieniem wewnętrznej infrastruktu-
ry drogowej Miasta 

CH.1. - CH.2. 

Studium rozwoju transportu 
publicznego Rzeszowskiego 

Obszaru Funkcjonalnego 

2015 

Czas przejazdu 
samochodem z 

centrum Rzeszo-
wa do centrum 
Białegostoku  

ok. 6 godz. ok. 4 godz. Badanie 
ewaluacyjne 

3.  Dobre skomunikowanie drogowe Rzeszo-
wa z południowo-wschodnią częścią ROF-
u i południowo-wschodnią częścią woje-
wództwa 

CH.1. - CH.2. 

 Czas przejazdu 
samochodem z 
Rzeszowa do 

Ustrzyk Dolnych 

ok. 2 godz. ok. 1,5 godz. Badanie 
ewaluacyjne 

                                                
6 Lub rok wskazany w nawiasach, jeśli nie ma danych dla 2015 r. 
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Lp. Strategiczny cel szczegółowy 

Cel horyzon-
talny doty-

czący zarzą-
dzania 

Odnośnik do planu/programu 
Miasta lub Rzeszowskiego 
Obszaru Funkcjonalnego 

Rok opracowania 

Wskaźnik realizacyjny 

Wskaźnik Wartość 
wskaźnika 

bazowa 

2015 rok6 

Wartość 
wskaźnika 

szacunkowa  

2025 rok 

Źródło 
danych 

4.  Zintegrowane systemy zrównoważonego 
transportu zbiorowego w skali ROF, wy-
korzystujące intermodalne węzły, powią-
zane z transportem rowerowym (P&R, 
B&R, K&R7) oraz alternatywne formy 
kołowego i szynowego transportu publicz-
nego, a w tym:  

• Rzeszowskie Centrum Komunikacyj-
ne jako zintegrowany intermodalny 
węzeł przesiadkowy dla wszystkich 
rodzajów komunikacji zbiorowej 

• Rzeszowska Kolej Aglomeracyjna 
wraz z linią kolejową do terminalu 
pasażerskiego na lotnisku 

CH.1. - CH.2. 

Plan Zrównoważonego Rozwo-
ju Publicznego Transportu 

Zbiorowego na lata 2014-2020 
dla Miasta Rzeszowa i Gmin 
Ościennych które zawarły z 

Gminą Miasto Rzeszów poro-
zumienia w zakresie organizacji 

transportu publicznego 

2014 

Studium rozwoju transportu 
publicznego Rzeszowskiego 

Obszaru Funkcjonalnego 

2015 

Liczba pasaże-
rów transportu 

zbiorowego ZTM 
na liniach komu-
nikacyjnych ROF 

w Rzeszowie 
 

Zmniejszenie 
zanieczyszczenia 
powietrza pyłami 

PM10 i  
 
 

Zmniejszenie 
zanieczyszczenia 
powietrza pyłami 

PM 2,5 

28,71 mln 
 
 
 
 
 

 
Średniorocznie 

29 µg/m3 
2014 

 
 
 

Średniorocznie  
23 µg/m3 

2014 

31,71 mln 
 
 
 
 
 
 

Wartość 
zgodna lub 
niższa niż 

norma obo-
wiązująca  
w 2025 r. 
Wartość 

zgodna lub 
niższa niż 

norma obo-
wiązująca  
w 2025 r 

Badanie 
ewaluacyjne 

5.  Dobrze skomunikowany infrastrukturą 
kolejową, drogową i transportem publicz-
nym Międzynarodowy Port Lotniczy Rze-
szów-Jasionka 

CH.1. - CH.2. 

Studium rozwoju transportu 
publicznego Rzeszowskiego 

Obszaru Funkcjonalnego 

2015 

Czas  przejazdu ok. 30 minut ok. 20 minut Badanie 
ewaluacyjne 

                                                
7 P&R – Park & Ride (samochód osobowy – transport zbiorowy); B&R – Bike & Ride (rower – transport zbiorowy); K&R – Kiss & Ride (pożegnaj się i jedź transportem 
zbiorowym). 
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Lp. Strategiczny cel szczegółowy 

Cel horyzon-
talny doty-

czący zarzą-
dzania 

Odnośnik do planu/programu 
Miasta lub Rzeszowskiego 
Obszaru Funkcjonalnego 

Rok opracowania 

Wskaźnik realizacyjny 

Wskaźnik Wartość 
wskaźnika 

bazowa 

2015 rok6 

Wartość 
wskaźnika 

szacunkowa  

2025 rok 

Źródło 
danych 

6.  Wyrównane standardy zaopatrzenia w 
podstawową infrastrukturę techniczną w 
odniesieniu do terenów przyłączonych po 
2005 r.  

CH.1. - CH.2. 

Studium programowo-
przestrzenne gospodarki wod-
no-ściekowej Rzeszowskiego 

Obszaru Funkcjonalnego 

2015 

Studium programowo-
przestrzenne wraz z koncepcją 

rozwiązań technicznych w 
zakresie odprowadzania wód 

opadowych z terenu Rzeszow-
skiego Obszaru Funkcjonalnego 

2015 

Odsetek ludności 
korzystający z 
wodociągów / 

kanalizacji 

94% / 92% 
(2014) 

97% / 97% Statystyki 
Miasta 

7.  Rozbudowana bezprzewodowa miejska 
sieć internetowa, dostępowa CH.1. - CH.2.  Liczba punktów 

dostępowych 
137 

(2015) 
200 Statystyki 

Miasta 

8.  Zaspokajający w sposób zrównoważony 
potrzeby mieszkańców i przyjezdnych 
system parkowania w Mieście CH.3. 

Studium rozwoju transportu 
publicznego Rzeszowskiego 

Obszaru Funkcjonalnego 

2015 

Liczba nowych 
parkingów w 
węzłach prze-
siadkowych 

0 5 Statystyki 
Miasta 

9.  Promocja  alternatywnych do paliwa sta-
łego proekologicznych sposobów ogrze-
wania mieszkań  CH.3. 

Plan gospodarki niskoemisyjnej 
Rzeszowskiego Obszaru Funk-

cjonalnego 

2015 

liczba dni w roku 
z przekroczony-
mi dobowymi 

stężeniami PM10 

26-98  

(2011-13) 

35  

(brak prze-
kroczeń w 
okresie kil-
kuletnim) 

Badanie 
ewaluacyjne 
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Lp. Strategiczny cel szczegółowy 

Cel horyzon-
talny doty-

czący zarzą-
dzania 

Odnośnik do planu/programu 
Miasta lub Rzeszowskiego 
Obszaru Funkcjonalnego 

Rok opracowania 

Wskaźnik realizacyjny 

Wskaźnik Wartość 
wskaźnika 

bazowa 

2015 rok6 

Wartość 
wskaźnika 

szacunkowa  

2025 rok 

Źródło 
danych 

10.  Polityka marketingowa miasta, wykorzy-
stująca tranzytowe położenie miasta i 
posiadanie nowoczesnego portu lotniczego CH.4. 

Aktualizacja Strategii Marki 
Rzeszowa oraz Programu Pro-
mocji Miasta Rzeszowa na lata 

2014–2020 

2014 

Liczba targów, 
na których pre-
zentuje się Rze-

szów 

10 imprez 20 imprez Statystyki 
Miasta 

Źrodło: opracowanie własne 
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Cele szczegółowe  dla celu głównego: C.4. Wykorzystanie zasobów – Czysta energia i Bogate dziedzictwo – 
Ochrona i zagospodarowywanie walorów i zasobów środowiska przyrodniczego i kulturowego 

Tabela 5. Strategiczne cele szczegółowe  ustalone w związku z Celem Strategicznym C.4. Wykorzystanie zasobów – Czysta energia i Bogate dziedzictwo – Ochrona i 
zagospodarowywanie walorów i zasobów środowiska przyrodniczego i kulturowego 

Lp. Strategiczny cel szczegółowy 

Cel horyzon-
talny doty-

czący zarzą-
dzania 

Odnośnik do planu/programu Miasta 
lub Rzeszowskiego Obszaru Funkcjo-

nalnego 

Rok opracowania 

Wskaźnik realizacyjny 

Wskaźnik Wartość 
wskaźnika 

bazowa 

2015 rok8 

Wartość 
wskaźnika 

szacunkowa  

2025 rok 

Źródło 
danych 

1.  
Miasto dostosowane do wyzwań 
związanych ze zmianami klimatu CH.1. 

Plan gospodarki niskoemisyjnej Rzeszow-
skiego Obszaru Funkcjonalnego 

2015 

szacunkowy efekt 
ekologiczny - reduk-

cja CO2   

0 Mg 147 315 Mg Badanie 
ewaluacyjne 

2.  

Zachowane bogactwo przyrodni-
cze, dziedzictwo kulturowe i walo-
ry krajobrazowe Miasta 

CH.1. 

Gminny Program Opieki nad Zabytkami 
Miasta Rzeszowa na lata 2013-2016 

2012 

Program ochrony środowiska miasta Rze-
szowa na lata 2013 - 2016 z uwzględnie-
niem zadań zrealizowanych w 2013 roku 

oraz perspektywą na lata 2017 – 2020 

2013 

Program rewitalizacji dla Rzeszowskiego 
Obszaru Funkcjonalnego 

2015 

Obszary prawnie 
chronione 

8,11 ha 

(2014) 

10 ha GUS 

3.  Dobry potencjał ekologiczny wód 
powierzchniowych oraz zachowane 
zasoby wód pod-ziemnych, w 
szczególności wód mineralnych. 

CH.1. 

Program ochrony środowiska miasta Rze-
szowa na lata 2013 - 2016 z uwzględnie-
niem zadań zrealizowanych w 2013 roku 

oraz perspektywą na lata 2017 – 2020 

stan jednolitych 
części wód po-

wierzchniowych 

zły dla 3 
na 4 JCWP 

(2015) 

dobry dla 
wszystkich 

JCWP 

GUS 

Badanie 
ewaluacyjne 

                                                
8 Lub rok wskazany w nawiasach, jeśli nie ma danych dla 2015 r. 
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Lp. Strategiczny cel szczegółowy 

Cel horyzon-
talny doty-

czący zarzą-
dzania 

Odnośnik do planu/programu Miasta 
lub Rzeszowskiego Obszaru Funkcjo-

nalnego 

Rok opracowania 

Wskaźnik realizacyjny 

Wskaźnik Wartość 
wskaźnika 

bazowa 

2015 rok8 

Wartość 
wskaźnika 

szacunkowa  

2025 rok 

Źródło 
danych 

2013 

4.  Ograniczona emisyjność gospodar-
ki miejskiej, dzięki wykorzystaniu 
środków UE i budżetu Państwa i 
innych środków zewnętrznych 

CH.2. 

Plan gospodarka niskoemisyjnej Rzeszow-
skiego Obszaru Funkcjonalnego 

2015 

szacunkowy efekt 
ekologiczny - reduk-

cja CO2 [Mg]  

0 147 315 Badanie 
ewaluacyjne 

5.  

Sprawny system gospodarki odpa-
dami, przy minimalizacji u źródła 
wytwarzania oraz przy zapewnieniu 
wysokiego stopnia odzysku i bez-
piecznych dla środowiska procesów 
unieszkodliwiania 

CH.2. 

Program ochrony środowiska miasta Rze-
szowa na lata 2013 - 2016 z uwzględnie-
niem zadań zrealizowanych w 2013 roku 

oraz perspektywą na lata 2017 – 2020 

2013 

Poziom recyklingu 
i przygotowania 
do ponownego 

użycia następują-
cych frakcji odpa-

dów komunal-
nych: papieru, 

metali, tworzyw 
sztucznych i szkła 

16,21% 

(2014) 

50% Statystyki 
Miasta 

6.  
Wyeliminowanie  wyrobów zawie-
rających materiały i substancje 
szkodliwe dla zdrowia 

CH.2. 

Program usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest dla Gminy Miasto 

Rzeszów na lata 2011-2032 

2011 

Masa wyrobów 
azbestowych po-
zostających do 

utylizacji 

5325 Mg 1800 Mg Statystyki 
Miasta 

7.  Ochrona i promocja zasobów przy-
rodniczych oraz zachowanie dzie-
dzictwa kulturowego dzięki wyko-
rzystaniu środków zewnętrznych 

CH.2. 

 Liczba nowych 
projektów promu-
jących zachowanie 

zasobów 

0 10 rocznie Statystyki 
Miasta 

8.  
Podniesienie świadomości ekolo-
giczna społeczeństwa, szczególnie 
w sferze ochrony powietrza i wód 
powierzchniowych 

CH.3. 

Program ochrony środowiska miasta Rze-
szowa na lata 2013 - 2016 z uwzględnie-
niem zadań zrealizowanych w 2013 roku 

oraz perspektywą na lata 2017 – 2020 

2013 

Plan gospodarki niskoemisyjnej Rzeszow-

Stężenie średnio-
roczne B(a)P 

 

 

 

1,3 – 4,5 
ng/m3 

 

 

 

1 ng/m3  

(poziom 
docelowy) 

 

 

Badanie 
ewaluacyjne 
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Lp. Strategiczny cel szczegółowy 

Cel horyzon-
talny doty-

czący zarzą-
dzania 

Odnośnik do planu/programu Miasta 
lub Rzeszowskiego Obszaru Funkcjo-

nalnego 

Rok opracowania 

Wskaźnik realizacyjny 

Wskaźnik Wartość 
wskaźnika 

bazowa 

2015 rok8 

Wartość 
wskaźnika 

szacunkowa  

2025 rok 

Źródło 
danych 

skiego Obszaru Funkcjonalnego 

2015 

9.  Wysoka świadomość mieszkańców 
w zakresie potrzeby ustanawiania 
form ochrony przyrody (użytków 
ekologicznych, zespołów przyrod-
niczo-krajobrazowych) – zgodnie z 
założeniami SUiKZP 

CH.3. 

 Liczba przepro-
wadzonych przez 
Miasto spotkań i 

konsultacji 

0 10 rocznie  BRMR 

10.  

Wizerunek uwzględniający walory 
obiektów zabytkowych, zachowa-
nego krajobrazu kulturowego oraz 
dziedzictwa historycznego. Utwo-
rzenie w Rzeszowie Centrum Polo-
nia 3.0 

CH.4. 

Gminny Program Opieki nad Zabytkami 
Miasta Rzeszowa na lata 2013-2016 

2012 

Program Rewitalizacji dla Rzeszowskiego 
Obszaru Funkcjonalnego  

2015 

Aktualizacja Strategii Marki Rzeszowa 
oraz Programu Promocji Miasta Rzeszowa 

na lata 2014–2020 

2014 

Liczba obiektów 
przeznaczonych 

do remontu i mo-
dernizacji w ra-
mach działań 

rewitalizacyjnych 

35 obiek-
tów 

30 obiektów Statystyki 
Miasta 

Źródło: opracowanie własne 
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MONITORING REALIZACJI CELÓW STRATEGICZNYCH 
 
Dzięki zestawowi wskaźników, ujętych w powyższych tabelach, będzie możliwość 

rzeczowego monitorowania realizacji Strategii Rozwoju Rzeszowa oraz odwoływania się do 
nich w przypadku ubiegania się przez miasto o środki zewnętrzne, w szczególności z Unii 
Europejskiej. 

Przyjęto, że uczestnikami monitoringu wdrażania Strategii Rozwoju Rzeszowa są 
podmioty lub/i osoby, które uczestniczyły w opracowaniu tego dokumentu, uwzględniając 
podmioty społeczne i gospodarcze. Prowadzić się powinno syntetyczny – równoległy monito-
ring dokumentów strategicznych i operacyjnych, a także dokumentów gospodarki przestrzen-
nej, opracowanych na podstawie niniejszej Strategii. Monitoring powinien odnosić się jedno-
cześnie do: oddziaływań planów o charakterze strategicznym oraz rezultatów i produktów 
programów operacyjnych.  

Należy zauważyć, że Rozporządzenia UE narzucają wysoki poziom monitoringu i 
ewaluacji. Oznacza to, że – szersze niż zwyczajowe – wykorzystanie zasad opisanych w do-
kumentach UE i Umowie Partnerstwa może być czynnikiem poprawiającym jakość wdrażania 
wszystkich planów i programów.  

Kluczowe elementy proponowanego systemu monitorowania i ewaluacji zamieszczo-
no w poniższej tabeli. Tabela uwzględnia także dokumenty opracowywane w ścisłym powia-
zaniu z aktualizowaną Strategią. 

 

Tabela 6. Monitoring i ewaluacja wdrażania celów Strategii Rozwoju Rzeszowa. 

Dokument plani-
styczny 

Podmioty  
monitorujące i ewaluujące 

Podmioty 
odbierające 

wyniki moni-
toringu  

i ewaluacji 

Częstotliwość ewa-
luacji 

/ 
Częstotliwość po-

miaru wskaźników 
Strategia Rozwoju 
Rzeszowa 

Prezydent Miasta 
przy uczestnictwie: 
- podmiotów sektora publicznego (JST z terenu 
gminy, administracja rządowa, według właści-
wości i zadań realizowanych na terenie gminy) 
- partnerów gospodarczych i społecznych (klu-
czowe podmioty gospodarcze w gminie, organi-
zacje pozarządowe) 
- ekspertów 
- zidentyfikowanych partnerstw terytorialnych, 
mających wpływ na procesy w gminie 
- wspólnoty terytorialnej (społeczeństwa) 
- mediów 

Rada Miasta 

Ewaluacje: mid-term  
i ex post 

/ 
pomiar coroczny 

Studium uwarun-
kowań i kierun-
ków zagospoda-
rowania prze-
strzennego gminy 

Prezydent Miasta 
- zgodnie z Ustawą o PZP 
 Rada Miasta 

Ewaluacja polityki 
przestrzennej – co 

najmniej raz w czasie 
kadencji Rady Miasta 
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Dokument plani-
styczny 

Podmioty  
monitorujące i ewaluujące 

Podmioty 
odbierające 

wyniki moni-
toringu  

i ewaluacji 

Częstotliwość ewa-
luacji 

/ 
Częstotliwość po-

miaru wskaźników 
Strategie sekto-
rowe i programy 
rozwoju opraco-
wane lub/i aktua-
lizowane na pod-
stawie Strategii 
Rozwoju Rzeszo-
wa 

Prezydent Miasta 
przy udziale: 
- podmiotów sektora publicznego (AR zespolo-
na i niezespolona) 
- partnerów gospodarczych i społecznych 
- szkół wyższych i jednostkami naukowo-
badawczych 
- partnerstwa terytorialnego MOF 
- ekspertów 
- mediów 

- Rada Miasta 
- Zarząd Wo-
jewództwa 
jako IZ RPO  
WP (w zakre-
sie korzysta-
nia z EFSI) 

Sprawdzenie w 2020 
r. stopnia osiągniecia 
kamieni milowych – 
wartości pośrednich 

wskaźników 
 

Ewaluacja ex post w 
2025 r. 

/ 
pomiar coroczny 

Obligatoryjny (w 
określonych Usta-
wą sytuacjach)  
Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego  

Prezydent Miasta 
- zgodnie z Ustawą o PZP 
 Rada Miasta Ewaluacja on-going  

Źródło: opracowanie własne 
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