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1. WSTĘP

1.1. Metodyka i tryb opracowania dzieła

Strategia współpracy systemowej regionów tworzących EUWT TRITIA na lata 2014 do 2020 została 
opracowana jako podstawowy dokument strategiczny przyszłej współpracy regionów przygranicznych, 
które tworzą Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej zgodnie z rozporządzeniem Parla-
mentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1082/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. o Europejskich Ugrupowaniach 
Współpracy Terytorialnej (EUWT). Strategia ta analizuje zarówno poszczególne aspekty współpracy 
transgranicznej, jak i identyfikuje odpowiednie obszary rozwoju regionów partnerskich, a następnie for-
mułuje cele projektów, które doprowadzą do realizacji strategii. Strategia jest syntezą trzech strategii, 
które były w ciągu lat 2010–2012 opracowane przez czterech partnerów regionalnych, którymi są:

samorządny kraj żyliński
okręg morawsko-śląski
województwo opolskie
województwo śląskie

Strategia współpracy systemowej złożona jest z dwóch części: 
Część analityczna opisuje ogólny stan dotychczasowej współpracy transgranicznej regionów part-

nerskich zgodnie z następującą strukturą:

•	 studium mapujące skierowane na wszystkie aspekty współpracy transgranicznej, ze szczególnym 
akcentem na kluczowych zakresach, którymi są transport, współpraca gospodarcza, turystyka oraz 
energetyka i ochrona środowiska;

•	 analiza SWOT;
•	 studium komparatywne skierowane na sytuację we francusko-belgijskiej Eurometropolii, która jest 

wzorcowym przykładem utworzenia pierwszego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Teryto-
rialnej, które ma już opracowany dokument strategiczny rozwoju współpracy transgranicznej.

Część projektowa strategii jest skomponowana jako kompleksowy plan rozwoju współpracy trans-
granicznej. Zawiera ona:

•	 sformułowanie wizji rozwoju współpracy regionów partnerskich;
•	 identyfikację konkretnych działań i nawiązujących do nich projektów prowadzących do realizacji 

strategii; przy czym podstawowa struktura odpowiada czterem określonym kluczowym obszarom 
współpracy;

•	 zamierzenia projektowe dla każdego kluczowego obszaru współpracy.

Strategia została opracowana w okresie od maja 2012 do września 2014, na podstawie trzech wyżej 
wymienionych strategii. Syntezę strategii przeprowadziła Regionalna Rada Regionu Spójności NUTS 2 
Morawsko-Śląskie.



2. PODSUMOWANIE WNIOSKÓW KONCEPCYJNYCH
DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH

W Republice Czeskiej, w Polsce i na Słowacji, podobnie jak w rozpatrywanych regionach, został 
opracowany szereg dokumentów strategicznych, koncepcyjnych i programowych, które są albo bezpo-
średnio skierowane na problematykę współpracy transgranicznej, albo zawierają analizę i projekt roz-
wiązania wpływów, konsekwencji transgranicznych i innych zależności, włącznie projektu konkretnych 
działań realizacyjnych lub projektów. Dokumenty te dla celów niniejszej strategii zostały przeanalizo-
wane zarówno w celu wykorzystania informacji w nich zawartych dla części analitycznej, jak i w celu 
ich uwzględnienia i wykorzystania przy przygotowaniu części projektowej. W ten sposób będzie tak-
że zapewniona zgodność i powiązanie „Strategii współpracy systemowej regionów tworzących EUWT 
TRITIA na lata 2014–2020” z tymi dokumentami. Poszczególne podrozdziały zawierają informacje 
o dokumentach na szczeblu narodowym i dalej dokumenty opracowane w rozpatrywanych regionach.

2.1. Republika Czeska i kraj morawsko-śląski

Podstawowym dokumentem regulującym pomoc dla współpracy transgranicznej i międzyregional-
nej jest „Narodowe strategiczne ramy odniesienia RC 2007–2013” (w dalszym tekście tylko NSRO), 
która problematykę tę reguluje za pośrednictwem identyfikacji i rozpracowania celu Europejska Współ-
praca Terytorialna. Cel strategiczny NSRO Zrównoważony rozwój terytorium reaguje także na pomoc 
współpracy na szczeblu transgranicznym, międzyregionalnym i ponadnarodowym według celu Europej-
ska Współpraca Terytorialna, w ramach której będą wspierane wspólne rozwiązania wspólnych proble-
mów między sąsiednimi krajami i regionami, jakimi są:

•	 rozwój miast i terenów wiejskich;
•	 rozwój stosunków gospodarczych – zwłaszcza ruchu turystycznego, świadczenia usług dla wzmoc-

nienia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw oraz wspieranie ich współpracy, in-
tegracji rozdrobnionych rynków, wzmacnianie więzi między zakładami oraz między instytucjami 
oświatowymi i naukowobadawczymi;

•	 budowanie infrastruktury, powiązania technicznego oraz poprawianie dostępności (transport, śro-
dowisko naturalne, ICT);

•	 zapewnienie współpracy w zakresie bezpieczeństwa;
•	 integracja rynków pracy, wspieranie kształcenia, rozwój działań socjokulturowych.

Na podstawie NSRO zostały między innym powołane programy operacyjne Republika Czeska – 
Rzeczpospolita Polska, Republika Słowacka – Republika Czeska oraz Program Operacyjny Współpracy 
Międzyregionalnej. Programy te są wspólne dla Republiki Czeskiej i Rzeczpospolitej Polskiej (Program 
Operacyjny Współpracy Transgranicznej RC – Polska), odpowiednio dla Republiki Czeskiej, Polski i Re-
publiki Słowackiej.

W celu koordynacji działań w zakresie planowania przestrzennego zostało opracowane „Studium 
terytorialne pogranicza czesko-polskiego”. Studium zostało opracowane celem identyfikacji wspólnej 
idei oraz priorytetu współpracy w dziedzinie planowania przestrzennego w pograniczu czesko-polskim, 
zdefiniowania kierunków i zasad rozwoju tych terenów nadgranicznych. Oporą dla takiego podejścia 
jest zabezpieczenie legislacyjne rozwiązania problematyk planowania przestrzennego i z tym związa-
nych działań w obu krajach. Dokument ten „Studium terytorialne pogranicza czesko-polskiego – Syn-
teza” został opracowany w czerwcu 2006 na podstawie zleceń Departamentu Stosunków Terytorial-
nych Ministerstwa ds. Rozwoju Miejscowego po stronie Republiki Czeskiej i Departamentu Porządku 
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Publicznego Ministerstwa Infrastruktury po stronie Rzeczpospolitej Polskiej. Za zasadnicze cele rozwo-
jowe pogranicza czesko-polskiego są uważane:

1. Wspieranie zewnętrznej spójności terytorium – cel ten odnosi się do udziału terytorium w global-
nych i kontynentalnych procesach rozwojowych, włącznie powstawania regionalnych ośrodków 
wzrostu.

2. Wspieranie wewnętrznej spójności terytorium – cel ten dotyczy funkcjonowania terytorium jako 
spójnego regionu transgranicznego, włącznie pokonania opóźnienia cywilizacyjnego terytorium.

3. Ochrona i odnowa wartości bogactwa naturalnego i kulturowego – cel uwzględnia niezbędność 
ochrony dziedzictwa naturalnego i kulturowego.

Dokument w przypadku tych celów proponuje także obszary możliwej współpracy, włącznie reali-
zacji konkretnych środków, z których niektóre odpowiadają głównym tematom współpracy ustalonym 
w ramach EUWT TRITIA.

2.1.1. Strategia rozwoju okręgu morawsko-śląskiego na lata 2009–2020

Strategia rozwoju okręgu morawsko-śląskiego na lata 2009–2020 (w dalszym tekście nazywana 
tylko Strategią) jest opracowana jako średniookresowy dokument strategiczny, który spełnia warunki 
wynikające z ustawy nr 248/2000 Dz.U. o wspieraniu rozwoju regionalnego. Strategia powstała jako 
produkt szerokiego partnerstwa reprezentantów interesów ekonomicznych i społecznych, działających 
na terytorium okręgu. Proponowane interwencje strategiczne w celu spełnienia wizji są opisane jako 
pięć długoterminowych celów globalnych, z których każdy zawiera kilka specyficznych celów średnio-
okresowych.

•	Cel globalny 1. – Konkurencyjna, innowacyjnie zorientowana ekonomika;
•	Cel globalny 2. – Wysoki poziom zatrudnienia i inkluzja socjalna – okazja dla wszystkich;
•	Cel globalny 3. – Wykształcone społeczeństwo aktywnych i pewnych siebie mieszkańców;
•	 Cel globalny 4. – Jakościowe i kulturalne środowisko, usługi i infrastruktura dla życia, pracy i odwiedzin;
•	Cel globalny 5. – Efektywne zarządzanie sprawami publicznymi.

Te globalne cele strategiczne są dalej rozpracowane na specyficzne cele strategiczne, z których 
niektóre są bezpośrednio skierowane na rozwój współpracy transgranicznej w konkretnych obszarach, 
ewentualnie są skierowane na docelowe grupy z sąsiednich województw polskich. Chodzi o następujące 
cele specyficzne:

•	 SCS 4.1. Stać się okręgiem najwyższej jakości „usług dla 5 milionów” – poszerzyć ofertę infrastruk-
tury wolnoczasowej oraz usług dla mieszkańców okręgu i gości z sąsiednich regionów Czech, Polski 
i Słowacji.

•	 SCS 4.4. Posiadać jakościowe wewnętrzne i zewnętrzne połączenie komunikacyjne okręgu włącz-
nie podłączenia do Sieci transeuropejskich (TEN).

•	 SCS 4.7. Zasadniczo poprawić jakość powietrza w okręgu i rozwijać warunki techniczne niezbędne 
dla jakościowego środowiska naturalnego.

•	 SCS 5.2. Umocnić współpracę transgranicznej i zagraniczną okręgu oraz współpracę z sąsiednimi 
regionami RC.

•	 SCS 5.4. Poprawić wizerunek okręgu na zewnątrz i do wewnątrz.

W ramach celów specyficznych są następnie podane konkretne projekty, którymi cele te będą wy-
pełniane. W dokumencie został ustanowiony system corocznego monitoringu realizacji i aktualizacji 
Strategii, która powstała w roku 2014.
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2.1.2. Sektorowe koncepcje okręgowe

W okręgu morawsko-śląskim został opracowany szereg sektorowych dokumentów koncepcyjnych, 
które rozwiązują także wpływy, konsekwencje transgraniczne, zależności i możliwości koordynacji dzia-
łań w danym obszarze tematycznym. Chodzi o następujące dokumenty:

•	 „Polityka środowiska naturalnego okręgu morawsko-śląskiego”, 2012;
•	 „Okręgowy program obniżania emisji okręgu morawsko-śląskiego”, 2004;
•	 „Program dla poprawy jakości powietrza okręgu morawsko-śląskiego”, 2009;
•	 „Terytorialna koncepcja energetyczna okręgu morawsko-śląskiego”, 2003;
•	 „Koncepcja rozwoju infrastruktury transportowej okręgu morawsko-śląskiego”, 2004 (ocena 2008);
•	 „Strategia marketingowa rozwoju ruchu turystycznego w okręgu morawsko-śląskim na lata 2009–2013” 

(aktualizacja 2011).

2.1.3. Zasady rozwoju terytorialnego okręgu morawsko-śląskiego

Podstawowym dokumentem w zakresie planowania terytorialnego są „Zasady rozwoju terytorial-
nego okręgu morawsko-śląskiego” wydane przez Radę Kraju w dniu 22.12.2010 r. uchwałą nr 16/1426. 
Dokument ten w rozdziale „Priorytety planowania przestrzennego okręgu dla zapewnienia harmonijne-
go rozwoju terytorialnego” ustala następujące priorytety o zasiągu transgranicznym:

Dokończenie podłączenia komunikacyjnego okręgu do nadrzędnej sieci drogowej i kolejowej o zna-
czeniu międzynarodowym i krajowym:

•	 podniesienie jakości i rozwój połączenia komunikacyjnego zachodniej części okręgu z miastem 
okręgowym i z przyległymi terenami RC (kraj ołomuniecki) i Polski;

•	 stworzenie warunków dla ustabilizowanego zaopatrywania terytorium w energie włącznie rozwoju 
połączenia międzynarodowego z systemami energetycznymi na terenie Słowacji i Polski;

•	 stwarzanie warunków terytorialnych dla rozwoju harmonijnych rodzajów transportu (komunikacji 
pieszej i rowerowej) w nawiązaniu do pozostałych systemów komunikacyjnych okręgu oraz syste-
mu tras pieszych i rowerowych przyległych terenów RC, Słowacji i Polski;

•	włącznie preferencji ich wytyczania w formie samodzielnych ścieżek z wykorzystaniem wybranych 
dróg lokalnych i dojazdowych z ograniczonym udziałem transportu mechanicznego;

•	 prewencyjna ochrona terytorium przed potencjalnymi ryzykami i katastrofami naturalnymi z celem 
zminimalizowania zakresu ewentualnych szkód na wartościach cywilizacyjnych, kulturowych i natu-
ralnych terytorium okręgu.

2.2. Polska – województwo śląskie

Na terenie województwa śląskiego współpracę międzyregionalną i transgraniczną rozwiązuje prze-
de wszystkim „Strategia rozwoju województwa śląskiego na lata 2000–2020”, która została przyjęta 
przez Sejmik Województwa Śląskiego na mocy Uchwały nr II/37/6/2005 z 4 lipca 2005 r. Dokument ten 
jest aktualizacją „Strategii rozwoju województwa śląskiego na lata 2000–2015” przyjętej w roku 2000 
na mocy Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr I/24/1/2000 z dnia 25 września 2000.

W pierwotnej „Strategii rozwoju województwa śląskiego na lata 2000–2015” problematykę współ-
pracy transgranicznej rozwiązywano w następujących rozdziałach:

Cel generalny A – wzrost wykształcenia mieszkańców oraz rozwój ich zdolności adaptacyjnych do zmian 
społecznych i gospodarczych.

•	Cel strategiczny AC1: przeprofilowanie i rozbudowa systemu szkolnictwa średniego i wyższego.
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Kierunki działań AC1K2: wspieranie współpracy śląskiego środowiska akademickiego z zagranicą, 
w tym z regionami partnerskimi.

•	Cel strategiczny AC2: rozszerzenie skali i zasięgu przekwalifikowań zawodowych i rozszerzenie do-
kształcania zawodowego.

Kierunki działań AC2K4: transfer doświadczeń w zakresie kształcenia ustawicznego z regionów part-
nerskich.

•	Cel strategiczny AC3: wzmocnienie środowisk twórczych.
Kierunki działań AC3K5: promocja osiągnięć twórców regionu na terenie województwa, Polski i poza 

granicami kraju.

Cel generalny C – rozwijanie współpracy międzyregionalnej w pasie Polski południowej i w skali międzynarodowej.

•	Cel strategiczny CC1: podejmowanie i wspieranie międzynarodowej współpracy instytucjonalnej.
Kierunki działań:

– CP5 współpraca w ramach dwustronnych umów o współpracy międzyregionalnej;
– CP6 budowa i podniesienie standardów infrastruktury współpracy transgranicznej;
– CP7 tworzenie sieci instytucji współpracy transgranicznej;
– CP8 znoszenie barier kulturowych i prawnych w kontaktach między mieszkańcami obszarów przy-

granicznych.

W nowej „Strategii rozwoju województwa śląskiego na lata 2000–2020” problematyka współ-
pracy transgranicznej jest sformułowana w Priorytecie C tego dokumentu: Województwo śląskie zna-
czącym partnerem kreacji kultury, nauki i przestrzeni europejskiej, gdzie między innymi podaje się: 
„Ważnym elementem współpracy międzynarodowej jest współpraca transgraniczna, polegająca na 
wspieraniu wspólnych działań podejmowanych m.in. w ramach istniejących euroregionów funkcjonu-
jących na pograniczu polsko-czeskim oraz polsko-słowackim. W procesie tym szczególnie ważna jest 
rozbudowa infrastruktury współpracy transgranicznej oraz przełamanie barier kulturowych i prawnych 
w kontaktach międzyludzkich. Istotne jest także, by współpraca ta bazowała na wspólnym dziedzictwie 
kulturowym i przyrodniczym. Prowadzenie współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej umożliwi 
także promocję regionu i jego produktów regionalnych, co wpłynie na kształtowanie pozytywnego wi-
zerunku województwa śląskiego”.

Konkretnie problematyka ta jest skoncentrowana i rozpracowana w celu strategicznym C.2: Wy-
soka pozycja regionu w procesie kreowania rozwoju Europy, który zawiera także Kierunek działania 
C.2.1: rozwój współpracy międzyregionalnej, transgranicznej i międzynarodowej.

Dla osiągnięcia wysokiej pozycji regionu w Polsce i Unii Europejskiej będzie konieczna współpraca 
międzyregionalna, która powinna być skierowana przede wszystkim na rozwój infrastruktury technicz-
nej i energetycznej, i dalej na działalność służącą polepszaniu jakości środowiska naturalnego i realizacji 
projektów i przedsięwzięć międzyregionalnych.

Województwo śląskie jest obszarem współpracy międzynarodowej, włącznie transgranicznej, reali-
zowanej w ramach dwu programów: Europejska Współpraca Terytorialna Czechy – Polska i Europejska 
Współpraca Terytorialna Polska – Słowacja. Często rynki pracy i rynki kapitałowe, więzi gospodarcze 
między przedsiębiorstwami i również zwykłe kontakty międzyludzkie wynikające ze wspólnej tradycji 
kulturowej są podzielone sztucznie utworzonymi granicami państw. Celem jest rozwój obszarów przy-
granicznych za pośrednictwem ich integracji z obszarami po drugiej stronie granicy i wspólne rozwiązy-
wanie problemów. Euroregiony stają się strefami współpracy europejskiej umożliwiającymi aktywizację 
społeczności lokalnej oraz wzrost konkurencyjności obszarów, które często w porównaniu z resztą kra-
ju są opóźnione w rozwoju.

Współpraca transnarodowa ma na celu zwiększenie integracji i spójności społeczno-gospodarczej, 
głównie w ramach współpracy w obrębie obszaru Europy Środkowej i Regionu Morza Bałtyckiego.



11|  2. PODSUMOWANIE WNIOSKÓW KONCEPCYJNYCH

Do głównych typów działań w zakresie tego kierunku zaliczyć należy m.in.:

•	wsparcie inicjatyw współpracy i projektów, w tym międzyregionalnych i międzynarodowych i ich 
promocję przez władze województwa;

•	wsparcie działalności w ramach euroregionów i ich promocję;
•	 organizację wspólnych przedsięwzięć kulturalno-artystycznych, gospodarczych, naukowych z part-

nerami z zagranicy;
•	 kreowanie wspólnych projektów w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego;
•	 rozwijanie współpracy zagranicznej w ramach zawartych porozumień z regionami partnerskimi;
•	współpracę z instytucjami i organizacjami UE oraz innymi partnerami m.in. w zakresie organizacji 

posiedzeń komisji, konferencji, seminariów, tworzenia przedstawicielstw i biur organów UE;
•	 rozwój i wzmocnienie współpracy wielostronnej, w tym transgranicznej, w zakresie ochrony środo-

wiska i krajobrazu oraz ograniczania ryzyka środowiskowego;
•	 tworzenie spójnej sieci korytarzy ekologicznych i obszarów chronionych;
•	wzmacnianie promocyjnej roli Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli.

2.3. Polska – województwo opolskie

Na terenie województwa opolskiego współpracę międzyregionalną i transgraniczną rozwiązują 
przede wszystkim następujące dokumenty strategiczne i im podobne:

•	 „Strategia rozwoju województwa opolskiego”;
•	 „Regionalna strategia innowacji”;
•	 „Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego”.

2.3.1. Strategia rozwoju województwa opolskiego

„Strategia rozwoju województwa opolskiego” została przyjęta przez Sejmik Województwa Opol-
skiego uchwałą nr XXXIX/350/2005 z dnia 11 października 2005 r. Dokument został opracowany na 
lata 2000–2015, problematyka współpracy transgranicznej i międzyregionalnej w ramach tego doku-
mentu jest ujęta w VII celu strategicznym, konkretnie w celach operacyjnych VII.8. i VII.9.

Cel operacyjny VII.8. Rozwój współpracy transgranicznej i międzyregionalnej

W ramach międzyregionalnej współpracy transgranicznej należy rozwijać partnerstwo z krajem 
ołomunieckim, a także nawiązać współpracę z krajem morawsko-śląskim. Istotne jest podejmowanie 
inicjatyw, które mają na celu wytworzenie silnych więzi społecznych pomiędzy mieszkańcami po obu 
stronach granicy. Ważne jest również wspieranie działalności euroregionów Pradziad i Silesia, zwłasz-
cza w zakresie kreowania polityki współpracy transgranicznej i realizacji wspólnych projektów, w tym 
z samorządem województwa.

Głównym celem wspólnych projektów realizowanych na pograniczu powinien być rozwój gospo-
darczy. Należy usprawnić wymianę informacji o terenach i ofertach inwestycyjnych po obu stronach 
granicy, a także wprowadzić ułatwienia w podejmowaniu działalności gospodarczej. Warunkiem szyb-
kiego rozwoju gospodarczego pogranicza będzie zapewnienie odpowiedniej infrastruktury, wspieranie 
współpracy w zakresie m.in. planowania przestrzennego, ochrony środowiska, ochrony przeciwpowo-
dziowej, rynku pracy, ochrony zdrowia, edukacji, kultury i sportu oraz zarządzania kryzysowego, jak 
również współdziałania na rzecz promocji polsko-czeskiego pogranicza. W realizacji tych działań po-
winny wziąć aktywny udział samorządy gospodarcze i organizacje okołobiznesowe istniejące po obu 
stronach granicy.
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Szczególny nacisk we współpracy transgranicznej należy położyć na rozwój turystyki. W tym celu 
trzeba zbudować nowoczesną infrastrukturę turystyczną oraz przygotować atrakcyjną ofertę tury-
styczną na terenach przygranicznych. Niezwykle istotne jest również stworzenie wspólnego systemu 
informacji i promocji turystycznej.

Nie bez znaczenia dla województwa opolskiego pozostaną również rekomendowane prioryteto-
we przedsięwzięcia o charakterze ponadregionalnym, zwłaszcza regionów ościennych, które pozostają 
spójne z założeniami i kierunkami rozwoju województwa. Do najistotniejszych z nich należą: realizacja 
„Programu dla Odry 2006”, rozwój pogranicza polsko-czeskiego, aktywizacja III paneuropejskiego ko-
rytarza transportowego oraz podejmowanie inicjatyw z zakresu turystyki (województwo dolnośląskie), 
budowa zbiornika retencyjnego „Racibórz” (województwo śląskie), a także inne zadania, w tym również 
priorytetowe przedsięwzięcia województw łódzkiego i wielkopolskiego.

Ze względu na konieczność zapewnienia zrównoważonego rozwoju regionalnego szczególnie istot-
nym jest także wspieranie inicjatyw zapobiegających marginalizacji obszarów leżących na obrzeżach 
województw, a także rozwój lokalnej współpracy samorządów terytorialnych.

Cel operacyjny VII.9. Wykorzystanie doświadczeń współpracy zagranicznej regionu i jego podmiotów go-
spodarczych do zwiększania atrakcyjności województwa

W ramach międzynarodowej współpracy regionalnej należy realizować i uaktualniać zapisy zawarte 
w umowach o współpracy międzyregionalnej oraz w dokumencie „Priorytety współpracy zagranicznej 
województwa opolskiego”, przyjętym uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego.

Brak znaczących inwestycji zagranicznych w regionie wymaga podjęcia kroków mających na celu 
aktywizację współpracy zagranicznej regionu w zakresie gospodarki.

Władze województwa opolskiego winny wspierać międzynarodowe projekty i inicjatywy między-
uczelniane i międzyszkolne, jak również współpracę instytutów naukowobadawczych, umożliwiającą 
transfer wiedzy i technologii.

Konieczne jest poszukiwanie możliwości współdziałania z innymi regionami Unii Europejskiej, nie-
będącymi partnerami zagranicznymi województwa opolskiego. Jednocześnie należy wspierać i rozwijać 
kontakty z regionami, które znajdują się poza granicami UE.

Istotnym jest podjęcie i prowadzenie działań na rzecz stworzenia wewnątrzregionalnej sieci współ-
pracy samorządów lokalnych, instytucji oraz organizacji pozarządowych, mającej na celu m.in. wymianę 
informacji na temat partnerstw zagranicznych oraz wspieranie, inicjowanie i promowanie.

2.3.2. Regionalna strategia innowacji

W ramach tego dokumentu problematyka współpracy międzyregionalnej jest potraktowana w celu 
strategicznym II.1. Rozwój systemu badań naukowych skierowanego na wzrost gospodarczy regionu, 
konkretnie w celu operacyjnym II.1.4 Wzrost udziału opolskiej nauki w europejskim środowisku badaw-
czym:

Dotychczasowe działania instytucji naukowobadawczych województwa opolskiego, m.in. w 5. 
i 6. programie ramowym Unii Europejskiej, przyniosły szereg doświadczeń w dziedzinie nawiązywania 
współpracy badawczej z innymi placówkami naukowymi, zwłaszcza zagranicznymi, w dziedzinie kom-
petencji przy składaniu wniosków o środki na wsparcie badań, a następnie w dziedzinie sposobu reali-
zacji wspólnych projektów zgodnie ze standardami unijnymi.

Na działania te będzie skierowany udział poszczególnych partnerów z regionalnego sektora B+R 
w różnych inicjatywach zwiększających możliwości uzyskania środków na badania i wdrażanie innowa-
cji w ramach istniejących i powstających konsorcjów typu centrum progresywnych technologii, regio-
nalnych stowarzyszeń, np.: Stowarzyszenie ds. autostrady A4 gmin Śląska Opolskiego, lub ponadregio-
nalnych, np. powstające stowarzyszenie firm Autostrada Nowych Technologii z Katowic.
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Wymierną korzyścią rozpoczętych działań będzie szerszy udział przedstawicieli opolskiej nauki 
w międzynarodowych programach badaniach i finansowaniu prac B+R związanych z potrzebami regio-
nu przy pomocy środków zewnętrznych. Niewymierną korzyścią stanie się następnie lepszy dostęp na-
szych pracowników naukowych i badawczych do wyników naukowych i organizacyjnych oraz do apara-
tury laboratoriów europejskich, co następnie umożliwi powstanie innowacji i ich wdrażanie w regionie.

2.3.3. Dokumentacja planowania przestrzennego województwa opolskiego

W polskim systemie planowania przestrzennego podstawowym instrumentem realizacji polityki 
przestrzennej na szczeblu regionalnym jest Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa. 
Głównym celem planu jest określenie struktur przestrzennych, kierunków i priorytetów kształtowania 
środowiska naturalnego, kulturowego i urbanizowanego, z uwzględnieniem strategicznych kierunków 
rozwoju społecznego i gospodarczego województwa.

Sejmik Województwa Opolskiego dnia 26 września 2006 r. przyjął uchwałę nr LII/529/2006 
w sprawie rozpoczęcia zmiany planu przestrzennego województwa opolskiego.

Na podstawie przeprowadzonych prac doszło do dostosowania dotychczasowych postanowień 
planu do bieżących strategicznych celów rozwojowych i obowiązujących wymagań przepisów prawa. 
Zmieniony plan przestrzenny został zatwierdzony na mocy uchwały nr XLVIII/505/2010 Sejmiku Woje-
wództwa Opolskiego z dnia 28 września 2010.

Analizy, które zostały przeprowadzone w trakcie sporządzania planu przestrzennego województwa 
opolskiego, wykraczały poza granice administracyjne i w dziedzinie powiązań terytorialnych obejmowa-
ły m.in. terytorium Republiki Czeskiej przy granicy południowej.

Wspólne problemy z Republiką Czeską

Szereg elementów planowania przestrzennego posiada charakter ponadregionalny, co oznacza, że 
procesy związane z ich zagospodarowaniem, zwłaszcza konsekwencje tych procesów, sięgają poza gra-
nice administracyjne województwa i często zasadniczo wpływają na przebieg procesów na obszarach 
ościennych.

Poniżej przytoczono główne problemy przestrzenne wymagające współdziałania władz wojewódz-
twa opolskiego z organami samorządowymi Republiki Czeskiej w dziedzinie planowania, kreowania, 
koordynacji i wdrażania:

•	 utrzymanie i poprawa komunikacyjnego połączenia drogowego i kolejowego z uwzględnieniem ru-
chu transgranicznego, tj.:
– droga krajowa nr 40 granica państwa – Pyskowice;
– droga krajowa nr 41 granica państwa – Nysa;
– droga krajowa nr 38 granica państwa – Kędzierzyn-Koźle;
– droga wojewódzka nr 382 Paczków – granica państwa;
– droga wojewódzka nr 411 Nysa – granica państwa;
– droga wojewódzka nr 419 Nowa Cerekiew – Branice;
– droga wojewódzka nr 420 Kietrz – granica państwa;
– linia kolejowa nr 333 Głuchołazy – granica państwa i nr 334 Głuchołazy – Mikulovice;

•	monitoring i ochrona wód powierzchniowych w zlewni rzek Biała Głuchołaska, Złoty Potok, Opava 
i Opavice, i dalej ochrona wód podziemnych z ujęć Bliszczyce – Úvalno;

•	 ochrona przeciwpowodziowa w zlewni rzek Biała Głuchołaska, Złoty Potok, Opava, Opavice, Świdna, 
Widna i wspólny monitoring ochrony przeciwpowodziowej;

•	 ochrona wartości i źródeł naturalnych na terenach chronionych pogranicza polsko-czeskiego (Park 
Krajobrazowy Góry Opawskie, dolina rzek Osobłoga, Prudnik, Opava, Opavice);
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•	 uporządkowanie i wzajemne wykorzystanie turystyczne strefy przygranicznej, zwłaszcza obsza-
rów o najwyższej i wysokiej atrakcyjności turystycznej (Park Krajobrazowy Góry Opawskie, Otmu-
chowsko-Nyski Obszar Chronionego Krajobrazu, Chroniony Park Krajobrazowy Jesioniki);

•	 pełniejsze wykorzystanie Odrzańskiej Drogi Wodnej włącznie kanału Odra – Dunaj;
•	 utrzymywanie korytarzy gazociągów wysokociśnieniowych Głuchołazy – Zlaté Hory oraz Krnov 

– Branice o ciśnieniu nominalnym 4,0 MPa i przekroju DN 100.

Zalecenia dla polityki przestrzennej sąsiednich regionów w Republice Czeskiej – kraj morawsko-śląski:

•	 utworzenie koherentnego systemu monitoringu i ochrony przeciwpowodziowej w zlewni rzek Odra, 
Opava i Opavicy;

•	 ochrona źródeł i zwiększenie retencyjności wód powierzchniowych w obszarze zlewni rzek Odry, 
Opavy i Opavicy;

•	 ochrona istniejących źródeł, kształtowanie i wzmacnianie systemu terytorialnych więzi przyrodni-
czych na naturalnych obszarach pogranicza (Park Krajobrazowy Góry Opawskie, Obszar Chronio-
nego Krajobrazu Las Głubczycki, korytarze ekologiczne rzek Osobłoga, Opava, Opavice).

Uporządkowanie i wzajemne wykorzystanie turystyczne strefy przygranicznej, zwłaszcza obsza-
rów o najwyższej i wysokiej atrakcyjności turystycznej (Park Krajobrazowy Góry Opawskie, Chroniony 
Park Krajobrazowy Jesioniki) dla potrzeb turystyki pieszej i rowerowej.

2.4. Republika Słowacka i okręg żyliński

Podstawowym dokumentem strategicznym planowania rozwoju regionalnego w Republice Słowa-
ckiej jest „Narodowa strategia rozwoju regionalnego Republiki Słowackiej”. Dokument jest opracowa-
ny na podstawie ustawy nr 539/2008 Dz.U. o wspieraniu rozwoju regionalnego. Długookresowa wizja 
rozwoju regionalnego Słowacji jest w nim zdefiniowana następująco: „Słowacja jako kraj o wysokiej 
jakości życia mieszkańców we wszystkich regionach. Polityka regionalna umożliwia każdemu regionowi 
korzystać ze swojego potencjału na korzyść harmonijnego rozwoju gospodarczego, społecznego i prze-
strzennego i przez to rozwój Republiki Słowackiej jako wysoko rozwiniętego, gospodarczo, politycznie 
i społecznie spójnego państwa, świadomego własnej godności członka Unii Europejskiej”.

Dla zrealizowania długookresowej wizji rozwoju regionalnego Słowacji strategia narodowa określa 
następujący cel strategiczny „Przez zintegrowane i wynikowo zorientowane podejście do rozwoju re-
gionalnego i na podstawie wykorzystania potencjału wewnętrznego regionów podnieść do roku 2030 
adaptabilność, konkurencyjność i produktywność regionów przy równoczesnym podnoszeniu jakości 
życia ich mieszkańców oraz przy respektowaniu zasad harmonijnego rozwoju”.

Dla terenu okręgu żylińskiego strategia narodowa definiuje trzy cele strategiczne:

1. Wzmocnienie i rozwój potencjału innowacyjnego.
2. Ocena i wzmocnienie potencjału wewnętrznego turyzmu z odniesieniem do ochrony i kształtowa-

nia środowiska naturalnego.
3. Ponadregionalna i regionalna dostępność komunikacyjna i jakość usług z naciskiem na współpracę 

transgraniczną i więzi ponadregionalne.

Podstawowym dokumentem strategicznym dla pozyskiwania funduszy UE w okresie planowania 
2007–2013 są „Narodowe strategiczne ramy odniesienia RS 2007–2013” (w dalszym tekście podawane 
w skrócie NSRO), które zostały zatwierdzone przez rząd RS w dniu 6 grudnia 2006 r. oraz Komisję Eu-
ropejską w dniu 17 sierpnia 2007 r. Dokument powstał wcześniej niż została opracowana „Narodowa 
strategia rozwoju regionalnego Republiki Słowackiej” i jej wnioski w nim się nie odzwierciedliły.
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Celem strategicznym NSRO na szczeblu narodowym jest „Wyraźnie podnieść do roku 2013 konku-
rencyjność i produktywność regionów oraz ekonomiki słowackiej i stopy zatrudnienia przy respektowa-
niu harmonijnego rozwoju”. Cel ten jest osiągany przez wypełnianie trzech priorytetów strategicznych 
(infrastruktura i dostępność regionalna, gospodarka oparta na wiedzy oraz zasoby ludzkie) oraz czte-
rech priorytetów poziomych (marginalizowane społeczności romskie, równość okazji, harmonijny roz-
wój, społeczeństwo informacyjne). Dokument nie ma opracowanych indywidualnych celów strategicz-
nych lub priorytetów na szczeblu NUTS III czy NUTS IV. Osiągnięcie podanych wyżej priorytetów jest 
realizowane przy pomocy 11 programów operacyjnych. Regiony w RS są uprawnione w ramach NSRO 
pozyskiwać pomoc w ramach Celu 1. Konwergencja, Bratysława natomiast także dla Celu 2. Regionalna 
konkurencyjność i stopa zatrudnienia.

Okręg żyliński terytorialnie jest włączony w Cel 1. Konwergencja. W ramach tego celu wsparcie 
finansowe z funduszy ERDF i ESF priorytetowe koncentruje się w regionach, w których produkt kra-
jowy brutto na mieszkańca za trzy ostatnie lata przed przyjęciem nowych rozporządzeń nie osiągał 
75% średniej krajów poszerzonej UE. Dla terenu okręgu żylińskiego istotne są następujące programy 
operacyjne, które można postrzegać także jako dokumenty strategiczne na szczeblu narodowym dla 
poszczególnych sektorów:

•	 Regionalny program operacyjny;
•	 PO Informatyzacja społeczeństwa;
•	 PO Konkurencyjność i wzrost gospodarczy;
•	 PO Służba zdrowia;
•	 PO Transport;
•	 PO Środowisko naturalne;
•	 PO Badania i rozwój;
•	 PO Zatrudnienie i inkluzja społeczna;
•	 PO Edukacja.

Oprócz programów operacyjnych w NSRO RS dla terytorium okręgu żylińskiego w ramach celu 
Konwergencja ważne są jeszcze dwa programy, a mianowicie:

•	 Program rozwoju terenów wiejskich;
•	 Program operacyjny Gospodarka rybna.

Oba są wspierane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Terenów Wiejskich.

2.4.1. Program rozwoju gospodarczego i społecznego żylińskiego okręgu samorządowego
na lata 2007–2013

Na okres programowania 2007–2013 podstawowym regionalnym strategicznym dokumentem roz-
wojowym dla żylińskiego okręgu samorządowego jest „Program rozwoju gospodarczego i społeczne-
go żylińskiego okręgu samorządowego na lata 2007–2013” (w dalszym tekście podawany w skrócie 
PRGS). Zgodnie ze zdefiniowaną wizją żyliński okręg samorządowy to:

•	 region otwarty, dynamicznie się rozwijający, współpracujący, komunikujący, eksportujący i importujący;
•	 region konkurencyjny z silnym potencjałem innowacyjnym wykorzystującym technologie informacyj-

no-komunikacyjne we wszystkich znaczących zakresach życia społeczeństwa. Badania i rozwój w re-
gionie są niezastąpionym i największym źródłem wysokojakościowej wiedzy potrzebnej w praktyce 
gospodarczej i z wykorzystaniem innowacji zmierzającej do utworzenia gospodarki opartej na wiedzy;

•	 „uczący się region” reagujący na potrzeby rynku pracy, aktywnie wspierający wzrost zatrudnie-
nia, poszerzający usługi publiczne w celu podnoszenia jakości życia ludności, nowoczesnej służby 
zdrowia, życia kulturalnego, sportowego w nawiązaniu do tradycji regionu przy respektowaniu kla-
sycznych stosunków rodzinnych.
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Swoją wizję zrealizuje przy pomocy następujących celów rozwojowych:

Cel pierwotny:

Zwiększyć konkurencyjność i produktywność żylińskiego okręgu samorządowego, bogactwo i ja-
kość życia jego mieszkańców do roku 2013 do poziomu min. 65% średniej PKB UE (15)

Cele strategiczne:

•	 INFRASTRUKTURA I DOSTĘPNOŚĆ REGIONALNA
– osiągnięcie wysokiego poziomu infrastruktury komunikacyjnej, obiektów użyteczności publicz-

nej i jakościowego środowiska naturalnego.
•	GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY

– podniesienie informatyzacji społeczeństwa w okręgu;
– osiągnięcie wyższej konkurencyjności przedsiębiorstw i usług zwłaszcza za pośrednictwem inno-

wacji;
– podniesienie jakości badań i rozwoju oraz stopnia wykorzystania ich wyników w praktyce.

•	 ZASOBY LUDZKIE
– wzrost jakości życia przez stworzenie stosownych warunków dla dostępności dobrego wykształ-

cenia, odpowiedniego i dostatecznie nagradzanego zatrudnienia ze wsparciem rodziny, jakościo-
wej opieki społecznej i zdrowotnej, równych okazji, dostatecznego zakresu życia kulturalnego, 
sportowego i wolnoczasowego.

•	 KONKURENCYJNOŚĆ SUBREGIONÓW
– zachowanie różnorodności i poprawa współpracy subregionów dla wzmocnienia pozycji okręgu 

żylińskiego i świadomości w kontekście regionów europejskich.

Cele specyficzne:

1. Osiągnięcie wysokiego poziomu infrastruktury komunikacyjnej, obiektów użyteczności publicznej 
i jakościowego środowiska naturalnego:
– podniesienie dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa transportu, obniżenie transporto-

chłonności w ŻOS;
– wspieranie zapewnienia zrównoważonej jakości środowiska naturalnego;
– podnoszenie poziomu obiektów użyteczności publicznej włącznie infrastruktury ruchu tury-

stycznego.
2.A. Podniesienie informatyzacji społeczeństwa w okręgu:

– elektronizacja administracji publicznej i rozwój usług elektronicznych;
– rozwój instytucji zabytkowych i funduszowych oraz odnowa ich infrastruktury;
– wzrost dostępności do Internetu szerokopasmowego.

2.B. Osiągnięcie wyższej konkurencyjności przedsiębiorstw i usług zwłaszcza za pośrednictwem in-
nowacji:
– formowanie polityki i kultury innowacyjnej;
– rozwijanie bazy wiedzy wspierającej konkurencyjność przedsiębiorstw i usług;
– zapewnienie rozwoje przemysłu i usług na bazie innowacji.

2.C. Wzrost jakości rozwoju i podnoszenie stopnia wykorzystania ich wyników w praktyce:
– odnowa i budowanie infrastruktury badań i rozwoju;
– podnoszenie zdolności efektywnego absorbowania źródeł przeznaczonych na badania i rozwój.

3. Wzrost jakości życia przez stworzenie stosownych warunków dla dostępności dobrego wykształ-
cenia, odpowiedniego i dostatecznie nagradzanego zatrudnienia ze wsparciem rodziny, jakościowej 
opieki społecznej i zdrowotnej, równych okazji, dostatecznego zakresu życia kulturalnego, sporto-
wego i wolnoczasowego:
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– przemiana tradycyjnej szkoły na nowoczesną z celem podnoszenia jakości kształcenia włącznie 
wspierania kształcenia całożyciowego i doradztwa;

– podnoszenie poziomu wykształcenia członków marginalizowanej społeczności romskiej i osób 
z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi;

– rozwijanie aktywnej polityki rynku pracy;
– modernizacja administracji publicznej;
– wzmocnienie inkluzji socjalnej i równości okazji na rynku pracy;
– wspieranie podstawowej roli rodziny, podnoszenie jakości stosunków w rodzinie;
– modernizacja podejść w służbie zdrowia w celu wspierania i podpory zdrowia i zdrowego sposo-

bu życia;
– zachowanie i dalszy rozwój kultury a dziedzictwa kulturowego, tworzenie warunków dla życia 

sportowego i wolnoczasowego szerokich kręgów ludności.
4. Zachowanie różnorodności i poprawa współpracy subregionów dla wzmocnienia pozycji okręgu 

żylińskiego i świadomości w kontekście regionów europejskich:
– wzmocnienie tożsamości subregionów jako źródła ich konkurencyjności;
– wzmocnienie współpracy i koordynacji działań rozwojowych w żylińskim okręgu samorządowym;
– wspieranie produktywności ekonomicznej branż zależnych od korzystania z zasobów natural-

nych i bogactw kulturalno-historycznych subregionów, tworzenie i podnoszenie jakości lokalnych 
produktów i usług.

Monitoring realizacji PRGS jest realizowany przez cztery nośne grupy robocze i komitet monitoru-
jący, których wyniki są omawiane corocznie przez Radę ŻOS.

2.4.2. Sektorowe koncepcje okręgowe i dokumenty rozwojowe

Dla terenu okręgu żylińskiego zostało opracowanych kilka innych sektorowych dokumentów kon-
cepcyjnych i strategicznych. Do najistotniejszych należą:

•	 Ramowa strategia regionu żylińskiego dla dziedziny rozwoju innowacyjnego;
•	 Plan rozwoju wodociągów publicznych i kanalizacji publicznych okręgu żylińskiego;
•	 Program gospodarki odpadowej okręgu żylińskiego (aktualnie przebiega opracowanie nowego do-

kumentu);
•	 Strategia rozwoju ruchu turystycznego żylińskiego okręgu samorządowego na lata 2007–2013;
•	 Koncepcja usług socjalnych, prewencji socjalnej i doradztwa socjalnego ŻOS;
•	 Koncepcja rozwoju służby zdrowia żylińskiego okręgu samorządowego;
•	 Strategia rozwoju kultury w żylińskim okręgu samorządowym;
•	 Koncepcja rozwoju wychowania i edukacji w żylińskim okręgu samorządowym na lata 2007–2013 

„Pomyślny uczeń – szczęśliwy człowiek – prosperujące społeczeństwo”.

2.4.3. Plan przestrzenny WJT okręgu żylińskiego

Podstawowym dokumentem w dziedzinie planowania przestrzennego dla terenu okręgu żylińskie-
go jest „Plan przestrzenny Wyższej Jednostki Terytorialnej Okręgu Żylińskiego”, który 26 maja 1998 
r. została przestawiony na posiedzeniu Rządu RS. Rozporządzenie Rządu RS z 26 maja 1998 r., na mocy 
którego ogłaszana jest wiążąca część PP WJT Okręg Żyliński, jest opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 
223/1998. Do terminu opracowania tego dokumentu plan przestrzenny WJT Okręg Żyliński był trzy 
razy aktualizowany w formie zmian i aneksów, przy czym najbardziej zasadnicze konsekwencje odno-
szące się do rozwoju współpracy transgranicznej podmiotów z okręgu żylińskiego i morawsko-śląskiego 
oraz województwa śląskiego miała trzecia aktualizacja traktująca o nowych możliwościach przestrzen-
nych dla rozwoju ruchu turystycznego w okręgu.
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Znaczenie pomocnicze dla rozwoju współpracy ŻOS i OMŚ odnoszącej się do dokumentacji pla-
nowania przestrzennego posiada także dokument „Studium urbanistyczne słowacko-czeskiego terenu 
przygranicznego”, którego zleceniodawcą było Ministerstwo Budownictwa i Rozwoju Regionalnego RS. 
Dokument powstał na podstawie rozwoju współpracy na szczeblu narodowym między Ministerstwem 
ds. Rozwoju Miejscowego CR po stronie czeskiej i Ministerstwem Środowiska Naturalnego RS po 
stronie słowackiej rozwijającej się od roku 2002 i kontynuowanej także po przeniesieniu kompetencji 
w zakresie planowania przestrzennego i porządku budowlanego na Ministerstwo Budownictwa i Roz-
woju Regionalnego RS. Wynikiem tego dokumentu są wnioski w formie zaleceń wspólnych rozwiązań 
zidentyfikowanych problemów transgranicznych.



3. STUDIUM MAPUJĄCE

3.1. Podstawowa charakterystyka regionów partnerskich

3.1.1. Okręg morawsko-śląski

Okręg morawsko-śląski jest jednym z 14 wyższych jednostek samorządowych w Republice Czeskiej. 
Leży w najdalej na wschód wysuniętej części kraju i graniczy z Rzeczpospolitą Polską i Republiką Słowacką. 
Większa część okręgu leży na Śląsku, reszta na Morawach. Sąsiaduje z okręgami ołomunieckim i zlińskim, 
polskimi województwami opolskim i śląskim oraz ze słowackim okręgiem żylińskim. Na terenie okręgu znaj-
dują się cztery euroregiony – Beskidy, Pradziad, Silesia i Śląsk Cieszyński. Okręg jest oddalony ok. 300 km 
w linii prostej od miasta stołecznego Pragi i składa się z sześciu powiatów – bruntalskiego, opawskiego, nowo-
jiczyńskiego, ostrawskiego grodzkiego, karwińskiego i frydecko-misteckiego. Miastem okręgowe to Ostrawa.

Od zachodu, wschodu i częściowo południa okręg jest otoczony masywami górskimi: Wysokimi 
i Niskimi Jesionikami (Pradziad 1492 m n.p.m.) i Beskidami Morawsko-Śląskimi (Łysa Góra 1323 m n.p.m.) 
oraz Nadodrzem. Największymi rzekami okręgu są Odra, Ostrawica, Opawa i Olza.

Okręg morawsko-śląski pod względem swojego obszaru jest wśród okręgów szósty, posiada jednak 
drugą najwyższą liczbę ludności w Republice Czeskiej (1 247 373) i za Pragą także drugą najwyższą gę-
stość zaludnienia (średnia 230 mieszkańców na km2, najwyższa w regionie ostrawskim 1 453 mieszkań-
ców na km2). Negatywnym rysem jest znaczny ubytek ludności, który jest widoczny już od roku 1993.

W przeszłości dzięki złożom węgla i przemysłowi ciężkiemu okręg należał do ośrodków gospodarczych, 
co wywarło poważny negatywny wpływ na środowisko naturalne, odczuwalny do dnia dzisiejszego. Jednak 
w wyniku restrukturyzacji przemysłu w latach 90. XX wieku doszło do jego znacznego ograniczenia i w wy-
niku tego znacznie wzrosło bezrobocie, z którym okręg boryka się do dziś. Okręg morawsko-śląski dysponuje 
także trzema chronionymi parkami krajobrazowymi i kolejnymi 148 małoobszarowymi terenami chronionymi.

3.1.2. Województwo śląskie

Województwo śląskie leży w południowej części Polski, gdzie sąsiaduje z Republiką Czeską (z okrę-
giem morawsko-śląskim) i Słowacką (z okręgiem żylińskim). W ramach Polski sąsiaduje z województwem 
opolskim, małopolskim, świętokrzyskim i łódzkim. Województwo składa się z 17 powiatów ziemskich 
i 19 powiatów grodzkich. Z łącznej liczby 167 gmin głównym i największym miastem województwa są 
Katowice, kolejnymi natomiast są Częstochowa, Sosnowiec, Gliwice i Zabrze.

Województwo śląskie jest stosunkowo rozczłonkowane, w części południowej leży masyw Beski-
dów. Największymi rzekami są Odra, Wisła i Warta.

Województwo charakteryzuje się swoją historią górniczą i hutniczą oraz przemysłem ciężkim ogól-
nie. Dzięki bogatym złożom węgla i rud branża ta rozwijała się tu przez długie lata. Spośród obecnie 
ważnych dziedzin jest reprezentowany przemysł motoryzacyjny (fabryki Fiat i Opel).

Typowym znakiem województwa jest rozwinięte szkolnictwo wyższe z szeregiem uniwersytetów 
na czele z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach i Politechniką Śląską w Gliwicach.

Północna część województwa to tereny Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, gdzie wapienne 
ostańce, bramy skalne i iglice tworzą idealne warunki do uprawiania wspinaczki skałkowej, a liczne jaski-
nie stanowią prawdziwy raj dla grotołazów. Nad głowami wędrujących turystów pojawiają się kolorowe 
skrzydła lotni i paralotni.

Jura, bo tak zwyczajowo nazywa się Wyżynę Krakows++ko-Częstochowską, to również wyśmienite 
tereny do jazdy rowerowej. Liczne ścieżki przygotowane z myślą o amatorach dwóch kółek pozwalają na 
aktywne korzystanie z uroków tej części regionu. Jura tworzy pas długości ok. 80 km pomiędzy Krako-
wem a Częstochową. W pasie tym wzgórza wznoszą się na wysokość 400–515 m n.p.m. Jura znana jest 
przede wszystkim z majestatycznych, wznoszących się na szczytach skał średniowiecznych zamków, two-
rzących słynny Szlak Orlich Gniazd.
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3.1.3. Województwo opolskie

Województwo opolskie jest jednym z 16 województw w Rzeczypospolitej Polskiej. Leży w południo-
wej części Polski, gdzie graniczy z Republiką Czeską (okręgiem morawsko-śląskim i okręgiem ołomunieckim) 
oraz z województwami śląskim, wielkopolskim, łódzkim i dolnośląskim. Województwo opolskie ze swoimi 
11 powiatami ziemskimi, miastem Opolem (stolica województwa) i 71 gminami należy do najmniejszych wo-
jewództw w Polsce. Największymi miastami są Opole, Kędzierzyn-Koźle, Nysa, Brzeg. Dzięki przenikaniu się 
wpływów kultury czeskiej, polskiej i niemieckiej w regionie powstał szereg unikalnych tradycji i obyczajów.

Na większości terytorium województwa rozkładają się rozległe niziny, najwyższym miejscem jest 
Biskupska kopa (892 m n.p.m.). Przez całe województwo przepływa rzeka Odra z dopływami Mała 
Panew i Nysa Kłodzka. Dzięki tym warunkom i mnóstwu zabytków region ten należy do turystycznie 
ważnych i odwiedzanych miejsc w Polsce. W województwie leżą 3 chronione parki krajobrazowe oraz 
35 rezerwatów przyrody.

Województwo posiada strategicznie korzystne położenie (skrzyżowanie szlaków Berlin – Wiedeń – 
Praga – Warszawa – Kijów), które jest poparte znakomitą infrastrukturą komunikacyjną i podłączeniem 
do sieci krajowych i międzynarodowych.

Region ma dobre warunki dla uprawiania działalności rolniczej, dysponuje także złożami minerałów. 
Ważnymi branżami przemysłowymi są żywnościowa, budowlana, drzewna i chemiczna.

3.1.4. Okręg żyliński

Żyliński okręg samorządowy (ŻOS) jest jednym z 8 samorządowych okręgów w RS. Pod względem 
obszaru 6 808,67 km2, tzn. 13,88 % powierzchni RS (dane Urzędu Statystycznego RS 2010) plasuje 
się trzecim miejscu w RS (za okręgiem bańskobystrzckim i preszowskim). Z Republiką Czeską graniczy 
na północnym zachodzie, od północy i północnego wschodu z Rzeczpospolitą Polską. W ramach we-
wnątrzpaństwowego podziału terytorialnego sąsiaduje z okręgiem preszowskim, bańskobystrzyckim 
i trenczyńskim. Na podstawie wyżej podanego chodzi o korzystne położenie geograficzne, co regionowi 
daje przesłanki dla jego dalszego rozwoju gospodarczego i społeczno-ekonomicznego.

Okręg składa się z 5 regionów historycznych: Liptow, Orawa, Kisuca, Turiec oraz Górne Nadważe. 
Przeciętna gęstość zaludnienia w okręgu wynosi 102,6 mieszkańców na km2. Główną strukturę okręgu 
tworzy 315 gmin, z których 18 to miasta. W okręgu jest 11 powiatów z 698 009 ludności.

Okręg pod względem charakteru jest terenem bardzo górzystym, przy czym na jego terytorium są 
cztery parki narodowe. Właśnie te parki narodowe na obszarach górskich razem ze zbiornikami wod-
nymi i innymi atrakcjami turystycznymi (zwłaszcza zamkami i pałacami) czynią okręg atrakcyjnym miej-
scem dla życia oraz destynacją turystyczną.

3.1.5. Porównanie podstawowych charakterystyk statystycznych

Okręg morawsko-
śląski

Województwo opol-
skie Województwo śląskie Okręg żyliński

Obszar 5 427 km˛ 9 411 km˛ 12 333 km˛ 6 788 km˛

Liczba ludności 1 250 255 1 033 040 4 638 462 694 129 

Liczba ludn. na km2 230 109 376 102 
PKB na mieszkańca 305 458 CZK = 12 727 € 28 379 PLN = 7 094,7 € 36 126 PLN = 9 031,5 € 10 055 € 

Źródło: Czeski Urząd Statystyczny, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Uniwersytet Ekono-
miczny w Katowicach, Urząd Statystyczny RS.

Uwaga: Dane za rok 2008 – nowsze dane z polskich województw nie zostały udostępnione, dla porówny-
walności danych także z OMŚ użyto danych za rok 2008.
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3.2. Transport

3.2.1. Okręg morawsko-śląski

Gęstość i stan infrastruktury komunikacyjnej jest znaczącym czynnikiem wpływającym na dostęp-
ność komunikacyjną regionu z zewnątrz i wewnątrz regionu. Przez to jest wywierany wpływ na istnie-
jące środowisko gospodarcze oraz atrakcyjność regionu dla potencjalnych przychodzących inwestorów 
nie tylko z punktu widzenia przewozów materiałów i towarów, ale także z punktu widzenia mobilności 
siły roboczej. Prowadzenie dróg szybkiego ruchu poza terenami zabudowanym ma pozytywny wpływ 
na jakość życia w tych miejscach, często jednak przynosi z sobą konieczność zaboru gleby uprawnej 
i nierolniczej poza zabudową gmin.

Infrastruktura drogowa i kolejowa w okręgu morawsko-śląskim jest istotna przede wszystkim z racji 
znaczenia swojego tranzytowego charakteru międzynarodowego. Gęstość kolei w roku 2007 wynosiła 
12,4 km na 100 km2, co w porównaniu z pozostałymi okręgami jest wartością przeciętną. Niemniej pod 
względem swojego znaczenia i podłączenia do gałęzi VI.B korytarza multimodalnego Transeuropej-
skiej Sieci Transportowej (TEN-T) ta infrastruktura okręgowa jest bardzo ważna w ramach całej Europy. 
W dziedzinie transportu kolejowego w przyszłości należy dokończyć podłączenie międzynarodowego 
Lotniska im. Leosza Janaczka Ostrawa razem z przylegającą strefą przemysłową do II i III korytarza ko-
lejowego, które wchodzą do już wymienionych Sieci Transeuropejskich. W przeliczeniu długości kolei na 
10 000 mieszkańców okręg morawsko-śląski porusza się w wartościach poniżej przeciętnej na poziomie 
5,4 km. Fakt ten wynika przede wszystkim z tego, że okręg morawsko-śląski jest pod względem liczby 
ludności drugim najbardziej zaludnionym okręgiem w RC.

Transport drogowy

Okręg morawsko-śląski odznacza się dalej stosunkowo gęstą siecią dróg klasy I, II i III. Gęstość tych 
dróg wynosi 61,3 km/100 km2, co nijak nie odbiega od średniej ogólnokrajowej. O wiele bardziej proble-
mowa i niewystarczająca jest gęstość dróg typu autostradowego, na który składają się autostrady i dro-
gi szybkiego ruchu. Ich gęstość ze względu na wysokie nasilenie transportu towarowego, liczbę ludności 
i obszar okręgu jest bardzo przeciętna – 1,57 km na km2 (na dzień 01.07.2010 r.). Fakt ten jest ewidentny 
także przy porównaniu z sąsiednimi regionami w Polsce i na Słowacji. Za okręgiem morawsko-śląskim 
opóźnia się tylko okręg zliński, który w tej dziedzinie jest najbardziej problemowym w całej RC.

Za główny priorytet jest uważane dokończenie budowy autostrady D 47 i modernizacja nawiązu-
jących dróg I. klasy, bowiem region w przyszłości z powodu położenia geograficznego, rozwoju gospo-
darczego okolic Nošovic i Żyliny oraz pod wpływem strefy Schengen będzie się borykać z narastającym 
ruchem ciężarowym i osobowym.

Wielkości przewozów w ramach okręgu morawsko-śląskiego w porównaniu z pozostałymi okręgami 
w RC wykazują wartości ponadprzeciętne. W transporcie drogowym w ramach okręgu morawsko-ślą-
skiego za rok 2007 przewieziono ogółem 47 986 tys. ton towarów, co obok łącznego przewozu trans-
portu drogowego w okręgu środkowoczeskim jest najwyższa osiągnięta wartość. Wskaźnik przewozu 
podróżnych publicznym transportem autobusowym na poziomie 42 846 tys. osób w roku 2007 jest 
również wysoko powyżej przeciętnej. Fakt ten wynika przede wszystkim z dużej liczby mieszkańców 
żyjących na peryferiach okręgu, którzy regularnie dojeżdżają do pracy do miasta okręgowego Ostrawy 
i innych czterech dużych miast statutowych.

Przy porównaniu z sąsiednimi regionami Polski i Słowacji okręg morawsko-śląski pozostaje w tyle 
tylko za województwem śląskim w Polsce. Wynika to z faktu, że województwo śląskie posiada ponad 
dwukrotnie większy obszar, na którym mieszka czterokrotna liczba mieszkańców, a także bardzo rozwi-
niętą produkcję przemysłową korzystającą z transportu towarowego.
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Transport kolejowy

Przy pomocy transportu kolejowego w ramach okręgu morawsko-śląskiego w roku 2007 przewie-
ziono ogółem 7 920 tys. ton towarów i 15 902 tys. pasażerów. W porównaniu ogólnokrajowym okręg 
morawsko-śląski wykazuje absolutnie najwyższe wartości w przewozach towarów, ponieważ okręg od-
znacza się rozległą produkcją przemysłową, która z powodu efektywności i parametrów technicznych 
bardzo często korzysta właśnie z połączeń kolejowych.

Przy śledzeniu stopniowego rozwoju przewozów transportu drogowego można obserwować zna-
czący wzrost przewiezionych ładunków w roku 2005 w porównaniu z pozostałymi latami, spowodowa-
ny zwłaszcza przez rozpoczęcie dużej rozbudowy inwestycyjnej w regionie (np. fabryka spółki Hyundai 
w Nošovicach) i przygotowanie terenu pod budowę autostrady D1 (projekt D47) związane z wywozem 
tysięcy ton ziemi samochodami ciężarowymi. Na odwrót w tym samym roku w publicznej komunikacji 
autobusowej doszło do spadku przewożonych osób w stosunku do przeciętnej ogólnokrajowej. Sytuację 
można wyjaśnić stopniowym drożeniem biletów związanym ze wzrostem cen paliw i zwiększeniem indy-
widualnego transportu samochodowego.

Przy porównaniu procentu udziału wielkości przewozowych między transportem drogowym kole-
jowym jest widoczne, że przy przewozach towarów w ramach wszystkich okręgów wykorzystywany 
jest przeważnie drogowy transport kolejowy, a transport kolejowy pozostaje z tyłu. Najbardziej kolej 
jest wykorzystywana w przemysłowo zorientowanych regionach, jakimi są okręg morawsko-śląski czy 
ustecki, niemniej nawet pomimo tego faktu przewaga transportu drogowego we wszystkich okręgach 
jest wielokrotnie wyższa.

Inna sytuacja następuje przy przedstawieniu udziału komunikacji drogowej i kolejowej w przewo-
zach pasażerskich. Tu udział komunikacji kolejowej jest o wiele wyższy, choć stale głęboko poniżej 
poziomu publicznej komunikacji autobusowej. Jedyny wyjątek stanowi Praga, która w dużej mierze ko-
rzysta z tzw. linii „S”, które przemierzają poszczególne dzielnice miasta aż do obszarów peryferyjnych 
i korzystają z nich turyści i ludność miejscowa. Na terenie okręgu morawsko-śląskiego system linii „S” 
w transporcie kolejowym włączenie tzw. taktu MS (prowadzenie pociągów regionalnych w regularnych 
odstępach) jest stosowane od roku 2008.

Miejska komunikacja masowa

Tradycyjnie duże znaczenie w okręgu morawsko-śląskim ma korzystanie z miejskiej komunikacji ma-
sowej. Istnieje tu pięć miast statutowych o dużej liczbie mieszkańców. Przy porównaniu z innymi trzema 
okręgami (oprócz Miasta Stołecznego Pragi), które pod względem liczby ludności są najbardziej zbliżo-
ne doi okręgu morawsko-śląskiego, można stwierdzić, że najwięcej przewiezionych osób w roku 2007 
było w okręgu południowomorawskim, mianowicie 350,2 mln osób. Fakt ten wynika przede wszystkim 
z charakteru miasta okręgowego Brna, gdzie jest wysoka koncentracja mieszkańców na km2, którzy do 
przejazdów w większej mierze korzystają z gęstej sieci komunikacji tramwajowej, trolejbusowej i au-
tobusowej. W okręgu morawsko-śląskim w tym samym roku przewieziono 154,7 mln osób, które do 
przejazdów korzystały przeważnie z autobusów i tramwajów, a także trolejbusów. Najbardziej popu-
larnym sposobem komunikacji w okręgu morawsko-śląskim według dostępnych statystyk jest komuni-
kacja autobusowa, bowiem w roku 2007 zostało przewiezionych 83 577 tys. osób, co stanowi ponad 
połowę pasażerów miejskiej komunikacji masowej. W przypadku wspomnianych sposobów komunikacji 
w ostatnich trzech latach w OMŚ jest jednak widoczny znaczny spadek korzystania z miejskiej komuni-
kacji masowej, a to o ok. 30%. Spadający trend można wyjaśnić zarówno wzrostem liczby samochodów 
osobowych i dostawczych i także stale rozpowszechniającym się wygodnym sposobem życia. Główną 
przyczyną jest zwyżkujący poziom życia mieszkańców w okręgu morawsko-śląskim w ostatnich latach, 
umożliwiający wielu rodzinom nabycie jednego i kilku samochodów, a także ich bardziej kosztowna 
eksploatacja przy przemieszczaniu się w ramach miasta. Fakt ten można wywnioskować ze wzrastającej 
liczby samochodów osobowych i dostawczych w okręgu za ostatnie 5 lat o ponad 15%.
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Na większości obszaru okręgu i w szeregu miastach działa od roku 1997 zintegrowany system ko-
munikacyjny ODIS, w którym przewozy zapewnia ogółem 11 przewoźników. Jednym z pierwszoplano-
wych celów na najbliższy okres jest uatrakcyjnianie komunikacji publicznej, i to przez wprowadzanie 
nowoczesnych, bezbarierowych pojazdów lub za pośrednictwem bezkontaktowych kart chipowych 
ważnych u wszystkich przewoźników w okręgu, możliwość opłaty za przejazd przy pomocy SMSa funk-
cjonujące w Ostrawie od września 2009 r.

Transport lotniczy

Najbardziej znaczącym elementem transportu międzynarodowego w okręgu morawsko-śląskim 
jest bezsprzecznie Lotnisko im. Leosza Janaczka Ostrawa Mosznow. W porównaniu z największymi 
konkurentami w RC i sąsiedniej Polsce jednoznacznie przeważają wielkości przewozów międzynarodo-
wego lotniska w Katowicach, które z 2 426 942 osobami w roku 2008 bezwzględnie pokonuje wszyst-
kie lotniska w Czechach (z wyjątkiem ruzyńskiego lotniska w Pradze, które z racji swojego zakresu 
i charakteru nie jest uważane za bezpośredniego konkurenta). W celu podnoszenia wielkości przewo-
zów lotniska bardzo ważna jest dostateczna przepustowość odpraw i zabezpieczenie techniczne po-
szczególnych lotów. W roku 2007 przy wsparciu funduszy europejskich została dokończona realizacja 
1. etapu, w ramach którego została zmodernizowana hala odpraw i wybudowany nowy terminal. Dalej 
zostały wzmocnione linie publicznej komunikacji autobusowej i zwiększona liczba miejsc postojowych. 
W przyszłości planuje się realizację drugiego etapu, na którym będzie kontynuowana modernizacja hali 
odpraw, zostaną zakupione nowe maszyny i urządzenia do oprawy samolotów i pasażerów, wybudo-
wane będzie centrum bezpieczeństwa itp. Planowane jest także wspomniane połączenie lotniska razem 
z sąsiednią strefą przemysłową na sieci kolejowej włącznie terminalu kolejowego.

Podsumowanie

Infrastruktura drogowa i kolejowa w okręgu morawsko-śląskim jest ważna przede wszystkim z racji 
znaczenia swego tranzytowego charakteru międzynarodowego. Temu jednak nie odpowiada przede 
wszystkim gęstość dróg typu autostradowego tworzonych autostradami i drogami szybkiego ruchu. Ich 
gęstość ze względu na wysokie nasilenie transportu towarowego i osobowego, liczbę ludności i obszar 
okręgu jest niewystarczająca i nie odpowiada temu, że w okręgu znajduje się większa liczba dużych 
siedlisk, które nie są w odpowiedni sposób wzajemnie skomunikowane infrastrukturą transportową. 
Wielkość przewozów w ramach okręgu morawsko-śląskiego w porównaniu z pozostałymi okręgami 
w RC wykazuje przy tym wartości ponadprzeciętne.

Gęstość dróg typu autostradowego tworzonych przez autostrady i drogi szybkiego ruchu wyno-
si w okręgu morawsko-śląskim 1,57 km na 100 km2, czyli mniej niż w okręgach południowomorawskim 
i środkowoczeskim (2–3 km na 100 km2), jednak porównywalne z okręgiem ołomunieckim, pilzneńskim, 
usteckim i Wierzchowiną (1–2 km na 100 km2). W transporcie drogowym w ramach okręgu morawsko-
-śląskiego za rok 2007 przewieziono przy tym ogółem 47 986 tys. ton towarów, co obok łącznego prze-
wozu transportu drogowego w okręgu środkowoczeskim jest najwyższą osiągniętą wartością.

Wzrastające wielkości przewozów transportu drogowego bez dostatecznego zwiększenia przepu-
stowości infrastruktury transportowej spowodują nie tylko obniżanie drożności istniejącej sieci dro-
gowej i przedłużanie czasu przewozów, ale w niektórych szczególnie przeciążonych miejscach także 
częste kongestie transportowe; to dotyczy zwłaszcza dróg historycznych i ich ciągów przez miasta 
z odkładaną modernizacją (np. modernizacja drogi E75 – I/11, E462 – I/48, obwodnic Frydka-Mistka, 
Opawy itd.). Przeciążanie istniejącej sieci drogowej będzie oznaczało także zwiększanie kosztów ich 
utrzymania. Pogarszająca się płynność ruchu będzie przynosiła także dalsze zwiększanie obciążenia 
środowiska naturalnego, przede wszystkim z powodu hałasu i emitowania stałych substancji zanie-
czyszczających, tlenków azotu oraz tlenku węgla.
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Za niewystarczającą uznać należy także złą dostępność zachodniej części okręgu z centrum Ostra-
wy włącznie jej podłączenia do sąsiednich okręgów i województw, co w poprzednich latach wyraziło 
się w oderwaniu kilku gmin regionu bruntalskiego, skąd w niektórych przypadkach jest lepiej dostępny 
Ołomuniec jako ośrodek sąsiedniego okręgu. Brak rozwiązywania dostępności komunikacyjnej zachod-
niej części okręgu może powodować nasilanie się tendencji odśrodkowych w szeregu gmin, które ze 
względu na swoje położenie geograficzne i czasami także z przyczyn historycznych posiadają silne więzi 
z okręgiem ołomunieckim. Przykłady z niedawnej przeszłości wskazują, że tendencje te mogą oznaczać 
w niektórych przypadkach realne oderwanie się gmin i przez to dotkliwą ingerencję w integralność te-
rytorialną okręgu.

3.2.2. Województwo śląskie

Przez województwo śląskie przebiega trasa VI europejskiego korytarza transportowego łączącego 
Skandynawię z południem Europy. Korytarz ten nawiązuje do trasy historycznego szlaku bursztynowe-
go i obecnie po stronie polskiej obejmuje przede wszystkim osie szlaków kolejowych E65 i C-E65 (Gdy-
nia/Gdańsk – Katowice – południowa granica państwa) oraz autostrady A1 (Gdańsk – Katowice – grani-
ca z Czechami). Razem z inwestycjami do połączeń drogowych związanych z poszerzeniem państwowej 
drogi szybkiego ruchu S1 i S69 trasy te w dużej części wchodzą w skład projektów Transeuropejskiej 
sieci transportowej TEN-T.

Transport drogowy w województwie śląskim

Polska autostrada A1 leży na międzynarodowej trasie E75. W aktualnie realizowanych planach 
chodzi o jedyną polską autostradę o przebiegu południkowym łączącą Trójmiasto z Toruniem, Łodzią, 
obszarem Aglomeracji Górnośląskiej (włącznie z lotniskiem Katowice-Pyrzowice) i południową granicą 
państwa, gdzie w okolicy miasta Wodzisław Śląski i Bohumina po stronie czeskiej łączy się ona z czeską 
autostradą D1 biegnącą od granicy polskiej przez Ostrawę i Brno do Pragi. Dzięki węzłom w gminach 
Stryków i Gliwice autostrada A4 łączy się z polską autostradą wschód-zachód, czyli A2 i A4 (biegnącą 
między innymi przez teren województwa opolskiego). Polska droga szybkiego ruchu S1 biegnąca po tra-
sie międzynarodowej E462, jest zlokalizowana na terenie województwa śląskiego, a krótki odcinek tak-
że na terenie województwa małopolskiego. Perpektywicznie połączy ona Pyrzowice (lotnisko i węzeł 
z autostradą A1) ze wschodnią częścią Aglomeracji Górnośląskiej, miastem Bielsko-Biała, granicą czeską 
w Cieszynie-Boguszowicach i czeską drogą szybkiego ruchu R48, która dalej łączy Czeski Cieszyn z miastem 
Frydek-Mistek i następnie z autostradą D1 w węźle Bělotín. W skład Transeuropejskiej sieci transportowej 
TEN-T wchodzi również państwowa droga szybkiego ruchu S69, prowadząca do granicy ze Słowacją.

Transport kolejowy

Linia kolejowa E65 prowadzi z Trójmiasta przez Warszawę do Katowic i na południe od tego miasta 
prowadzi do kolejowego przejścia granicznego z Republiką Czeską Zebrzydowice – Petrovice u Karviné 
(a dalej do Ostrawy i Brna) lub do kolejowego przejścia granicznego ze Słowacją Zwardoń – Skalité. 
Linia kolejowa C-E65 odłącza się od E65 w Tczewie i prowadzi do Bydgoszczy i znowu w Katowicach 
łączy się z linią E65. Obecnie na większości trasy linii kolejowych E65 i C-E65 odbywa się modernizacja. 
Progresywne rozwiązania techniczne użyte w trakcie modernizacji i rozbudowy linii umożliwiają speł-
nienie europejskich wymagań dla interoperacyjności zgodnie ze „Technicznymi specyfikacjami intero-
peracyjności (TSI)”, co w swojej konsekwencji będzie miało zasadniczy wpływ na poprawę standardu 
i czasu jazdy. Nierozwiązanym problemem w województwie śląskim pozostaje dobre funkcjonowanie 
kolei regionalnej. Dochodzi (i jest to trend charakterystyczny dla całej Polski) do masywnego ograni-
czania połączeń regionalnych, łącznie z likwidacją całych linii. To ma negatywny wpływ także na jakość 
połączenia kolejowego z Republiką Czeską, w tym z okręgiem morawsko-śląskim.
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Za ważny projekt związany z przewozami towarów z punktu widzenia województwa śląskiego 
uważany jest również rozwój Euroterminalu w Sławkowie, który świadczy usługi przy przeładunkach 
różnego rodzaju towarów włącznie z możliwością przeładunku: wagon szerokotorowy – wagon nor-
malnotorowy; wagon szerokotorowy – wagon normalnotorowy – samochód; samochód – samochód. 
W powszechnej świadomości terminal ten funkcjonuje jako koniec „szlaku szerokotorowego” oraz bra-
ma eksportowa i importowa w stosunkach ze wschodem. Trzeba jednak podkreślić, że terminal posiada 
również stałe połączenie pociągami kontenerowymi z portami Antwerpia, Gdynia i Gdańsk.

Transport lotniczy

Transport lotniczy w województwie śląskim zapewnia katowickie lotnisko Pyrzowice. Według 
statystyk opublikowanych przez lotnisko operatorzy w roku 2009 odprawili na katowickim lotnisku 
2,4 mln pasażerów, a na ostrawskim 0,3 mln pasażerów. Z Katowic działają połączenia lotnicze do miast: 
Birmingham, Bruksela, Barcelona, Burgas, Chania, Cork, Doncaster, Dortmund, Dublin, Düsseldorf, Ein-
dhoven, Frankfurt, Frankfurt Hahn, Forli, Heraklion, Kijów, Kolonia, Kalabria, Liverpool, Londyn, Mal-
mö, Monachium, Madryt, Mediolan, Oslo, Pafos, Paryż, Rzym, Saloniki, Sztokholm, Tel Awiw, Turyn, 
Warszawa, i dalej loty czarterowe do destynacji turystycznych. Ruch cargo w Pyrzowicach wynosił 
9,2 tys. ton. Lotnisko Pyrzowice jest trzecim największym lotniskiem w Polsce i ma bardzo mocną pozycję 
w sektorze przewozów czarterowych.

3.2.3. Województwo opolskie

Województwo opolskie odznacza się stosunkowo wysokim stopniem rozwoju infrastruktury ko-
munikacyjnej (drogowej, kolejowej i wodnej) i zajmuje stosunkowo konkurencyjną pozycję, która jednak 
w kontekście regionalnym słabnie, i to przede wszystkim w porównaniu z przyległymi województwami 
– dolnośląskim i śląskim.

Możliwości rozwojowe systemu komunikacyjnego w ramach województwa, i to włącznie sektora 
transportowego, wynikają z bardzo korzystnego położenia w przestrzeni komunikacyjnej, i to zarówno 
europejskiej (III paneuropejski korytarz transportowy), jak i krajowej.

Województwo opolskie leży między dwoma bardzo silnymi regionami z prężnie rozwijającymi się 
aglomeracjami – wrocławską i katowicką. Równocześnie brak wsparcia od południa i północy ze wzglę-
du na granicę z innymi regionami (czeskim i polskim). Stosunkowo gęsta sieć drogowa w regionie opol-
skim posiada przeważnie funkcję tranzytową wzdłuż osi wschód – zachód. Brakująca oś północno-po-
łudniowa stwarza problemy przy wykorzystaniu wartości endogennych regionu.

Transport drogowy w województwie opolskim

W systemie transportu europejskiego województwo opolskie nie stanowi obszaru węzłowego, 
w którym zbiegałyby się główne europejskie osie komunikacyjne. Oprócz III korytarza paneuropejskie-
go, biegnącego centralnie przez teren województwa, pozostałe korytarze region omijają i najbliższe wę-
zły znajdują się w sąsiednich województwach (aglomeracja wrocławska w województwie dolnośląskim, 
aglomeracja górnośląska w województwie śląskim oraz aglomeracja łódzka w województwie łódzkim).

Głównym elementem III paneuropejskiego korytarza transportowego jest autostrada A4. Ze wzglę-
du na to, że dostęp do autostrady uważany jest za niezbędny warunek dla wybudowania konkuren-
cyjnego regionu, województwo opolskie przyjęło decyzję o potrzebie poprawy stanu technicznego 
dróg dojazdowych do autostrady, i dlatego stopniowo prowadzone są prace modernizacyjne (zwłaszcza 
z wykorzystaniem środków zewnętrznych, przede wszystkim w ramach RPO WO 2007–2013) na trzech 
szlakach drogowych:
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•	Nysa – Grodków – węzeł „Przylesie” – Brzeg (drogi wojewódzkie nr 401 i 403);
•	 Trzebina-Bartultovice (byłe przejście graniczne dla transportu towarowego) – Prudnik – Biała – 

Prószków – granica państwa nr 45 – węzeł „Dąbrówka” (drogi wojewódzkie nr 414 i 429);
•	 Kędzierzyn-Koźle – węzeł „Olszowa” – Strzelce Opolskie – Zawadzkie (droga wojewódzka nr 426).

Przewiduje się, że do końca obecnej perspektywy finansowej, tzn. do roku 2013, wszystkie nie-
zbędne inwestycje na wyżej wymieniowych szlakach drogowych będą zrealizowane i wynikiem będą 
drogi wojewódzkie o ujednoliconych parametrach technicznych, które będą zapewniały odpowiedni 
komfort podróżowania i wymagany poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego, co następnie umożliwi 
również otworzenie nowych obszarów inwestycyjnych.

Ważną drogą w regionie jest droga nr 423 łącząca główne ośrodki rozwoju społeczno-gospodarcze-
go województwa opolskiego: Opole – Kędzierzyn-Koźle – Krapkowice – Zdzieszowice z autostradą A4 
w węźle „Gogolin”. Również na tej drodze na podstawie decyzji województwa opolskiego zostały rozpo-
częte inwestycje, i to przede wszystkim na przejazdach przez gminy, w celu zapewnienia odpowiedniego 
poziomu bezpieczeństwa i poprawy parametrów technicznych tej drogi.

Oprócz autostrady A4 przez teren województwa opolskiego biegną ważne korytarze transportowe 
o znaczeniu narodowym:

•	 droga krajowa nr 45 – jako główna drogowa łącznica północno-południowa województwa;
•	 „Trasa podsudecka” drogami nr 46, 41, 40, które biegną podnóżem Sudetów na terenie wojewódz-

twa dolnośląskiego i województwa opolskiego;
•	 „Droga staropolska” drogą nr 46, która łączy południowo-zachodnią część Polski z regionami cen-

tralnymi i wschodnimi kraju. Droga staropolska jest jedną z głównych tras o znaczeniu ponadre-
gionalnym, a droga krajowa nr 46 jest jednym z odcinków Drogi staropolskiej łączącym Republikę 
Czeską z Opolem, Częstochową i miastem Szczekociny (kierunek Jędrzejów – Kielce) i prowadzi 
ruch dalej w kierunku granicy z Ukrainą, a także do centrum kraju, jest więc ważnym elementem 
połączenia Opola z Warszawą.

Województwo opolskie realizowało drogowe projekty inwestycyjne w pograniczu polsko-czeskim 
w ramach IS INTERREG IIIA oraz OPPS CZ-PR 2007-2013 (Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 411 na 
odcinku granica państwa – Głuchołazy – Bodzanów; Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 na od-
cinku granica państwa – Paczków). Podobne projekty dotyczące rozbudowy infrastruktury drogowej 
w pograniczu polsko-czeskim w ramach wyżej wymienionych programów realizowały samorządy lokal-
ne (gminne i powiatowe). Do ważnych zakończonych projektów należy przebudowa drogi powiatowej 
na odcinku Vidnava – Kałków (powiat nyski), co poprawiło dostępność Jeziora Otmuchowskiego i Ny-
skiego ze strony Republiki Czeskiej.

Transport kolejowy

Przez teren województwa opolskiego prowadzą ważne linie kolejowe o znaczeniu międzynaro-
dowym wchodzące w skład II. Paneuropejskiego korytarza transportowego i są przedmiotem umów 
międzynarodowych AGC – o preferowanych przewozach osobowych, oraz AGTC – o preferowanych 
przewozach towarowych.

Należą do nich linie: Wrocław – Oława – Brzeg – Opole – Kędzierzyn-Koźle (nr 132, 136), dalej 
Kędzierzyn-Koźle – Racibórz – Chałupki (nr 151) – linia międzynarodowa E-59, następnie Kędzierzyn-
-Koźle – Gliwice (nr 137) – linia międzynarodowa E-30. Odnogą jest też linia kolejowa Opole – Strzelce 
Opolskie – Gliwice (nr 132), która rozważana jest jako alternatywa dla odcinka Opole – Kędzierzyn-
-Koźle – Gliwice.

Ważnym elementem sieci kolejowej jest także linia nr 277 między stacjami Wrocław – Jelcz La-
skowice – Opole, która w perspektywie powinna być ważną magistralą towarową. Pozostałe linie na 
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terenie województwa opolskiego mają znaczenie regionalne i łączą miasta powiatowe i gminy leżące na 
trasach kolejowych z ośrodkiem regionu opolskiego (Opolem).

Zasadnicze znaczenie dla rozwoju transportu kolejowego w obszarze pogranicza mają linie nr 137 
na odcinku Kędzierzyn-Koźle – Katowice oraz 151 Kędzierzyn-Koźle – Chałupki. Linie te zbiegają się 
w stacji Kędzierzyn-Koźle, która jest drugim największym węzłem kolejowym województwa opolskiego, 
i zapewniają bezpośrednie połączenie z terenem województwa śląskiego i okręgu morawsko-śląskiego.

Transport lotniczy

Bardzo ważnym zaplanowanym elementem zintegrowanego systemu komunikacyjnego regionu 
opolskiego jest lotnisko Opole w Kamieniu Śląskim. Lotnisko w Kamieniu Śląskim naturalnie nie będzie 
stanowiło konkurencji dla lotnisk regionalnych we Wrocławiu i Katowicach, będzie natomiast dla tych 
lotnisk wykonywało funkcję uzupełniającą czy pomocniczą. Ze względu na aktualną sytuację kierow-
nictwo województwa opolskiego zdecydowało o przeniesieniu przedsięwzięcia związanego z budową 
lotniska w Kamieniu Śląskim na następną perspektywę budżetową Unii Europejskiej po roku 2011.

Transport wodny

Odra razem z Odrzańską Drogą Wodną (rozpoczyna się w Gliwicach i kończy w Szczecinie) wchodzi 
w skład europejskiego systemu dróg wodnych. Wykorzystanie Odry jako drogi wodnej jest, niestety, 
małe ze względu na długoletnie zaniedbania i niedostateczne utrzymywanie infrastruktury na odpo-
wiednim poziomie. Brak starań o poprawę jej średniego i dolnego biegu oraz o wykorzystanie gospodar-
cze prowadzi do dekapitalizacji istniejącej infrastruktury oraz renaturyzacji samej Odry.

Opolski odcinek Odrzańskiej Drogi Wodnej jest dobrze wyposażony w obiekty serwisu transporto-
wego, jakimi są: porty, przeładownie, stocznie, remontownie i nabrzeża przeładunkowe umożliwiające 
przeładunki między wodnymi a lądowymi środkami transportowymi, a także konserwację jednostek 
pływających. Aktualnie wykorzystywane są one tylko minimalnie i w zakresie przeładunków mają duże 
rezerwy. Główne obiekty przeładunkowe na Odrze w województwie opolskim znajdują się w portach 
Kędzierzyn-Koźle i Opole.

W roku 2010 województwo opolskie stało się członkiem międzyregionalnej inicjatywy ds. utwo-
rzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego (CETC), której sygnatariuszami są między 
innymi region Skane, województwo zachodniopomorskie, województwo lubuskie, dolnośląskie, okręg 
kralowohradecki, okręg bratysławski i inne regiony węgierskie i chorwackie. Osią rozwojową Środko-
woeuropejskiego Korytarza Transportowego jest rzeka Odra razem z pozostałymi elementami infra-
struktury transportowej biegnącymi wzdłuż drogi międzynarodowej E65 (trasa drogowa i kolejowa), 
która rozpoczyna się w Malmö w Szwecji i kończy w mieście Chania na Krecie w Grecji. Trasa transpor-
towa korytarza prowadzi do Morza Adriatyckiego, do regionu włoskiego Friuli-Venezia Giulia.

Udział województwa opolskiego w inicjatywie międzynarodowej dla utworzenia Środkowoeuropej-
skiego Korytarza Transportowego (CETC) umożliwi szersze formowanie polityki i pozyskiwanie środ-
ków na remont infrastruktury technicznej rzeki Odry, która dzięki swojemu naturalnemu potencjałowi 
mogłaby tworzyć oś rozwojową obszaru w ramach działalności CETC.

Celem inicjatywy międzynarodowej CETC jest utworzenie nowego transeuropejskiego korytarza 
transportowego i wykorzystanie środków pochodzących z Funduszu Spójności lub funduszy struktural-
nych na realizację inwestycji w infrastrukturę.

Trzeba podkreślić, że transport wodny uważany jest za najbardziej ekologiczny rodzaj transportu, 
który najmniej szkodzi środowisku naturalnemu. Transport ten umożliwia przeniesienie znacznej ilości 
i tonażu towaru przy zapewnieniu pełnego bezpieczeństwa i równocześnie nie ma wpływu na pogar-
szanie warunków transportowych, tak jak w przypadku transportu drogowego. Oprócz tego rzekę Odrę 
można wykorzystać również turystycznie. Kanał Kędzierzyński wchodzi też w skład planowanego ka-
nału Odra – Dunaj.
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3.2.4. Okręg żyliński

Główne systemy komunikacyjne na Słowacji (drogi i koleje) są umieszczone w korytarzu Bratysława 
– Trenczyn – Żylina – Poprad – Preszów – Koszyce. Korytarz ten jest zdefiniowany jako transeuropejski 
multimodalny korytarz transportowy, w skład którego wchodzi także okręg żyliński. W wymienionej osi 
jest najwyższa efektywność lokalizacji infrastruktury transportowej.

Przez okręg przebiegają niżej podane sieci transportowe krajów UE:

•	 Korytarz multimodalny, odnoga nr Va Wiedeń – granica państwa RS / Austria – Bratysława – Tren-
czyn – Żylina – Koszyce – granica państwa RS / Ukraina – Użhorod w trasie kolei dużej prędkości 
(KDP), autostrady D1, zmodernizowanych linii kolejowych nr 120, 180 oraz przygotowywanie Wą-
skiej Drogi Wodnej;

•	 Korytarz multimodalny nr VI Gdańsk – Katowice – Zwardoń – granica państwa RS / PR – Czadca 
– Żylina w trasie KDP, autostrady D3, zmodernizowanych linii kolejowych nr 127 i 129, projektu 
połączenia żeglugowego z Odrzańską Drogą Wodną;

•	Do podstawowej sieci TEN-T w ŻOS należą: infrastruktura transportowa: autostrada D1, D3 i droga 
szybkiego ruchu R3;

•	Uzupełniająca sieć TINA Czadca – granica państwa RS / RC – Czeski Cieszyn – Ostrawa w trasie 
linii kolejowych nr 127;

•	Uzupełniająca sieć TINA Martin – Kremnica – Šášovské Podhradie – Zvolen – Šahy – Granica pań-
stwa RS / RW – Budapeszt w trasie drogi szybkiego ruchu R3;

•	Na mocy decyzji PE i Rady nr 884/2004, która uzupełniła decyzję PE i Rady nr 1692/96/EC o zasa-
dach rozwoju TEN-T, zostały zdefiniowane priorytetowe projekty (30). Wymienione priorytetowe 
projekty posiadają status „projekt interesu europejskiego” i kraj członkowski powinien skoncentro-
wać dostępne źródła (źródła UE i narodowe) na ich realizacji. Okręgu żylińskiego dotyczy następu-
jący priorytetowy projekt infrastruktury:

•	 Połączenie autostradowe Gdańsk – Brno/Bratysława – Wiedeń: połączenie Katowice – Żylina – 
część transgraniczna, część projektu 25.

Transport drogowy

Pod względem długości autostrad i dojazdów do nich okręg żyliński wśród regionów słowackich 
w roku 2010 z 69,58 km wybudowanej sieci infrastruktury autostradowej uplasował się na trzecim 
miejscu za okręgiem bratysławskim i trenczyńskim. Ze względu na mniejszy obszar wyżej podanych 
okręgów w porównaniu z okręgiem żylińskim należy jednak stwierdzić jego niedostateczne pokrycie 
siecią autostradową. Problemem jest stale niezrealizowane połączenie autostradowe dwu największych 
aglomeracji miejskich okręgu – Żyliny i Martina. Tunel Višňové, który miał być wybudowany na tym 
ośmiokilometrowym odcinku autostrady, powinien liczyć 7,5 km długości i będzie najdłuższym na Sło-
wacji. Korytarz badawczy tunelu został dokończony już w roku 2002. Najbardziej oczekiwana budowa 
autostradowa w RS z powodu jej przewidywanej kosztowności dotąd jednak nie została zrealizowana. 
Przetarg publiczny na wykonawcę budowy został ogłoszony w listopadzie 2011. Razem z poprzednim 
odcinkiem z Lietavskiej Lúčki koszty budowy 13,5 km autostrady D1 są szacowane na ok. 900 milionów 
euro. Razem z odcinkiem z Hričovskiego Podhradi i podłączeniami południowa obwodnica Żyliny po-
chłonie pewnie nawet 1,5 miliarda euro.

Jeszcze gorzej w okręgu wygląda sytuacja pod względem długości dróg szybkiego ruchu, gdzie 
z 7,9 km wybudowanych dróg szybkiego ruchu znajduje się dopiero na piątym miejscu wśród regionów 
słowackich. Do rozwiązania sytuacji przyczyni się realizacja planowanej północno-południowej drogi 
szybkiego ruchu R3, co jednak w świetle aktualnego „Programu kontynuowania przygotowań, budowy 
autostrad i dróg szybkiego ruchu na lata 2011–2014” nie nastąpi wcześniej niż po roku 2014.
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W jeszcze gorszej sytuacji jest okręg żyliński, jeżeli długości dróg nie są przeliczane na liczbę miesz-
kańców poszczególnych okręgów. Z wyjątkiem okręgu bratysławskiego, który ze względu na swoje 
funkcje metropolitalne jest całkiem poza średnią RS, okręg żyliński jest regionem o najmniejszej długoś-
ci dróg na 10 tys. mieszkańców. To znaczy, że nawet gdyby do obciążenia transportowego okręgu nie 
zaliczać jego charakteru tranzytowego obciążenie mierzono by tylko własnymi mieszkańcami okręgu, 
stale jego infrastruktura transportowa byłaby wykorzystywana o wiele intensywniej niż w pozostałych 
okręgach.

Niedostatecznie wybudowana sieć komunikacyjna powoduje naturalnie w konsekwencji niedosta-
teczną dostępność odbijającą się w wypadkowości, która pod względem wypadków tylko ze szkodą ma-
terialną jest trzecią najwyższą w RS, a pod względem wypadków śmiertelnych nawet najwyższa w RS. 
W przeliczeniu na liczbę mieszkańców okręgu wypadków drogowych w okręgu żylińskim jest najwięcej 
ze wszystkich okręgów z wyjątkiem okręgu bratysławskiego, który dzięki funkcjom metropolitalnym nie 
mieści się w średniej RS.

Charakterystycznym fenomenem w zakresie transportu tranzytowego je fakt, że okręg żyliński jest 
także skrzyżowaniem europejskich korytarzy transportowych, przez co do łącznego tranzytu trzeba 
zaliczyć także transport międzynarodowy (osobowy i towarowy), który ma także spory udział w ob-
ciążeniu infrastruktury transportowej okręgu z konsekwencjami dla jej jakości, środowiska naturalnego 
i bezpieczeństwa uczestników przewozów transportowych. Na terenie okręgu żylińskiego, jako regionu 
granicznego z Rzeczpospolitą Polską i Republiką Czeską, znajduje się dziesięć drogowych przejść gra-
nicznych, z tego sześć przejść do Polski i cztery przejścia do Czech, wszystkie o ruchu ciągłym.

Transport kolejowy

Żylina jest ważnym węzłem transportu kolejowego o znaczeniu zarówno regionalnym, narodowym, 
tak i międzynarodowym. Przez okręg żyliński przebiegają główne linie kolejowe następujących koryta-
rzy multimodalnych, które należą do najważniejszych linii kolejowych w ramach UE:

•	 linia kolejowa Bratysława – Trenczyn – Żylina – Koszyce – Użhorod – korytarz multimodalny nr Va.;
•	 linia kolejowa Żylina – Czadca – Skalite – Zwardoń – Gdańsk – korytarz multimodalny nr VI.;
•	Czadca – Czeski Cieszyn – Ostrawa – część składowa sieci uzupełniającej TINA.

Na mocy decyzji PE i Rady nr 884/2004, która uzupełniła decyzję PE i Rady nr 1692/96/EC o za-
sadach rozwoju TEN-T i na mocy których zostały zdefiniowane projekty o statucie „projekt interesu eu-
ropejskiego”, do priorytetowych projektów zakwalifikowano także odcinek kolejowy na terenie okręgu 
żylińskiego. Chodzi o połączenie Katowice – Żylina – Nowe Miasto n/Wagiem, część projektu 23.

Modernizacja linii kolejowych jest najwyższym priorytetem w transporcie kolejowym ŻOS. Dotyczy 
ona następujących odcinków linii, które są realizowane lub przygotowywane:

•	 linia nr 120 na odcinku Puchow – Żylina, modernizacja na prędkość szlakową 120 do 160 km/h;
•	 linia nr 180 na odcinku Żylina – Vrútky – Liptowski Mikulasz – Poprad, modernizacja na prędkość 

szlakową 120 do 160 km/h;
•	 linia nr 127 na odcinku Żylina – Czadca, modernizacja na prędkość szlakową 120 km/h;
•	 linia nr 129 na odcinku Czadca – Skalite – Zwardoń modernizowana na prędkość szlakową 100 i 70 km/h;
•	 kluczową rolę w dostępności transportowej fabryki samochodów KIA koło Żyliny, za wyjątkiem 

terminalu transportu kombinowanego będzie odgrywała także stacja kolejowa Żylina – Teplička 
nad Váhom;

•	 Kolej Czadca – Makow, Żylina – Rajec i Kraľovany – Trstená na Orave są prezentowane jako koleje 
charakterze regionalnym.
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Transport lotniczy

Aktualnie na plan pierwszy wysuwa się regionalne Lotnisko Żylina w Dolnym Hričovie, które znaj-
duje się w pobliżu Żyliny. Lotnisko dysponuje statusem publicznego lotniska międzynarodowego, co 
pomaga w rozwoju kontaktów międzynarodowych i handlu krajowym. Swoimi mocami przewozowymi 
zapewniającymi odprawę 10 tys. – 13 tys. pasażerów rocznie nie może jednak wcale konkurować lotni-
skom w Ostrawie, a zwłaszcza w Katowicach. 

Transport wodny

W roku 2000 nastąpiło zatwierdzenie przez rząd RS „Koncepcji rozwoju transportu wodnego Re-
publiki Słowackiej”. Na mocy tej uchwały na plan pierwszy wysunęła się idea realizacji Wąskiej Drogi 
Wodnej i następnie jej połączenie z rzeką Odrą. Rzeka Wag jest traktowana jako część składowa kory-
tarzy multimodalnych nr Va i VI i zgodnie z porozumieniem AGN jako droga wodna E81. Przez zrealizo-
wanie wspomnianej drogi powstałaby alternatywna trasa wodna w stosunku do kilkakrotnie dłuższej 
przybrzeżnej morskiej drogi wodnej wokół Europy. W danej problematyce aktualnie nie zostały poczy-
nione żadne wiążące wnioski, choć stale odbywają się serie posiedzeń międzynarodowych specjalistów 
i przedstawicieli administracji publicznej.

Podsumowanie

Dominującymi formami transportu w okręgu żylińskim jest transport drogowy i kolejowy. Ponad-
przeciętne obciążenie transportowe istniejącej sieci drogowej jest spowodowane charakterem zasied-
lenia okręgu (ośrodki zasiedlenia są skoncentrowane w linii głównych cieków wodnych z wyjątkiem nie-
których szerszych kotlin), a także tranzytowym charakterem okręgu. Niedokończony szkielet głównej 
sieci drogowej powoduje zwiększenie obciążenia dróg regionalnych i zwiększoną wypadkowość. Trans-
port kolejowy posiada na odwrót potencjał do większych przewozów, i to zarówno w ruchu osobowym, 
jak i towarowym, i trzeba podjąć wszelkie środki dla podniesienia atrakcyjności korzystania z transportu 
kolejowego. To samo obowiązuje w publicznym transporcie osobowym. Pozostałe formy transportu są 
dla okręgu raczej uzupełniające z możliwym potencjałem na przyszłość.

3.2.5. Potencjał wzajemnej współpracy

Problematyka transportu w obszarze transgranicznym obejmuje dwa typy przedsięwzięć o róż-
nym zakresie. Z jednej strony chodzi o duże rozwiązania infrastruktury o znaczeniu ogólnokrajowym 
lub jeszcze częściej ogólnoeuropejskim, z drugiej strony są to rozwiązania lokalne poprawiające mobil-
ność społeczności w ramach ruchu przygranicznego i z racji możliwych więzi prowadzące do powstania 
transgranicznego rynku pracy.

Przemysł ciężki i wydobycie węgla w regionie ostrawskim w przeszłości stosunkowo wyraźne prze-
pływy transgraniczne, kiedy do pracy jeździli mieszkańcy sąsiednich regionów. Obecnie natomiast po-
trzebę mobilności transgranicznej spowodowały np. inwestycje w przemysł motoryzacyjny, który we 
wszystkich regionach partnerskich jest mocno reprezentowany. To prowadzi do potrzeby zwiększenia 
mocy istniejącej infrastruktury transportowej oraz podniesienia prędkości i bezpieczeństwa przejaz-
dów.

Ze względem na konieczność umocnienia współpracy między regionami leżącymi wzdłuż trasy 
VI Europejskiego Korytarza Transportowego, w celu stworzenia optymalnych warunków dla jego roz-
woju w roku 2010 doszło do podpisania oświadczenia motywacyjnego między samorządami nastę-
pujących województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, 
łódzkiego, śląskiego i wielkopolskiego. Sygnatariusze oświadczenia wyrazili swoją wolę tworzenia strefy 
rozwojowej korytarza równocześnie we wszystkich polskich województwach leżących w obszarze zasię-
gu korytarza, z tym, że dla każdego województwa z lokalizacji na trasie tego korytarza transportowego 
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będą wypływały realne korzyści. Koordynacji prac związanych z tworzeniem tej strefy rozwojowej 
w imieniu współpracujących województw podjęło się województwo pomorskie. Przewiduje się także 
utworzenie grupy roboczej złożonej z przedstawicieli województw, której zadaniem będzie opracowa-
nie szczegółowych zasad dalszej integracji i współpracy, włącznie z reprezentowaniem interesów wo-
jewództw będących sygnatariuszami wspomnianego oświadczenia. Z podobnym porozumieniem, które 
zapewniałoby koordynację prac w południowym pograniczu Polski w stosunku do czeskich lub słowa-
ckich regionów, nie spotykamy się. Równocześnie trzeba sobie jednak uświadomić, że istnieje konku-
rencyjna koncepcja rozwoju Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego (Ystad – Zagrzeb), któ-
rą lansują: prowincja Scania, województwo zachodniopomorskie, lubuskie i dolnośląskie, okręg hradecki 
i okręg bratysławski.

Nowy układ połączeń drogowych między województwem śląskim a okręgiem morawsko-śląskim po-
wstaje dzięki dużym projektom rozbudowy autostrad A1-D1 i dróg szybkiego ruchu S1-R48. W dużej 
mierze projekty te pokrywają się z dotychczasowymi trasami dróg krajowych i regionalnych, odznaczają 
się jednak istotną poprawą parametrów i z tym związaną zmianą kategorii poszczególnych odcinków. Pod-
stawowa sieć autostradowa w żadnym z tych regionów nie jest wybudowana. Prawie wszystkie regiony 
czeskie, polskie i słowackie należą do grupy regionów o gęstości autostrad do 25 km na 1 000 km2, co 
plasuje nas wśród regionów o najmniej rozwiniętej sieci autostradowej w Europie. Aktualnie nie jest wybu-
dowane połączenie autostradowe między regionami partnerskimi, co komplikuje transgraniczy transport 
drogowy i prowadzi do jego nadmiernego obciążenia. 

Przy porównaniu stopnia obciążenia drogowych przejść granicznych można stwierdzić, że przejście 
graniczne Svrčinovec – Mosty u Jablunkova jest drugim najbardziej obciążonym drogowym przejściem 
granicznym pod względem transportu towarowego na całej granicy czesko-słowackiej, przy czym jego 
udział wynosi 22,21% łącznej wielkości. Za zwiększonym nasileniem korzystania z drogowego przejścia 
granicznego Svrčinovec – Mosty u Jablunkova przez transport towarowy należy upatrywać także fakt, 
że przejeżdżają nim pojazdy ciężarowe, zapewniające transport w ramach bałtycko-adriatyckiej magi-
strali transportowej, tzn. przejeżdża nim mnóstwo samochodów ciężarowych jadących dalej do Katowic 
i innych miejscowości południowej części Rzeczpospolitej Polskiej albo przyjeżdżających z niej. Korzy-
stanie z tego przejścia granicznego jest preferowane ze względu na lepsze połączenie transportowe 
okręgu morawsko-śląskiego i województwa śląskiego niż połączenia okręgu żylińskiego i województwa 
śląskiego. 

Połączenie kolejowe między regionami partnerskimi aktualnie nie jest wystarczające. W systemie 
Polskich Kolei Państwowych (PKP) istnieje dziewięć możliwych codziennych połączeń między Katowi-
cami a Ostrawą, przy czym cztery są bezpośrednie, na trzech jeżdżą pociągi Eurocity i też tylko te po-
łączenia realizowane są w czasie krótszym niż 2 godziny. Bezpośrednie połączenie Ostrawa – Katowice 
(jeden kurs na dobę) oferują też Koleje Czeskie. Bielsko-Biała ma do dyspozycji większą liczbę połączeń 
z Ostrawą, jednak czas podróży wynosi co najmniej 2 godziny i 20 minut i trzeba co najmniej raz się 
przesiadać. Należy podkreślić, że zgodnie z opinią niektórych polskich specjalistów kolejowych węzeł 
kolejowy w przygranicznym czeskim Bohumínie mógłby odgrywać ważną rolę przy realizacji połączeń 
wschód-zachód między polskimi województwami: małopolskie – śląskie – opolskie. Za przyczynę trud-
ności w transgranicznej komunikacji kolejowej między województwem śląskim i opolskim a okręgiem 
morawsko-śląskim uważa się problem integracji taryfowej, złe nawiązywanie połączeń niebezpośred-
nich i dalej niewystarczającą integrację transportu kolejowego z systemami miejskiej i regionalnej komu-
nikacji publicznej. To w konsekwencji oznacza, że podróżowanie samochodem w komunikacji osobowej 
umożliwia znacznie szybszy dojazd do celu niż w przypadku korzystania z kolei. Potrzeba budowania 
nowego połączenia kolejowego między ŻOS a OMŚ w tej chwili nie wydaje się być nagląca, bowiem ko-
leje w ŻOS i OMŚ, podobnie jak w pozostałych krajach członkowskich UE, nie zapewniają nawet jednej 
piątej przewozów osób i wyrobów i ich obecne moce nie są w pełni wykorzystane. Wzrost popytu na 
przewozy wyrobów pomoże realizacji terminalu transportu kombinowanego koło Żyliny. W tym sensie 
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przebiegająca modernizacja linii kolejowej nr 127 na odcinku Żylina – Czadca, zasilona z PO Transport, 
prezentuje się jako wielce pozytywna. Po stronie OMŚ jest rekonstrukcja linii realizowana w ramach 
projektu „Optymalizacja linii Granica państwa RS – Mosty u Jablunkova – Bystřice n. Olší” ze wsparciem 
funduszy UE w ramach PO Transport. Tak samo chodzi o zapewnienie podniesienia prędkości szlakowej 
nawet do na 120 km/h dla pociągów transportu towarowego i do 160 km/h dla pociągów komunika-
cji osobowej oraz skrócenie czasu jazdy dla poszczególnych rodzajów pociągów. Kolejnym celem jest 
osiągnięcie wyższego nacisku oraz przepustowości przestrzennej, jak również podniesienie bezpieczeń-
stwa i kultury podróżowania. Celem jest też osiągnięcie interoperacyjności dla ogólnoeuropejskiej sieci 
kolejowej. 

Na terytorium regionów tworzących EUWT TRITIA nie powstały inicjatywy związane z integra-
cją (taryf, biletów) systemów kolejowej i autobusowej komunikacji publicznej. Wydaje się jednak, że 
nic istotnego nie stoi na przeszkodzie temu, aby w tym zakresie wprowadzić rozwiązania podobne jak 
bilet Euro-Nysa. Z tym biletem można podróżować pociągami spółki „Przewozy Regionalne” i „Koleje 
Dolnośląskie” z Bolesławca do Görlitz i Jeleniej Góry oraz z Jeleniej Góry do Harrachowa. Po stronie 
niemieckiej można wykorzystać całą ofertę Związku Komunikacyjnego Górnych Łużyc i Dolnego Śląska 
(ZVON). Bilet jest ważny również w całym okręgu libereckim. W trakcie prac analitycznych nie znale-
ziono kompleksowego studium transportowego związanego z ruchem transportowym na obszarach 
przygranicznych, jednak zasady przekraczania granicy państwa w strefie Schengen sformułowały po-
szczególne opracowania projektu BorderCrossing („Border crossing – studium modelowe przekraczania 
granic w r. 2005”) (Doping 2002–2006), który stał się podstawą dla planowania w zakresie bardzie ści-
słych lokalnych powiązań przygranicznych na granicy okręgu morawsko-śląskiego, dalej są opracowane 
studia modelowego przekraczania granic „Border crossing w Euroregionie Silesia” etap I i II. Opraco-
wania te mapują istniejące miejsca do przekraczania granicy czesko-polskiej włącznie w modelu obcią-
żenia/wykorzystania transportowego, projektów ich ewentualnej modernizacji i wskazania okazji dla 
uruchomienia kolejnych dróg lądowych o znaczeniu regionalnym. 

Możliwość dalszego wsparcia rozwoju infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu transgranicznym 
pojawiła się w ramach programu INTERREG IIIA i następnych programach operacyjnych współpracy 
transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska, Republika Słowacka – Republika Czeska 
oraz Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007–2013. Ze względu na charakterystykę tych 
programów dotyczyły one realizacji mniejszych projektów lokalnych, do których należy zaliczyć:

•	 podniesienie dostępności komunikacyjnej przejścia granicznego Šilheřovice – Chałupki. Moderniza-
cja drogi powiatowej nr S3532;

•	 rekonstrukcja drogi S2644 Jaworzynka;
•	modernizacja mostu na ul. Wczasowa Buczkowice – poprawa infrastruktury komunikacyjnej o zna-

czeniu transgranicznym;
•	 poprawa dostępności terenów przygranicza dzięki modernizacji drogi lokalnej Olecki w gminie 

Istebna;
•	 odnowa związków historycznych – poprawa stanu technicznego drogi między gminami Krzanowice 

i Strahovice;
•	 poprawa dostępności komunikacyjnej Cieszyna i Czeskiego Cieszyna;
•	modernizacja drogi transgranicznej na odcinku Tworków – Děhylov oraz modernizacja jezdni na ul. 

Ogrodowa Tworków w ramach poprawy dostępności obszaru przygranicznego;
•	 połączenie gmin przygranicznych Píšť (CZ) – Bolesław (PL) w ramach poprawy dostępności obszaru 

przygranicznego;
•	 rekonstrukcja drogi łączącej gminy Hať i Rudyszwałd w ramach poprawy dostępności obszaru przy-

granicznego po wejściu do strefy Schengen;
•	 rekonstrukcja i modernizacja drogi na odcinku Třebom – Kietrz;
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•	 poprawa dostępności obszaru przygranicznego przez modernizację odcinka drogi Ściborzyce Wiel-
kie – Hněvošice;

•	 podniesienie jakości świadczonych usług i dostępności komunikacyjnej terenu Mikroregionu Górna 
Kisuca w postaci poprawy troski o utrzymanie zimowe sieci drogowej z akcentem na regionach re-
kreacyjnych gminy Makov;

•	 rekonstrukcja odcinka drogi Czadca – Milošová – Mosty u Jablunkova;
•	 rekonstrukcja odcinka drogi Bílá – Klokočov – Turzovka;
•	 rekonstrukcja odcinka drogi Turzovka – Bílá II. etap.

Na podstawie przeprowadzonego badania wydaje się być prawdopodobne, że realizowane projekty 
zaledwie w małym stopniu zadecydowały o faktycznej zmianie dostępności i mobilności w przygranicz-
nych obszarach, raczej przyniosły możliwość obniżenia lokalnego deficytu infrastruktury.

W dziedzinie przewozów towarów można obserwować skłonność do lansowania koncepcji wy-
korzystania Odrzańskiej Drogi Wodnej (droga wodna E30), co jest problem terytorialnie dotyczącym 
zarówno województwa śląskiego i opolskiego, jak i okręgu morawsko-śląskiego. Wydaje się jednak, 
że znajduje się poza głównym nurtem polityki preferowanej prze te regiony (wbrew temu, że „Plan 
zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego” i „Zasady rozwoju przestrzennego okrę-
gu morawsko-śląskiego” tę możliwość rozwoju obejmują). Ostatnim oświadczeniem politycznym w tej 
sprawie było „Polsko-czeskie memorandum o współpracy nad przygotowaniem realizacji Odrzańskiej 
Drogi Wodnej” z roku 2000. Propagatorzy koncepcji sądzą, że pierwszym etapem odtworzenia tej drogi 
wodnej musi być połączenie gminy Koźle z Ostrawą, czyli przedłużenie istniejącej drogi wodnej o 55 km 
w kierunku południowym i wybudowanie tego odcinka uważają za potrzebne ze względu na powstanie 
ostatecznego systemu dróg wodnych w Europie środkowej i wschodniej, co jest odbiciem inicjatywy 
lansowanej w latach siedemdziesiątych XX wieku, która dotyczyła budowy Kanału Odra – Dunaj i na-
wet połączenia Odra – Dunaj – Łaba. Zagadnienie realności wybudowania połączenia zlewni Dunaju 
i Odry z wykorzystaniem rzeki Wag jest jednak w początkowym stadium i obecnie stale nie można defi-
nitywnie potwierdzić przyszłą realizację takiej budowy wodnej. W zakresie współpracy transgranicznej 
funkcjonowanie takiego projektu mogłoby przynieść okazję dla takiej inicjatywy ekonomicznej, jaką jest 
np. port w gminie Racibórz lub Międzynarodowe Centrum Logistyczne Gorzyczki – Vĕřnovice, które 
pracowałoby na potrzeby Aglomeracji Górnośląskiej i Aglomeracji Ostrawskiej. Wszystkie te koncepcje 
mogą jednak być do zaakceptowania tylko pod warunkiem osiągnięcia ogólnoeuropejskiego porozumie-
nia w sprawie przyszłości systemu śródlądowych żeglownych cieków na całym kontynencie. 

Specyficzna sytuacja w obszarze transgranicznym jest także w transporcie lotniczym, który zapew-
niają przeważnie dwa lotniska, tzn. katowickie lotnisko Pyrzowice oraz Lotnisko im. Leosza Janaczka 
Ostrawa (bez znaczenia nie są – z racji dobrego połączenia komunikacyjnego z autostradą A4 – lotniska 
w Krakowie i Wrocławiu, które jednak nie stanowiły przedmiotu niniejszej analizy). Trzeba sobie uświa-
domić, że z racji lokalizacji lotniska Pyrzowice na północ od Aglomeracji Górnośląskiej, dla szeregu regio-
nów w południowej części województwa śląskiego wykorzystanie lotniska ostrawskiego jest tak samo 
korzystne. Według statystyk publikowanych przez operatorów lotniskowych w roku 2009 na lotnisku 
katowickim zostało odprawionych 2,4 mln pasażerów, a na ostrawskim 0,3 mln pasażerów. Ruch cargo 
wynosił 9,2 tys. ton w Pyrzowicach i 1,8 tys. ton w Ostrawie. Organy administracyjne Górnośląskiego 
Towarzystwa Lotniczego (GTL), które zarządza lotniskiem, pragną swoją ofertą objąć również mieszkań-
ców okolicy Ostrawy i Ołomuńca. GTL rozpoczęło na terenie Republiki Czeskiej kampanię promocyjną 
skierowaną na wykorzystanie katowickiego lotniska, której realizacja zbiegnie się z otworzeniem połą-
czenia autostradowego A1. Lotnisko Żylina także ze względu na ograniczoną ofertę destynacji nie jest 
zasadniczym rozwiązaniem alternatywnym komunikacji lotniczej dla pasażerów z OMŚ. 
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3.2.6. Kluczowe stwierdzenia

• przebieg trasy VI Europejskiego Korytarza Transportowego łączącego Skandynawię z południem 
Europy prez terytorium rozpatrywanych regionów;

• brak wspólnego postępowania strategicznego przy rozwoju trasy VI Europejskiego Korytarza Trans-
portowego (tylko częściowo – istnieje porozumienie objętych polskich województw);

• niewystarczające pokrycie terytorium rozpatrywanych regionów jakościową infrastrukturą drogo-
wą, zwłaszcza typu autostradowego;

• narastające wielkości przewozów drogowych bez dostatecznego udrożnienia infrastruktury drogo-
wej oznaczają obniżanie przepustowości istniejącej sieci drogowej i przedłużanie czasu przewozów, 
ale w niektórych szczególnie przeciążonych miejscach także częste kongestie transportowe;

• nierozwiązywane prowadzenie uczęszczanych dróg przez zabudowę miast i gmin powodujące po-
ważne obciążenie dla środowiska naturalnego w danych miejscowościach (zanieczyszczenie powie-
trza, hałas);

• istnienie szeregu lokalnych projektów polepszania transgranicznej dostępności komunikacyjnej;
• brak dobrego połączenia kolejowego dużych miast rozpatrywanych regionów, przede wszystkim 

Katowic i Opola z Ostrawą i Żyliną;
• dalsze ograniczanie zakresu regionalnego transportu kolejowego w polskich województwach, prze-

de wszystkim w wyniku braku odpowiednich pojazdów;
• niewystarczające nawiązywanie połączeń na terenach przygranicznych z negatywnym skutkiem tak 

dla mieszkańców, jak i dla gości regionu;
• brak inicjatyw związanych z integracją (taryf, biletów), systemów kolejowej i autobusowej komuni-

kacji publicznej w ramach współpracujących regionów –  główna przyczyna trudności przy realizacji 
transgranicznej komunikacji (przede wszystkim kolejowej) masowej;

• brakujące połączenie komunikacyjne lotnisk z transportem kolejowym i drogami lądowymi typu 
autostradowego;

• dominacja lotniska Katowice-Pyrzowice w ramach wszystkich rozpatrywanych regionów pod wzglę-
dem odprawionych pasażerów. Stagnacja Międzynarodowego Lotniska im. Leosza Janaczka Ostra-
wa w Mosznowie i lotniska w Żylinie;

• zła dostępność lotniska Katowice-Pyrzowice, zwłaszcza dla podróżnych z okręgu morawsko-ślą-
skiego i okręgu żylińskiego (komunikacja masowa);

• brak studium transportowego związanego z ruchem transportowym na obszarze przygranicznym 
ani z przewozami między Aglomeracją Górnośląską a Aglomeracją Ostrawską.

3.3. Współpraca gospodarcza

3.3.1. Okręg morawsko-śląski

Okręg morawsko-śląski z ekonomicznego punktu widzenia jest ważnym regionem Republiki Cze-
skiej. Filarem jest ostrawsko-karwińskie zagłębie przemysłowe i węglowe, którego industrializacja była 
ściśle związana z wykorzystaniem miejscowego bogactwa naturalnego, zwłaszcza jakościowego, koksu-
jącego węgla kamiennego z nawiązującym rozwojem przemysłu ciężkiego i hutnictwa. Okręg jest więc 
krajowym ośrodkiem produkcji hutniczej, równocześnie jest tu skoncentrowane także wydobycie całej 
ilości węgla kamiennego RC, choć dochodzi do spadku wielkości wydobycia. Obok tych tradycyjnych 
branż w okręgu dalej rozwija się produkcja i przesył elektryczności, gazu i wody, produkcja środków 
transportu oraz produkcja substancji i preparatów chemicznych, lekarstw i włókien chemicznych.

Okręg morawsko-śląski dokonał w latach 90. restrukturyzacji kluczowych zakładów przemysło-
wych, która została uwieńczona w latach 2002–2004 ich prywatyzacją. Struktura branżowa charak-
teryzująca się istotną rolą przemysłu ciężkiego i eksploatacją węgla była jedną z przyczyn stanu, kiedy 



35|  3. STUDIUM MAPUJĄCE

w nowych warunkach ekonomicznych produktywność ekonomiczna okręgu, mierzona PKB na miesz-
kańca, była jedną z najniższych w kraju. Po roku 2003 sytuacja jednak się poprawiła i region stopniowo 
doszedł do grona okręgów o nadprzeciętnej produktywności ekonomicznej. Do tego postępu doszło 
nawet pomimo tego, że dynamika wzrostu produktu była najczęściej nieco wolniejsza niż średnia kra-
jowa. Wzrostowi produktywności ekonomicznej towarzyszyło zwiększanie wydajności pracy, w roku 
2008 jednak wydajność w skali roku spadła. Na odwrót pozytywnie wpływała na zwyżkowanie PKB 
w roku 2008 wyższa stopa zatrudnienia. Wzrastała ona zresztą już od roku 2005. Przemysł ciężki 
stopniowo uzupełniano przemysłem lekkim i usługami. Szereg restrukturyzowanych zakładów zosta-
ło zakupionych przez inwestorów zagranicznych. Niektóre miejscowe firmy zaczęły osiągać sukcesy 
w dziedzinie technologii informacyjnych, elektronice i przemyśle motoryzacyjnym. Obok tego obecnie 
w okręgu istnieje szereg mniejszych i większych firm zajmujących się zarówno tradycyjnymi branżami 
rzemieślniczymi, jak i szczytowymi technologiami i produktami hi-tech. Dla nowych zamierzeń gospodar-
czych inwestorzy krajowi i zagraniczni mogą wykorzystać zarówno istniejące tereny przemysłowe, jak 
i strefy przemysłowe, których w okręgu znajduje się kilka i których przeciętna zajętość wynosi ok. 74%.

Nawet pomimo redukcji przemysłu ciężkiego i eksploatacji surowców mineralnych zgodnie 
z „Wyborowym badaniem sił roboczych” w branżach przemysłowych pracuje prawie jedna trzecia 
z łącznej liczby 557,5 tys. osób zatrudnionych w gospodarce narodowej, kolejnych 12,3% w handlu 
i naprawach towarów. Przeciętna płaca brutto w okręgu morawsko-śląskim (metoda stanowiskowa, 
włącznie podmiotów przedsiębiorczych do 20 pracowników; dane wstępne) wynikła w roku 2008 o po-
nad 1 200 CZK niższa niż średnia krajowa, przy czym za Pragą, okręgiem środkowoczeskim, pilzneńskim 
i południowomorawskim była piątą najwyższą w RC. Wynosiła ona na pracownika 20 730 CZK. Rozkład 
płac między branżami jest podobny jak w pozostałych okręgach RC. Najwyższe płace są w sektorach 
działalności informacyjnej i komunikacyjnej, eksploatacji i wydobycia oraz finansów i ubezpieczeń, na-
tomiast najniższe płace są w branży zakwaterowania i usług gastronomicznych. 

Struktura branżowa okręgu morawsko-śląskiego przynosi aktualnie niemałe problemy, które są 
związane zwłaszcza z wyższą stopą bezrobocia. Względnie najlepiej pod tym względem wygląda powiat 
frydecko-mistecki, wysoką stopę bezrobocia na odwrót wykazują powiaty bruntalski i karwiński, które 
zajmują jedne z ostatnich miejsc wśród powiatów w RC. Prawdziwie palącym problemem jest natomiast 
udział długookresowo bezrobotnych (dłużej niż 12 miesięcy) w łącznej liczbie bezrobotnych, który 
w naszym regionie jest wyraźnie wyższy niż średnia krajowa.

W okręgu morawsko-śląskim jest najniższy udział zatrudnienia w małych i średnich zakładach. O ile 
w pozostałych regionach podany udział osiąga około dwu trzecich łącznego zatrudnienia, to tu tylko 
57%. Przyczyną jest przede wszystkim istotniejsza pozycja „dużych” przedmiotów w sferze firm z pra-
cownikami. Wpływ ma jednak także niższy udział osób pracujących na własny rachunek, gdzie niespeł-
na 9%, które w okręgu stanowi ta grupa z łącznego zatrudnienia, jest w ogóle najmniej ze wszystkich 
okręgów.

Struktura bazy ekonomicznej

PKB okręgu morawsko-śląskiego wynosił w roku 2008 ogółem 372 458 mln CZK. W stosunku do 
pozostałych okręgów w RC ekonomika okręgu morawsko-śląskiego jest czwartą najbardziej produk-
tywną. Wyraźnie dominuje miasto stołeczne Praga, na podobnym poziomie są okręgi środkowoczeski 
i południowomorawski. Udział OMS w PKB kraju wynosił 10,1% (za rok 2008).

Pod względem wysokości PKB na mieszkańca między okręgami RC nie ma wyraźnych różnic. PKB 
na mieszkańca w OMS od roku 2000 zwyżkuje. W roku 2008 wysokość PKB na mieszkańca w OMS 
wynosi 297 926 CZK. Nawet wbrew jego stopniowemu wzrostowi w roku 2008 PKB na mieszkańca 
w OMS wynosi tylko 84,2% średniej RC. 
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Wydajność pracy – PKB na pracownika, w OMS za rok 2008 w porównaniu z pozostałymi okręgami 
RC jest jedną z najwyższych (po stolicy Pradze i okręgu środkowoczeskim), i to nawet pomimo tego, że 
tempo jej wzrostu w roku 2008 w stosunku do średniej za lata 2000 do 2008 znacznie spadło.

Za rok 2007 stopa inwestycji wyrażona proporcją tworzenia nakładów inwestycyjnych ogółem 
do PKB wynosiła 21,3%, co oznacza, że OMS porusza się poniżej przeciętnej krajowej. Wśród 14 okrę-
gów Republiki Czeskiej jest na 8. miejscu.

Realne dochody do dyspozycji gospodarstw domowych (RDDGD) od roku 1995 do roku 2008 
w OMS wzrastały. Za rok 2008 ich wysokość wynosiła 207 256 mln CZK – co stanowi udział w całko-
witych RDDGD w RC w wysokości 10,94%. RDDGD na mieszkańca od roku 1995 również zwyżkuje, 
w roku 2008 wynosił 165 784 CZK – 91,2% średniej RC.

Za rok 2007 udział gospodarstw domowych z dochodem netto poniżej granicy minimum życiowego 
wynosił 5,6%. Gorszym od OMS jest tylko okręg ustecki z 6,0%. Z długookresowego punktu widzenia 
dochodzi do pogarszania sytuacji w porównaniu z pozostałymi okręgami.

Okręg morawsko-śląski odznacza się najniższym nasileniem aktywności gospodarczej wśród okrę-
gów RC. Na 1000 mieszkańców OMS przypada tylko 22,8 przedsiębiorców. OMS osiąga więc 77,6% 
poziomu RC. Na niskie nasilenie aktywności gospodarczej wpływa kilka wzajemnie powiązanych czyn-
ników. Za główne można uważać niski udział wykwalifikowanych mieszkańców z wyższym wykształce-
niem, któremu towarzyszy selektywna migracja i historyczne wpływy wynikające z tradycyjnie małej 
liczny dużych pracodawców.

Okręg morawsko-śląski należy do okręgów o najniższej liczbie firm – osób prawnych na 1000 miesz-
kańców (w roku 2008). Obok koncentracji dużych firm w okręgu wskaźnik ten świadczy także o niskim 
nasileniu aktywności gospodarczej.

W okręgu morawsko-śląskim w roku 2008 udział sektora tercjalnego w wartości dodanej brutto 
stanowił 48,5%. Ze wszystkich okręgów RC w gorszej sytuacji jest tylko okręg ustecki z 47%.

Zewnętrzne stosunki ekonomiczne (np. eksport, lokalizacja inwestycji)

Eksport z okręgu morawsko-śląskiego od roku 2003 do roku 2008 wzrastał. Najwięcej eksportuje 
się do krajów UE – 87,5% łącznego eksportu za rok 2008. Za rok 2008 wysokość eksportu wynosiła 
259 653 mln CZK.

Najwyższy udział w eksporcie OMS za rok 2008 posiadają półprodukty u materiały (40,4%), maszy-
ny i środki transportu (32,5%).

Z krajów UE OMS najwięcej eksportuje do Niemiec (23,9%), Słowacji (14%) i Polski (9,3%).
Po okręgu środkowo czeskim OMS posiada najwyższy udział w łącznym eksporcie RC (10,5% w ro-

ku 2008).
Stan bezpośrednich inwestycji zagranicznych w OMS na 1000 mieszkańców jest na dobrym po-

ziomie. W roku 2008 BIZ na 1000 mieszk. w OMS wynosiły ogółem130 mln CZK, OMS w ten sposób 
zaraz za okręgiem libereckim plasuje się na 4. najlepszym miejscu. 

Rynek pracy, włącznie płac

Zgodnie z nową metodyką pomiaru we OMS średnia stopa rejestrowanego bezrobocia jest długo-
okresowo wysoka (12,4% w grudniu 2010) i porusza się wysoko ponad przeciętną stopą rejestrowane-
go bezrobocia w RC (9,6%).

Na końcu roku 2009 na 1 wolne miejsce pracy w OMS przypadało 29,2 kandydata. Z łącznej licz-
by 80 581 kandydatów na końcu roku 2009 było zaewidencjonowanych 4% osób do lat 19, 34% osób 
w wieku 20 – 34 lat, 33% osób w wieku 35 – 49 lat i 29% osób powyżej 50 lat. Ogółem 30% tych osób 
jest bezrobotnych dłużej niż 12 miesięcy. Do najczęściej bezrobotnych należą osoby po szkole zawodo-
wej – 43%, a następnie z wykształceniem podstawowym – 28%).
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Udział bezrobotnych w całkowitej sile roboczej za rok 2008 wynosił 7,38%. Pod koniec roku 2009 
najwięcej z 2 756 wolnych miejsc było przeznaczonych właśnie dla osób po szkole zawodowej – 45% 
lub osób z wykształceniem pełnym średnim fachowym lub ogólnokształcącym – 26%.

Najwyższy udział w liczbie bezrobotnych w OMS posiada przemysł – konkretnie przemysł prze-
twórczy (25,5%).

Stopa bezrobocia osób w wieku 55–64 lat wynosiła w roku 2008 w okręgu morawsko-śląskim 
39,89%. Udział bezrobotnych kobiet w liczbie wszystkich kobiet powyżej 15 lat wieku w roku 2008 
wynosił 43,76%.

OMS jest jednym z okręgów o najwyższej migracji absolwentów szkół wyższych poza okręg (rok 2004).

Badania i rozwój, innowacje itp.

W OMS od roku 2004 wzrasta liczba placówek BiR. W roku 2004 było ich 160, w roku 2008 ogółem 192.
W wolniejszym tempie rośnie liczba pracowników badawczych – w OMS w roku 2008 było ich ogó-

łem 1 632 (stan przeliczony). Najwięcej pracowników badawczych znajdziemy w sektorze akademickim. 
Wolniej zwyżkuje od roku 2004 także liczba pracowników BiR – w OMS w roku 2008 było ich 

ogółem 2 931 (stan przeliczony). 
Wydatki na badania i rozwój w OMS nie są wysokie. W roku 2008 wydatki na BiR wynosiły 2 661,4 

mln CZK. Od roku 2001 bardzo nieznacznie wzrosły wydatki nieinwestycyjne na naukę i badania. 
W roku 2008 wynosiły one 2 482,2 mln CZK. Wydatki na BiR w OMS za rok 2008 były tylko w wyso-
kości 5% wszystkich wydatków i ich udział w ostatnich latach nie wzrasta.

Za rok 2008 na badania i rozwój wydatkowano 0,714% PKB okręgu morawsko-śląskiego. Z tego 60,6% 
wydatków zostało wyłożonych na rozwój eksperymentalny, tu okręg morawsko-śląski plasuje się 3. szczeblu 
okręgów RC, przy czym ogólnokrajowa średnia wydatków na rozwój eksperymentalny wynosi 43,4%.

W roku 2008 struktura wydatków na badania i rozwój była następująca: 1 950 mln CZK zainwesto-
wał sektor przedsiębiorczy, sektor akademicki zainwestował w badania i rozwój 602 mln CZK i najmniej 
zainwestował sektor rządowy, tzn. 105 mln CZK.

Spada liczba patentów przyznanych w OMS. Za rok 2008 było ich zaledwie 16.
Udział gospodarstw domowych w OMS wyposażanych w komputer osobisty od roku 2005 wzra-

sta. W roku 2005 w komputer osobisty było wyposażanych 45,7% gospodarstw domowych OMS.
Liczba gospodarstw domowych wyposażanych w podłączenie do Internetu zwyżkuje. Do szybkie-

go Internetu w roku 2005 było przyłączonych 7,6% gospodarstw domowych, w roku 2008 natomiast 
32,4% gospodarstw domowych.

W okręgu morawsko-śląskim jest ogółem 10,4 tys. specjalistów w dziedzinie technologii informa-
cyjnych. Przeciętna miesięczna płaca brutto specjalistów w OMS w roku 2008 wynosiła 29 303 CZK.

Produktywność ekonomiki (według kont regionalnych), budżety publiczne

Najwięcej faktycznych wydatków budżetu okręgu morawsko-śląskiego w roku 2009 skierowano na 
dziedzinę oświaty (67%) i transportu (17%). W służbę zdrowia zainwestowano 4% wydatków budżetu 
OMS, 3% uzyskało zarządzanie kryzysowe, po 2% zainwestowano w rozwój regionalny, powszechnej 
administracji publicznej i usług, spraw socjalnych i kultury. Zaledwie 1% wydatków przydzielono do 
dziedziny środowiska naturalnego i 1% na pozostałe wydatki.

Saldo przychodów i wydatków budżetów publicznych w roku 2008 wynosiło 1,48% łącznych wy-
datków tych budżetów. Choć wynik jest dodatni, leży on poniżej przeciętnej, bowiem średnia krajowa 
wynosiła 3,76%.

Udział MŚP w łącznym zatrudnieniu za rok 2008 wynosił 56,8%. Chodzi o najgorszy wynik wśród 
wszystkich okręgów, i to nawet w porównaniu ze średnią krajową (65,7%). Wartość ta jest dana struk-
turą ekonomiki, w której pozostaje znaczna liczba dużych przedsiębiorstw (47), i także najniższy poziom 
(względnej) liczby pracujących na własny rachunek.
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3.3.2. Województwo śląskie

Gospodarka województwa śląskiego odznacza się specyficznym zróżnicowaniem przestrzennym, 
które wynika z rozkładu terytorialnego i koncentracji niektórych działań gospodarczych w ramach wo-
jewództwa. Rolnictwo przeważające w północnej części regionu uzupełniają kolejne działania tego sek-
tora na południowym obszarze województwa. Sektor przemysłowy koncentruje się w centralnej części 
regionu i jest uzupełniony działaniami podmiotów zlokalizowanych w subregionach przygranicznych. 
Sektor usług, choć jest mocno rozwinięty w zasadzie we wszystkich częściach województwa, najlepiej 
swoją rolę „koła zamachowego” gospodarki i dynamicznych zmian spełnia w subregionie katowickim.

Struktura bazy ekonomicznej

Na południu województwa śląskiego, tzn. w subregionie bielskim, udział wartości dodanej wynosi 
brutto ok. 13% w odniesieniu do całego województwa. Z punktu widzenia sektorów ekonomicznych 
subregion ten odznacza się przewagą sektora usług nad sektorem przemysłu i rolnictwa. Równocześnie 
trzeba podkreślić przeciętny poziom zatrudnienia w tej części województwa, które jest mierzone przy 
pomocy relacji osób pracujących do liczby mieszkańców w wieku produkcyjnym powyżej 15 lat. War-
tość ta wynosi ok. 0,37. Wydajność pracy subregionu bielskiego mierzona wielkością HDP w stosunku 
do liczby zatrudnionych osób jest niższa niż średnia województwa i wynosi ok. 119 (średnia wojewódz-
twa 124,6). 

Na południowym zachodzie województwa, w subregionie rybnickim podstawą ekonomiki są 
usługi, choć sektor przemysłowy ma także duże znaczenie. Udział przemysłu w odniesieniu do usług 
w tym subregionie mierzony na podstawie wartości dodanej brutto wynosi 0,8, co potwierdza znaczenie 
przemysłu. Udział gospodarki tego subregionu w wytwarzaniu wartości dodanej brutto województwa 
jest na poziomie ok. 11,5%. Zatrudnienie w tym subregionie jest niższe niż średnia województwa, co 
może mieć związek z niższym wiekiem emerytalnym w górnictwie, które jest dominującą działalnością 
gospodarczą tego subregionu. Wydajność pracy subregionu rybnickiego też nie osiąga średniej wartości 
województwa i wynosi ok. 118.

Na zachodzie i północnym zachodzie województwa w subregionach gliwickim i bytomskim gospo-
darka rozwija się w sposób zróżnicowany. O ile udział w wytwarzaniu wartości dodanej w ramach woje-
wództwa (inaczej de facto siła ekonomiczna subregionu) nalepy w danych subregionach do najniższych 
w województwie i wynosi 10,8% w subregionie gliwickim i 7,5% w subregionie bytomskim, to udział 
usług w stosunku do przemysłu jest jedną z najwyższych w regionie. Wydajność pracy obu subregio-
nów jest niższe niż średnia województwa i wynosi 0,38 w subregionie gliwickim i 0,30 w subregionie 
bytomskim. Ostatni podany wynik stanowi jedną z najniższych wartości w województwie. Poziom za-
trudnienia w przypadku subregionu gliwickiego lekko przekracza średnią wojewódzką i wynosi 0,38, 
wskaźnik ten dla subregionu bytomskiego w ramach województwa jest najniższy, tzn. 0,3 – pracują 
zaledwie trzy osoby z 10 w wieku produkcyjnym.

W centralnej części województwa są subregiony katowicki, tyski i sosnowiecki. Obszar ten posiada 
najwyższą siłę ekonomiczną i wspólnie wytwarzają niespełna 50% wartości dodanej województwa. 
Subregion katowicki generuje ponad 22% wartości dodanej województwa, subregiony sosnowiecki 
i tyski ok. 26%. O ile w subregionie katowickim dominuje sektor usług, to w subregionie tyskim jest to 
sektor przemysłowy. W subregionie sosnowieckim pomimo dominacji sektora usług sektor przemy-
słowy generuje również dużą część wartości dodanej. Wydajność pracy w tych subregionach istotnie 
przekracza średnią województwa. Najwyższą wydajność pracy w województwie posiada subregion sos-
nowiecki. Wskaźnik ten wynosi tu ponad 140 (średnia ~124), w subregionie tyskim 134 i katowickim 
131). Zatrudnienie osiąga poziom ponadprzeciętny w subregionach tyskim i katowickim, w subregionie 
sosnowieckim waha się poniżej wartości przeciętnej. Wartości zatrudnienia osiągane w subregionie ka-
towickim i tyskim są najwyższe w całym obszarze i wynoszą odpowiednio 0,49 i 0,43.
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Subregion częstochowski, który znajduje się na północy województwa, generuje ok. 9% wartości 
dodanej brutto w regionie i chodzi o subregion z silną przewagą sektora rolniczego. Powstaje tu ok. 30% 
wartości dochodu brutto w rolnictwie w województwie. Tylko subregiony sosnowiecki, rybnicki i bielski 
generują również stosunkowo wysoką wartość dodaną w rolnictwie, choć wskaźniki te w wyżej wymie-
nionych subregionach nie przekraczają 16%. W subregionie częstochowskim też przeważa sektor usług 
nad sektorem przemysłowym. Wydajność pracy w tym subregionie wynosi ok. 100. Wskaźnik ten jest 
najniższy w całym województwie. Zatrudnienie waha się niewiele powyżej średniej całego regionu.

Ekonomika województwa odznacza się również stosunkowo dużą polaryzacją wytwarzanego pro-
duktu krajowego brutto. Najwyższy poziom dobrobytu mają subregiony katowicki i tyski. W grupie 
osiągającej przeciętne wartości znajdują się subregiony gliwicki i sosnowiecki. Stosunkowo najniższą 
wartość PKB na 1 mieszkańca posiadają subregiony częstochowski i bytomski.

Rynek pracy

Na specyfikę gospodarki poszczególnych subregionów wpływają transfery ludzi do pracy, które 
stanowią zasadniczą zmienną w przemianach gospodarczych centralnych miast w ramach aglomeracji 
miejskich w regionie. Najwyższe dodatnie saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy posiadają Katowice, 
dokąd codziennie przyjeżdża ponad 100 tys. osób i saldo wynosi ponad 90 tys. ludzi. Dla głównych 
miast w pasie południowym, tzn. Bielsko-Białej i Rybnika, saldo wynosi ponad 19 tys. ludzi i ponad ty-
siąc osób. W tej części województwa odnotowujemy wysoką wartość salda w mieście Jastrzębie-Zdrój 
(ponad 10 tys.), wartości ujemne odnotowujemy w powiecie raciborskim (-1,5 tys.), żorskim (-4,5 tys.), 
w powiecie cieszyńskim (-7 tys.), powiecie rybnickim(-8 tys.), powiecie żywieckim (-7 tys.), powiecie biel-
skim (-10,5 tys.). Na podstawie tego można wnioskować o atrakcyjności rynku pracy – z jednej strony są 
miasta osiągające dodatni wynik, z drugiej strony miasta i powiaty o charakterze „sypialni”, które speł-
niają funkcję zaplecza lub nawet „noclegowni” w ramach rynku pracy. Widzimy tu określoną dominującą 
rolę miast centralnych, choć chodzi również o konsekwencję istnienia szeregu dużych, gospodarczo 
silnych miast.

3.3.3. Województwo opolskie

W gospodarce województwa opolskiego zasadniczą rolę odgrywa przemysł. Zróżnicowana struk-
tura przemysłu i długoletnia tradycja produkcji przemysłowej z punktu widzenia rozwoju regionu są 
zaletą. Główne znaki przestrzeni gospodarczej województwa1:
•	 przeciętny poziom rozwoju gospodarczego (PKB per capita – 11. miejsce w kraju) i najniższa stopa 

przyrostu gospodarczego w ostatnich kilku latach;
•	 silne wewnątrzregionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego, które jednak stopniowo 

słabnie (niższy wskaźnik PKB per capita w części zachodniej);
•	 zasadnicze znaczenie sektora przemysłowego w rozwoju gospodarczym regionu (30,7% wartości 

dodanej brutto w stosunku do przeciętnej polskiej 24,3%);
•	 zróżnicowana struktura branżowa przemysłu, w której można wydzielić zakłady przemysłu żyw-

nościowego, chemicznego i koksowniczego, cementowego i wapiennego, przemysłu metalowego, 
i dalej przemysłu meblowego i drzewnego, który posiada długą tradycję;

•	 trwale wysoka rentowność opolskich przedsiębiorstw, które oprócz tego odznaczają się wysokim 
poziomem płynności finansowej;

•	 duży potencjał eksportowy województwa opolskiego, którego podstawą jest przede wszystkim 
przemysł chemiczny;

•	wysoka wydajność regionalnego rolnictwa (wysokie plony);

1 Na podstawie „Raportu o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego. Diagnoza strategicz-
na” Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej UM Województwa Opolskiego, r. 2010.
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•	 słabszy sektor usług, zwłaszcza usług o charakterze rynkowym (najniższy udział usług rynkowych 
w postaci wartości dodanej w kraju) i niewystarczający rozwój sektora usług wyższego typu;

•	 niska progresywność gospodarki i słaba sfera BiR (wydatki na działalność badawczą i rozwojową 
w przeliczeniu na 1 mieszkańca należą do najniższych w kraju);

•	 niski poziom inwestycji zagranicznych.

Struktura bazy ekonomicznej

Najwyższy udział w produkcji przemysłowej posiada przemysł żywnościowy (13,2% całej produkcji 
regionalnej). Szczególnie znaczącą rolę posiada: przetwórstwo owoców i warzyw, wytwarzanie produk-
tów mlecznych, produkcja wyrobów piekarniczych i cukierniczych, produkcja słodyczy, produkcja cukru 
i inne. Znaczenie przemysłu żywnościowego podnosi również najwyższa liczba pracowników (ogółem 
prawie 8 tys. osób), co jest najwięcej wśród wszystkich branż przemysłu przetwórczego w wojewódz-
twie opolskim.

Równie ważną pozycję w ramach produkcji w regionie posiada przemysł chemiczny, którego pod-
stawą jest produkcja podstawowych chemikaliów (między innymi Zakłady Azotowe i Petrochemia Bla-
chownia Kędzierzyn-Koźle), i dalej w mniejszym stopniu produkcja chemii gospodarczej. Produkcja che-
mikaliów i wyrobów chemicznych jest zasadniczym elementem potencjału przemysłowego Opolskiego 
i jej udział w sprzedanej produkcji przemysłowej wynosi ogółem 11,7% (drugie miejsce w kraju). Tylko 
w tej branży pracuje ok. 3 tys. pracowników.

Trzecią gałęzią z punktu widzenia udziału w sprzedanej produkcji przemysłowej jest działalność 
związana z produkcją wyrobów z surowców niemetalowych (11,1% produkcji w regionie w stosunku do 
średniej ogólnokrajowej 4,2%). Szczególne znaczenie ma cementownictwo i wapiennictwo, które za-
trudniają ogółem ok. 1,4 tys. osób, produkcja wyrobów betonowych i gipsowych (1,2 tys. pracujących), 
a dalej produkcja szkła i wyrobów szklanych (ponad 0,5 tys. pracujących). Dawne znaczenie stopniowo 
odzyskuje przemysł metalowy, którego potencjał i produkcja stale rosną. Ubiegły rok był dla tej branży 
stosunkowo niekorzystny, ponieważ zwłaszcza branża związana z produkcją samych metali odnotowała 
znaczny spadek produkcji i obniżenie liczby pracowników. Produkcja wyrobów metalowych stanowi 
ok. 7,8%, a produkcja samych metali ok. 2,1% łącznej produkcji w regionie. 

Przemysł chemiczny

Województwo opolskie zajmuje czołową pozycję wśród polskich regionów pod względem rozwoju 
przemysłu chemicznego i ma potencjał dla dalszego budowania przewagi konkurencyjnej w tej bran-
ży. Znaczącą cechą opolskiego przemysłu chemicznego jest koncentracja terytorialna, zróżnicowany 
charakter z punktu widzenia rodzaju i zakresu produkcji, i dalej rozwinięte zaplecze badawcze i dydak-
tyczne. Dzięki wszystkim wymienionym czynnikom produkcja chemiczna posiada korzystne wyjściowe 
przesłanki organizacyjne i technologiczne dla trwałego wzrostu, choć potrzebne są kolejne nowe inwe-
stycje i usilne starania o wzmocnienie sfery badawczej i rozwojowej.

Ze względu nas stosunkowo niskie innowacje oferty produktów przemysłu chemicznego konieczne 
są znaczne środki zainwestowane w rozwój sektora naukowobadawczego oraz wyraźna poprawa jego 
infrastruktury.

Przemysł żywnościowy

Rozwój przemysłu żywnościowego w województwie opolskim wiąże się z zasobami naturalnymi 
i nowymi produktami pochodzącymi z rolnictwa regionalnego. Inicjatywy w sektorze rolnym, które 
zmierzają do wzmocnienia pozycji przemysłu żywnościowego w regionie, wiążą się z progresywnym 
zastosowaniem biotechnologii i genetyki oraz wdrażaniem nowych (nieszkodliwych dla zdrowia) tech-
nologii konserwowania i produkcji żywności (wspieranie współdziałania z sektorem badawczym i roz-
wojowym w regionie oraz podniesienie nakładów na poszerzanie jego potencjału i infrastruktury). 
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W sferze społeczno-politycznej i ekonomicznej zasadnicze znaczenie posiadają inicjatywy skierowane 
na poprawę jakości kapitału ludzkiego, działalności wspierające energetykę odnawialną i podnoszące 
popyt na produkty nieszkodliwe dla zdrowia, i dalej starania o wzmocnienie konkurencyjności zakładów 
przemysłu żywnościowego (logistyka i dystrybucja, zmiany makroorganizacyjne).

Budownictwo

Duże znaczenie dla pozycji konkurencyjnej województwa opolskiego posiada sektor budowlany, 
który odznacza się stosunkowo wysoką konkurencyjnością w stosunku do sytuacji tej branży w kraju 
i oprócz działalności budowlano-montażowej obejmuje również produkcję materiałów budowlanych 
łącznie z przemysłem wydobywczym (wapień, bazalt, kruszywo, gliny).

Obok zakładów budowlanych i dużych zakładów produkujących materiały budowlane branża ta 
ma do dyspozycji również fachowe szkolnictwo włącznie z uczelniami wyższymi oraz ośrodkami i in-
stytucjami naukowymi i badawczymi. Umacnianie sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które 
w branży budowlanej intensywnie działają, jest punktem wyjścia dla tworzenia struktur typu sieciowe-
go i poprawy ich pozycji konkurencyjnej na rynku.

Opolskie, które wytwarza ok. 1/4 krajowej produkcji cementu i utrzymuje pod tym względem po-
zycję polskiego lidera, powinno działalność tę nadal rozwijać i wychodzić z popytu wewnętrznego zwią-
zanego z inwestycjami wynikającymi między innymi z rozwoju gospodarczego oraz napływu środków 
z UE. Specjalnością Opolskiego może być budownictwo pasywne, które posiada w regionie potencjał 
do intensyfikacji, przede wszystkim w nawiązaniu do sektora naukowobadawczego i rozwojowego, 
i dalej do integracji z innymi branżami gospodarczymi (ograniczenie tradycyjnych źródeł energetycz-
nych, energetycznie oszczędne technologie oraz odnawialne źródła energii).

Rolnictwo, agroturystyka i leśnictwo

Ze względu na wysoki potencjał rolnictwa województwa opolskiego w skali krajowej (obszar gleby 
rolnej, wysoka jakość rolniczych terenów produkcyjnych, urodzajność gleby rolnej, najwyższa wydaj-
ność w kraju, duży udział w produkcji rolnej itp.) oraz stabilnie wysoki udział tej branży w strukturze 
gospodarczej regionu branżę tę można uważać za zasadniczy i trwały element polityki regionalnej. Sek-
tor rolniczy odznacza się stosunkowo wysoką konkurencyjnością i w polskich warunkach wyjątkowym 
stopniem nawiązywania przedsiębiorstw rolnych do rynku.

Specyfiką województwa opolskiego jest ukierunkowanie na wysoce efektywne i intensywne rol-
nictwo, nie tylko ekologiczne. Cecha ta odróżnia Opolskie od propagowanego ekologicznego modelu 
polskiego rolnictwa. Możliwości wynikające z wysoce produktywnego i rozwiniętego rolnictwa i sprzy-
jających warunków dla prowadzenia produkcji rolnej nie są w pełni wykorzystane ze względu na niewy-
starczające zaplecze i słabą pozycję kooperującego przemysłu rolno-spożywczego.

Innowacje w gospodarce i sfera badawcza i rozwojowa (BiR)

Jednym z najważniejszych czynników wywierających wpływ na poziom gospodarczy jest działal-
ność innowacyjna uważana za bardzo ważny warunek wzrostu i konkurencyjności gospodarki regional-
nej. Bardzo ważną rolę w dziedzinie innowacji odgrywają podmioty badawcze i rozwojowe.

Jak już podano, podstawowym sektorem gospodarki opolskiej jest przemysł, którego udział w two-
rzeniu regionalnej wartości dodanej brutto jest wyższy niż średnia krajowa (30,7% w porównaniu 
do 24,3%). W roku 2008 wartość wydatków na działalność innowacyjną w zakładach przemysłowych 
w województwie opolskim wynosiła 310,7 mln złotych, co stanowi tylko niewiele ponad 1% łącznych 
wydatków w kraju.

Województwo opolskie odznacza się bardzo niskim udziałem produkcji nowych lub istotnie ulep-
szonych wyrobów w łącznej produkcji wyrobów w zakładach przemysłowych (9,0% w porównaniu 
do 15,8% średniej krajowej).



42 ANALIZA  |

Rosnąca konkurencyjność ekonomik regionalnych i rozwój techniczny wymagają wdrażania inno-
wacji i nowych technologii. W latach 2006–2008 prawie 30% zakładów przemysłowych wprowadziło 
innowacje produktowe i prawie 20% z tego stanowiły produkty nowe dla rynku (w porównaniu do 
17,2% średniej krajowej), ok. 31% zakładów wprowadziło nowe lub istotnie ulepszone procesy (podob-
ny jest przeciętny wynik ogólnokrajowy).

W latach 2006–2007 w strukturze sprzedanej produkcji przemysłowej, według klasyfikacji opra-
cowanej przez Organizację ds. Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), produkcja wysoko rozwi-
niętej i średnio rozwiniętej techniki, uważana za jeden z podstawowych wskaźników progresywności 
gospodarki, wynosiła ogółem ponad 32%.

Produkcja sprzedana mniej rozwiniętej techniki wynosiła 42%, a nisko rozwiniętej 25%. Udział pro-
dukcji wysoko rozwiniętej techniki wynosił zaledwie 0,7%. Ze względu na kryterium poziomu techniki 
stopień progresywności przemysłu opolskiego jako sektora o podstawowym znaczeniu dla rozwoju go-
spodarki regionalnej można uważać za niedostateczny.

Głównym problemem województwa opolskiego jest niska konkurencyjność regionalnej oferty na-
ukowobadawczej i niezadowalający poziom współpracy sektora BiR z przedsiębiorcami. Zbyt niski jest 
też procent firm współpracujących z instytucjami z sektora BiR, przy czym najczęstszą formą tej współ-
pracy są szkolenia, konsultacje i doradztwo. W roku 2008 w sferze BiR w regionie działało 16 jedno-
stek, co stanowi niespełna 1,5% wszystkich podmiotów tego sektora v Polsce. Jednostki te zatrudniały 
912 osób (ponad 1% udziału Opolskiego w łącznej liczbie osób pracujących w BiR w Polsce).

Bardzo niepokojący jest wyjątkowo niski udział nakładów na działalność BiR w przeliczeniu na 
1 mieszkańca w województwie opolskim (15. miejsce). W r. 2008 ich wartość wynosiła 39 zł w stosunku 
do 202 zł polskiej średniej. Zarazem wielkość tych nakładów rośnie znacznie wolniej niż ogólnie w kraju. 

Województwo opolskie odznacza się również jedną z najniższych w kraju wartością proporcji nakła-
dów na działalność badawczą i rozwojową w odniesieniu do produktu krajowego brutto, który w r. 2007 
wynosił ponad 0,1% w porównaniu do polskiej średniej 0,6%.

Pod koniec roku 2008 w województwie opolskim prowadziły swoją działalność 462 spółki z kapi-
tałem zagranicznym. Wartość kapitału zagranicznego zainwestowanego w regionie według stanu pod 
koniec roku 2008 wynosiła niespełna 1,5 miliarda zł, co stanowi ok. 1% wartości inwestycji zagranicz-
nych w Polsce ogółem. Poziom inwestycji zagranicznych, które są jednym z czynników podnoszącym 
progresywność gospodarki regionalnej w województwie opolskim, można ocenić jako niewystarczający. 
Sfera badawcza i rozwojowa w województwie opolskim wymaga dalszego kapitału, pomocy organiza-
cyjnej oraz działań motywacyjnych skierowanych na inicjatywy w tej dziedzinie. Dalej konieczne jest 
podniesienie aktywności inwestycyjnej sektora przedsiębiorczego w zakresie innowacji.

3.3.4. Okręg żyliński

Decydującymi sektorami gospodarki okręgu żylińskiego jest przemysł i budownictwo. Na charak-
ter przemysłowy okręgu wpływa obecność stref przemysłowych Republiki Czeskiej i Rzeczpospolitej 
Polskiej, a także brak urodzajnej gleby. Rozwój struktury gospodarczej okręgu żylińskiego w ostatnich 
latach charakteryzuje się stopniowym wzmacnianiem usług. Na dzień 31.12.2010 r. w okręgu żylińskim 
było zaewidencjonowanych 13 451 przedsiębiorstw, co stanowi 9,6% udziału w ramach RS. Podmioty 
przemysłowe z siedzibą w okręgu żylińskim osiągnęły w roku 2007 przychody 7,4 mld euro. Za rok 
2009 było to 7 203,4 mld UER euro, co ma związek z regionalnymi przejawami światowego kryzysu go-
spodarczego. Siłą napędową przemysłu w okręgu żylińskim z punktu widzenia udziału w przychodach 
jest produkcja pojazdów mechanicznych (36,2%), produkcja i przesył elektryczności, gazu, pary i ciepłej 
wody (20,9%) oraz produkcja celulozy, papieru i wyrobów z papieru (9,4%). Wzrost przychodów w skali 
roku zanotowała produkcja chemikaliów i produktów chemicznych (o 27,9%), ujmowanie, uzdatnianie 
i dostawa wody (o 5,6%) oraz produkcja urządzeń elektrycznych (o 2,2%). W skali ogólnokrajowej 
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w roku 2009 okręg żyliński uczestniczył w wielkości przychodów w przemyśle 12,5%, przez co zajął 
trzecie miejsce za okręgiem bratysławskim i trnawskim.

Przemysł okręgu żylińskiego jest zróżnicowany z reprezentacją różnych agregacji branżowych. 
Przedsiębiorstwa z technologiami wyższego poziomu (H-tech + MH-tech) tworzą większość wszystkich 
przedsiębiorstw w okręgu. Do najważniejszych branż okręgu należy przemysł maszynowy. Ze względu 
na orientację słowackiego przemysłu maszynowego na przemysł motoryzacyjny, perspektywę posiada 
szczególnie produkcja komponentów, przy czym nośną grupą dziedzin produkcji jest produkcja łożysk 
i skrzyni biegów. Dzięki inwestycjom zagranicznym w regionie siłą napędową przemysłu stał się prze-
mysł maszynowy. Spadek notuje przemysł chemiczny, w którym na plan pierwszy wysuwa się produkcja 
wyrobów z gumy i plastiku.

Z punktu widzenia struktury poszczególnych branż ekonomicznych w okręgu i ich przyczynku do 
wytwarzania wartości dodanej brutto przemysł długookresowo utrzymuje pierwsze miejsce. W cenach 
bieżących wzrosło wytwarzanie wartości dodanej brutto między latami 1995–2008 o 1 264,2 mln 
euro, tzn. o 330,9%. W roku 2008 wartość ta osiągnęła 1 811,6 mln euro. W stosunku do pozostałych 
branż pod względem tego wskaźnika udział przemysłu lekko spadł z 30,5% na 26,6%. O wiele szybciej 
w rozpatrywanym okresie rosło budownictwo, którego wartość dodana brutto wykazała za rok 2008 
wysokość 1 086,3 mln euro w cenach bieżących, przez co w stosunku do roku 1995 poprawiło wynik 
o 976,7 mln euro. Jego proporcja wobec pozostałych branż w okręgu wzrastała z 6,1% w roku 1995 do 
15,9% w roku 2008.

Wspomaganie inwestycji

Okręg żyliński należy do najbardziej wspieranych regionów w Republice Słowackiej z punktu wi-
dzenia udostępnionych bodźców inwestycyjnych. W latach 2002–2007 było w okręgu żylińskim po-
mocą zostało objętych ogółem osiem projektów inwestycyjnych o łącznej wielkości 12 583,873 mln 
SK (417,71 mln euro). Kolejnych 20,89 mln euro uzyskały trzy projekty z okręgu żylińskiego w okre-
sie po wejściu do strefy euro (01.01.2009 r.) do połowy roku 2010. Przeważnie wspieraną branżą był 
przemysł motoryzacyjny, który także dzięki tej pomocy stał siłą napędową wzrostu gospodarczego 
regionu. Pomoc zatwierdzona dla KIA MOTORS jest najwyższa pod względem wielkości, jest też naj-
droższą pomocą pod względem kosztów utworzenia miejsca pracy i inwestycji wywołanej u benefi-
cjenta ze wszystkich wspartych projektów w Republice Słowackiej. W odróżnieniu od producentów 
europejskich koreański producent nie mógł liczyć na dostawy z pobliskich krajów, co prowadziło do 
przyjścia kolejnych koreańskich dostawców spółki KIA MOTORS (np. Dong Wong Metal Industry, Dong 
Hee, Mobis, Hysco). Dostawy dla inwestora od dostawców słowackich stanowiły 75% do 90% zakupów 
realizowanych w Republice Słowackiej w fazie przygotowawczej. Podobnie w fazie produkcyjnej udział 
zakupów lokalnych i dostaw z firm zlokalizowanych w Republice Słowackiej jest stosunkowo wysoki 
i przewyższa liczbę dostawców zagranicznych. Także na podstawie Rozporządzenia Rządu nr 145/2008 
okręg żyliński należy do czterech najbardziej preferowanych regionów kraju, w których maksymalna 
wysokość pomocy dla zamierzeń inwestycyjnych może osiągnąć 50% łącznych kosztów. 

Także dzięki uruchomieniu bodźców inwestycyjnych dla inwestorów zagranicznych na szczeblu na-
rodowym stan bezpośrednich inwestycji zagranicznych przed początkiem recesji ekonomicznej rozwijał 
się pozytywnie. Szczególnie pozytywnie w porównaniu z pozostałymi regionami rozwijał się właśnie 
okręg żyliński, który wskaźnik ten podniósł między latami 2004–2008 aż do 233,8% w stosunku do 
pierwotnego poziomu.

Przeciętny udział okręgu żylińskiego w inwestycjach zagranicznych w ramach Słowacji w okresie 
2004–2008 wynosił 5,6%. Gdyby jednak nie brać pod uwagę okręg bratysławski, który rzeczywistość 
pozostałych terytoriów Republiki Słowackiej swoimi liczbami znacznie deformuje, udział okręgu ży-
lińskiego w inwestycjach zagranicznych w RS zbliżałby się do 20%. Jeszcze ważniejsze jest to, że o ile 
w roku 2004 okręg żyliński nie osiągał nawet 5% tego udziału, to na końcu rozpatrywanego okresu 
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wykazuje już udział powyżej 6%, co dokumentuje zwyżkujący trend atrakcyjności okręgu i podmiotów 
ekonomicznych w nim dla inwestycji zagranicznych.

Rynek pracy

Pozytywny trend we wzroście zatrudnienia w Republice Słowackiej, związany zarówno z nadejściem 
inwestorów, jak i z koniunkturą firm krajowych po wejściu do UE, trwał aż do pierwszego półrocza 
2008 r. Pozytywny trend w całkowitym wzroście zatrudnienia odnotowywał także okręg żyliński, gdzie 
w okresie od roku 2003 aż do roku 2007 łączna liczba miejsc pracy wzrosła o 24,5 tysiąca. Na dzień 
30 czerwca 2008 r. zatrudnienie w okręgu żylińskim wzrosło w skali roku o 5,8%, co było największym 
wzrostem ze wszystkich okręgów w RS. Drugie półrocze roku 2008 było pod wpływem konsekwencji 
kryzysu gospodarczego, co ujemnie odbiło się także na rozwoju zatrudnienia. Ogólny rozwój za rok 
2008 jeszcze wykazywał wzrost zatrudnienia w skali roku o 3,2%, pomimo to w ostatnich miesiącach 
roku już przeważał odwrotny trend. W roku 2009 w RS było ogółem 2 365,8 tys. zatrudnionych, co sta-
nowi 97,2% stanu roku 2008. Jeszcze większy spadek wykazał okręg żyliński, który z liczbą 297,7 tys. 
zatrudnionych odnotował 95,8% poziomu zatrudnienia w stosunku do roku poprzedniego.

Badania, rozwój i innowacje

Zgodnie z wnioskami „Ramowej strategii regionu żylińskiego dla rozwoju innowacyjnego”, która 
została opracowana w roku 2006, okręg żyliński dysponuje największym potencjałem innowacyjnym 
w dziedzinie przemysłu maszynowego, przemysłu elektrotechnicznego (włącznie technologii informa-
cyjnych i komunikacyjnych), przemysłu drzewnego i ruchu turystycznego. Ramowa strategia zidentyfi-
kowała przedsięwzięcia dla poparcia innowacji na poziomie regionalnym, a także zaproponowała zestaw 
tzw. działań pilotażowych, które STOPNIOWO są realizowane. Do najbardziej widocznych z nich należy 
coroczne organizowanie konferencji „Rozwój innowacyjny regionów”, czy przyznawanie nagrody „Inno-
wacja okręgu żylińskiego”.

Liczba pracowników badawczych w okręgu żylińskim wykazuje lekką tendencję wzrostową, przy 
czym największa ich liczba działa w dziedzinie nauk technicznych. O ile chodzi o liczbę pracowników 
w sektorze badań i rozwoju, to w roku 2010 w okręgu było w przeliczeniu na pełne etaty ogółem 
1 267,4 pracowników badań i rozwoju, co stanowi najwyższą liczbę za lata 2006–2010 i właściwie 
w historii okręgu żylińskiego w ogóle. Lekko wzrostowa tendencja liczby pracowników w tym sektorze 
została utrzymana nawet wbrew spadkowi zatrudnienia w latach 2008–2010 spowodowanemu recesją 
ekonomiczną. Pomimo to w przeliczeniu na liczbę mieszkańców okręg stale nie osiąga średniej krajo-
wej, w razie pominięcia okręgu bratysławskiego, gdzie jest skoncentrowanych mnóstwo instytucji BiR 
włącznie Słowackiej Akademii Nauk i jej instytutów, byłby on lekko ponad przeciętną RS.

Wydatki na badania i rozwój w okręgu w roku 2010 osiągnęły wysokość 26,3 mln euro, co stanowi 
najwyższą kwotę wydatków na badania i rozwój w okręgu żylińskim w ogóle. Z wydatków bieżących na 
badania i rozwój największa część zmierza w dziedzinę rozwoju, a najmniejsza w dziedzinę badań pod-
stawowych. O ile średnio w RS w okresie lat 2006–2010 wydatki na badania i rozwój wzrosły o 47%, 
w okręgu żylińskim aż o 73%, głównie dzięki rozwojowi w roku 2010.

Społeczeństwo informacyjne

W roku 2010 w komputer w okręgu żylińskim było wyposażonych ogółem 75,3% domostw (w ra-
mach RS zaraz po okręgu bratysławskim druga najwyższa wartość) i 67,1% domostw miało dostęp do 
internetu (wartość na poziomie średniej RS). Tę różnicę w dostępie do komputera w dostępie do inter-
netu należy wyjaśnić przede wszystkim rozczłonkowaniem terenu, który w wielu miejscach stwarza 
naturalne przeszkody dla rozpowszechnienia Internetu i zwalnia budowanie infrastruktury dla zapew-
nienia jego dostępności na całym terytorium okręgu.
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3.3.5. Potencjał wzajemnej współpracy

Przy szczegółowej analizie zatrudnienia w ramach rozpatrywanych regionów możemy mówić 
o jego wzroście we wszystkich działaniach ekonomicznych według klasyfikacji NACE2. O ile porównamy 
partnerskie regiony, możemy zauważyć określone podobieństwa zmian i ogólnych tendencji. Różnice 
między nimi w mniejszym stopniu dotyczą typu zmian, przede wszystkim jednak ich poziomu. Podczas 
gdy w województwie śląskim wzrost zatrudnienia w ostatnich dziesięciu latach wynosił ok. 9%, w wo-
jewództwie opolskim ok. 3%, a w okręgu morawsko-śląskim i żylińskim ok. 4%.

Po pierwsze: odnotowujemy znaczne obniżenie zatrudnienia w rolnictwie partnerskich regionów, 
w roku 2009 w województwie śląskim doszło do ubytku o ok. 44% pracowników w porównaniu do roku 
2000, w okręgu morawsko-śląskim o ok. 36%, a żylińskim o ok. 30% w odniesieniu do liczby pracowników 
z roku 2000. Udział osób zatrudnionych w województwie śląskim w rolnictwie w stosunku do łącznej licz-
by pracujących wynosi ok. 2,4%, w okręgu żylińskim 2,6%, a w okręgu morawsko-śląskim niepełna 2%.

Po drugie: doszło do znacznych transformacji w przemyśle (bez budownictwa), które są związa-
ne przede wszystkim z restrukturyzacją tradycyjnych gałęzi ekonomicznych. W województwie śląskim 
w końcowym efekcie nie wywołało to obniżenia liczby osób zatrudnionych w przemyśle, w okręgu 
morawsko-śląskim został zanotowany niewielki spadek. Województwo śląskie w latach 2000–2009 za-
notowało 17% wzrost zatrudnienia w przemyśle w rocku 2009 został osiągnięty poziom ok. 600 tys. 
osób, w okręgu morawsko-śląskim doszło do spadku do poziomu 183 tys., co stanowi o ok. 3% mniej 
niż w roku 2000. Struktura zatrudnienia w przemyśle w obu regionach jest bardzo podobna i wynosi 
ok. 32% łącznej liczby zatrudnionych osób.

Po trzecie: we wszystkich regionach można odnotować wzrost liczby pracowników w budownictwie, 
który wynosił w latach 2000–2009 ok. 20% w okręgu morawsko-śląskim, 30% w okręgu żylińskim 
i ok. 34% w województwie śląskim. Liczba pracowników w budownictwie w roku 2009 wygląda w po-
szczególnych regionach następująco: ok. 52 tys. w okręgu morawsko-śląskim, ok. 31 tys. w okręgu żyliń-
skim i ok. 151 tys. w województwie śląskim. Jeżeli wyniki te odniesiemy do poziomu zatrudnienia w po-
szczególnych krajach, otrzymamy w przypadku czeskim i polskim podobną wartość, tzn. ok. 8–9% łącznej 
liczby zatrudnionych osób, w okręgu żylińskim wskaźnik ten jest wyższy – ok. 15% w roku 2008.

Po czwarte: we wszystkich regionach można odnotować istotny wzrost liczby osób zatrudnionych 
w sektorze usług. Wzrostowy charakter zmian w okresie 2000–2009 obserwujemy zarówno w woje-
wództwie śląskim, jak i w okręgu morawsko-śląskim i okręgu żylińskim. W pierwszym regionie został 
odnotowany wzrost liczby zatrudnionych do ok. 1 miliona, co oznacza kolejnych prawie 400 tys. no-
wych miejsc pracy w sektorze usług. W okręgu morawsko-śląskim i okręgu żylińskim wzrost ten wynosił 
ok. 30 tys. miejsc pracy. We wszystkich regionach obserwujemy podobną wartość zatrudnienia w usłu-
gach w stosunku do łącznej wielkości zatrudnienia. Wskaźniki te wynoszą 56% dla okręgu morawsko-
-śląskiego, 54% dla okręg żylińskiego i 57% dla województwa śląskiego.

Ze względu na podane wyżej aspekty ekonomiczne w sensie transgranicznym i wewnątrzregional-
nym i dalej ze względu na specyfiki prezentowanych czynników strukturalnych ekonomiki w kontekście 
współpracy transgranicznej trzeba zwrócić uwagę na następujące hipotezy, które dotyczą aktualnych 
tendencji w ekonomice wszystkich partnerów przygotowujących EUWT TRITIA:
•	we wszystkich regionach można mówić o zjawisku koncentracji terytorialnej producentów po-

nadnarodowych koncernów samochodowych i ich poddostawców/dostawców, co jest podstawą 
dla korzyści typu aglomeracyjnego;

•	 partnerskie regiony uzyskały impuls ekonomiczny dzięki wysokiemu poziomowi inwestycji korpora-
cji międzynarodowych, włącznie firm motoryzacyjnych, przy czym walka konkurencyjna o inwesto-
rów i możliwość tworzenia sieci dostawczych wokół nich jest jedną z najpoważniejszych przeszkód 
współpracy gospodarczej regionów;

2 Dane liczbowe o zatrudnieniu są podane w systemie klasyfikacji NACE; według Eurostatu.
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•	 zwłaszcza na terenie województwa śląskiego a okręgu morawsko-śląskiego działalność w dziedzinie 
przeróbki stali posiada długoletnią tradycję, i to w bezpośrednim nawiązaniu do nowych impulsów 
inwestorskich ze strony dużych firm ponadnarodowych; wszystkie regiony posiadają też wyraźną 
tradycję w dziedzinie produkcji maszynowej;

•	 rynki lokalne otwierają się i wzrasta ich dynamika dziki dostępności zasobów ludzkich o zdolnoś-
ciach zawodowych i kwalifikacjach, a także ze znajomościami i doświadczeniami akademickimi dzię-
ki coraz szerszej ofercie uczelni wyższych;

•	 pomoc dla działalności handlowej, włącznie nowych firm i działalności gospodarczej młodych ludzi, 
jest możliwa dzięki inicjatywom i instytucjom z kręgów handlowych, choć nie tworzy się kultura 
przedsiębiorcza; pojawiają się starania o utworzenie transgranicznej struktur pomocniczych (np. 
projekt trilateralny 7. Programu Ramowego CERADA – Central European Research and Develop-
ment Area);

•	 powstające inicjatywy klastrowe koncentrują aktywność podmiotów handlowych na kooperacji 
wewnątrz grupy i na konkurencji wobec otoczenia; inicjatywy te dotyczą między innymi sektora 
lotniczego i motoryzacyjnego, ICT, budownictwa, sektora produkcji urządzeń medycznych i mas 
sztucznych) – są to obszary przynoszące okazję współpracy przekraczającej granice terytorialne;

•	 istniejący potencjał ludzki i infrastrukturalny, a także sukcesy w dziedzinie implementacji i badań 
związanych z technologiami materiałowymi, przemysłem motoryzacyjnym i lotniczym stwarza per-
spektywiczne pole dla współpracy, przy założeniu zachowania bariery ochrony rynku i własności 
intelektualnej dużych korporacji;

•	 stosunki partnerskie między regionami w Europie środkowej i wschodniej tworzone na bazie poro-
zumienia politycznego mogą przynieść dodatnie efekty gospodarcze pod warunkiem zwiększenia 
wspólnego zaangażowania przy realizacji konkretnych rozwiązań infrastrukturalnych lub organiza-
cyjnych o znaczeniu europejskim (co nie wyklucza lokalności, o ile korzyści posiadają efekt multipli-
kacyjny).

3.3.6. Kluczowe stwierdzenia

•	teren koncentracji producentów ponadnarodowych koncernów samochodowych i ich poddostaw-
ców;

•	walka konkurencyjna o inwestorów i możliwość tworzenia sieci dostawczych wokół korporacji mię-
dzynarodowych włącznie firm motoryzacyjnych (np. Kia/Hyundai) jest jedną z najpoważniejszych 
przeszkód współpracy gospodarczej regionów;

•	długoletnia tradycja eksploatacji węgla oraz produkcji i przeróbki stali na terenie województwa ślą-
skiego i okręgu morawsko-śląskiego oraz włączenia siły roboczej ze wszystkich stron granic;

•	powstające starania o utworzenie transgranicznych struktur pomocniczych (np. projekt 7. Programu 
Ramowego CERADA – Central European Research and Development Area);

•	inicjatywy klastrowe koncentrują aktywność podmiotów handlowych na kooperacji wewnątrz grupy 
i na konkurencji wobec otoczenia – sektor lotniczy i motoryzacyjny, ICT, budownictwo, produkcja 
urządzeń medycznych i mas sztucznych –  dziedziny przynoszące okazję współpracy przekraczają-
cej granice terytorialne;

•	istniejący potencjał ludzki i infrastrukturalny oraz działania w dziedzinie badań związanych z tech-
nologiami materiałowymi, przemysłem motoryzacyjnym i lotniczym tworzą perspektywiczne pole 
dla współpracy;

•	potencjał urządzeń centrum rozwojowego skierowanego np. na dziedzinę przemysłu motoryzacyj-
nego i rozwój napędów alternatywnych, np. CNG.
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3.4. Ruch turystyczny

3.4.1. Okręg morawsko-śląski

Okręg morawsko-śląski posiada znaczące bogactwo kulturalno-historyczne, zabytki techniczne 
(zwłaszcza w regionie ostrawskim, karwińskim i nowojiczyńskim) przypominające przemysłową histo-
rię regionu, urozmaicony, atrakcyjny krajobraz oraz pod dostatkiem miejsc odpowiednich do rekreacji 
i do rozwoju ruchu turystycznego. W regionie regularnie odbywają się imprezy o znaczeniu narodo-
wym i międzynarodowym. Okręg ma bardzo dogodne warunki geograficzne i klimatyczne do całorocz-
nej rekreacji górskiej, zwłaszcza w rejonie Beskidów i Jesioników, z łatwą dostępnością z aglomeracji 
miejskich regionu i okolicy. Rejony te oferują bardzo rozległe tereny zalesione. W masywie Jesioników 
w niektórych mikroregionach występuje rekordowe, nawet siedemdziesięcioprocentowe pokrycie te-
renu lasami. Jest tu sieć oznakowanych tras turystycznych, szereg odpowiednich terenów, miejsc do 
wykorzystania w ramach całego szeregu form ruchu turystycznego. Malowniczość Beskidów i bardzo 
zachowana i nieuszkodzona przyroda Jesioników stwarzają ogromny potencjał dla sportowo i zdrowot-
nie nastawionej turystyki.

Strategia marketingowa rozwoju ruchu turystycznego w okręgu morawsko-śląskim dzieli region 
turystyczny na sześć obszarów turystycznych, z których każdy jest w określony sposób specyficzny 
i atrakcyjny dla ruchu turystycznego:

•	 Jesioniki są atrakcyjnym obszarem turystycznym dla sportów letnich i zimowych (jazda na nartach, tu-
rystyka rowerowa i piesza), znajdują się w nim zabytki techniczne i kulturalne oraz miasta zdrojowe.

•	 Śląsk Opawski jest obszarem atrakcyjnym dzięki swoim zabytkom technicznym, kulturalnym i przy-
rodniczym (zamki Hradec nad Morawicą i Raduň, arboretum w Nowym Dworze koło Opawy), 
z naturalnym ośrodkiem kulturalno-historycznym i administracyjnym Opawą.

•	 Rejon ostrawski posiada nie tylko dobre warunki dla turystyki podmiejskiej (sporty wodne, cyklotu-
rystyka) i uzdrowisk (Sanatoria Klimkovice), ale także unikalne zabytki techniczne (narodowy zaby-
tek techniczny Kopalnia Michal i piece hutnicze w Dolnych Vítkovicach, aspirujące do wpisu na listę 
UNESCO, muzeum górnictwa Landek park). Ośrodek okręgu morawsko-śląskiego – Ostrawa – ma 
przesłanki dla rozwoju turystyki kongresowej i zakupowego ruchu turystycznego.

•	 Ośrodkiem obszaru turystycznego Nadodrze – Morawskie Kravarsko jest ChPK Nadodrze z siecią 
ścieżek rowerowych i pieszych. Obszar jest odpowiedni zarówno dla turystyki wiejskiej i turystyki jeź-
dzieckiej, jak i dla zwiedzania miejskich rezerwatów zabytkowych i zabytków (rejon nowojiczyński).

•	 Śląsk Cieszyński jest typowy specyficznym stylem budowlanym i swoistą tradycją folklorystyczną 
przy granicy z Polską i Słowacją. Dominują zabytki kultury (drewniane kościółki, osada słowiańska 
Chotěbuz, miejscowość Trojmezí) oraz uzdrowiska (Darkov).

•	Obszar turystyczny Beskidy – Ziemia Wołoska jest atrakcyjny zarówno pod względem ciekawo-
stek przyrodniczych (ChPK Beskidy), jak i tradycyjnie dużych możliwości dla narciarstwa biegowego 
i zjazdowego zimą oraz dla turystyki pieszej, cykloturystyki i turystyki golfowej latem. Typowy jest 
on również produktami regionalnymi i wołoską architekturą oraz historycznymi centrami miast.

Z punktu widzenia form i osobliwości ruchu turystycznego region jest bardzo urozmaicony – z tego 
powodu odpowiednie jest wspieranie na obszarach turystycznych zawsze tego, co jest w nich typowe 
i co przyniesie największy rozwój. Z wyżej podanego wynika, że okręg dysponuje warunkami dla dal-
szego rozwoju ruchu turystycznego w postaci turystyki pieszej, cykloturystyki, agroturystyki, turystyki 
industrialnej, turystyki kongresowej, turystyki poznawczej czy dla zakupowego ruchu turystycznego 
jako rozwijającej się specyficznej formy ruchu turystycznego.

Pomimo tego, że potencjał rozwoju ruchu turystycznego w okręgu jest znaczny, jego wykorzystanie 
jest niewystarczające. Spowodowane to jest wpływem niskiego poziomu infrastruktury komunikacyj-
nej i informacyjnej dla ruchu turystycznego, zwłaszcza na terenach przygranicznych, niewystarczającą 
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ofertą i jakością i produktów usług podstawowych i uzupełniających, a także ograniczoną ofertą pro-
duktów marketingowych ruchu turystycznego, niedostatecznym i nieskoordynowanym marketingiem 
oraz limitującą jakością zasobów ludzkich.

W regionie jest dostateczna liczba zabytków kultury, zabytków industrialnych i ciekawostek tech-
nicznych oraz kompleksów zdrojowych. Problemem jest brak źródeł finansowych na modernizację 
i podniesienie atrakcyjności tych zabytków w powiązaniu z ruchem turystycznym. W regionie znajdują 
się także zabytki zapisane na tzw. indykatywnej liście zabytków, które mogą się przygotowywać do 
wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO (zespoły industrialne w Ostrawie).

W Beskidach i Jesionikach są usytuowane tereny dla turystyki letniej i zimowej, brakuje tu jednak 
odpowiedniej infrastruktury turystycznej i usług towarzyszących przedłużających sezonowość w regio-
nie z ukierunkowaniem na grupę docelową „rodziny z dziećmi“. W celu podniesienia atrakcyjności tych 
i innych celów turystycznych jest więc ważne podłączenie do gęstej sieci infrastruktury towarzyszącej 
(systemy orientacyjno-informacyjne, trasy (cyklo)turystyczne i biegówkowe, ścieżki jeździeckie) oraz 
powiązanie z usługami uzupełniającymi (cyklobusy, skibusy, cykloserwisy itp.).

Frekwencja odwiedzin regionu

Najważniejsze charakterystyki ruchu turystycznego oprócz samych przesłanek lokalizacyjnych stano-
wią także trendy statystyczne, na podstawie których można określić popyt i przewidzieć stosowną ofer-
tę. Do podstawowych informacji należy struktura odwiedzających i ich potrzeby. W roku 2010 zgodnie 
z danymi Czeskiego Urzędu Statystycznego w ośrodkach kwaterunkowych zanotowano ogółem 532 820 
gości, którzy spędzili tu ogółem 1 745 501 nocy. Przeciętny czas pobytu wynosił więc 4,28 dnia (3,28 
nocy). Liczba gości zagranicznych po wzroście w latach 2005–2008 obecnie spada (2005 – 107 560, 2008 
– 136 316, 2010 – 103 994). Spadającą tendencję wykazuje też liczba gości krajowych, w wyniku tego 
łączna liczba osób odwiedzających okręg od roku 2008 corocznie maleje (2007 – 642 916, 2008 – 640 
128, 2009 – 585 694, 2010 – 532 820).

Liczba gości zagranicznych okręgu morawsko-śląskiego, którzy zakwaterowali się w ośrodkach 
kwaterunkowych, wykazuje w ubiegłych trzech latach spadek, podczas gdy w całej RC po spadku 
w latach 2008 i 2009 nastąpił w roku 2010 niewielki wzrost. Trzeba też wspomnieć o tym, że do okręgu 
morawsko-śląskiego należy w tym kryterium dopiero ósme miejsce (bez stolicy Pragi). Można zakładać, 
że istotną część spadku przenocowań gości zagranicznych stanowi ubytek tzw. klienteli biznesowej 
w związku ze spadkiem gospodarczym, który objął także ważne przedsiębiorstwa w okręgu.

W porównaniu do frekwencji odwiedzin trzech najczęściej wyszukiwanych celów turystycznych 
w każdym okręgu (bez stolicy Pragi) do OMŚ należy dopiero dziesiąte miejsce (tymi trzema celami są 
zoo Ostrawa, kompleks ekspozycji Muzeum Śląskiego Opawa i Zamek Śląskoostrawski). Jest to spo-
wodowane prawdopodobnie także tym, że okręgowe atrakcje turystyczne nie są wśród potencjalnych 
gości zbyt znane, co wskazuje na konieczność ich dalszego rozwoju, a zwłaszcza poprawy ich promocji. 
Potencjał rozwojowy można upatrywać na przykład w ostrawskiem zoo, bowiem ogrody zoologiczne 
w większości okręgów plasują się we frekwencji odwiedzin celów turystycznych na czołowych miej-
scach. W rankingu najczęściej odwiedzanych zabytków technicznych RC piąte miejsce należy do Muze-
um Górniczego OKD w Ostrawie (obecnie Landek Park) – to wskazuje na potencjał wysokiej liczby od-
wiedzin nie tylko u istniejących, ale także ewentualnie nowo otwieranych zabytków techniki w okręgu, 
który w tym kierunku odwiedzającym ma wiele do zaoferowania.

3.4.2. Województwo śląskie

Ruch turystyczny na terenie okręgu morawsko-śląskiego i województwa śląskiego i opolskiego po-
wstaje w związku z potencjałem turystycznym całego regionu. W województwie śląskim potencjał tu-
rystyczny tworzą co najmniej cztery grupy zjawisk, do których należą:
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•	 zasoby naturalne i krajobrazowe;
•	wydarzenia i zasoby rekreacyjne i sportowe;
•	miejsca, obiekty i wydarzenia sakralne3;
•	 obiekty dziedzictwa przemysłowego i przestrzenie industrialne. 

Warunki historyczno-kulturowe, naturalne i gospodarcze województwa śląskiego mają wpływ na 
specyfiki terytorialne województwa i wytwarzają kilka rejonów z dominującymi, choć nie wyłącznymi 
„typami” turystyki. 

Frekwencja odwiedzin regionu

Baza noclegowa dla ruchu turystycznego w województwie jest najbardziej rozwinięta w powiatach 
wzdłuż południowej strefy przygranicznej (powiaty cieszyński, żywiecki, bielski, miasto Bielsko-Biała) 
i tworzy ponad 50% łącznej liczby takich obiektów. W roku 2008 tylko z samych obiektów noclego-
wych powiatu cieszyńskiego skorzystało prawie pół miliona osób, co daje najlepszy wynik w całym 
województwie i wynik ten tworzy ponad 1/4 liczby osób, które skorzystały z obiektów noclegowych 
w województwie. Przeciętnie można powiedzieć, że co dziesiąty odwiedzający południową część wo-
jewództwa był turystą zagranicznym4. Struktura krajów pochodzenia5 osób najczęściej odwiedzających 
województwo śląskie w ramach ruchu turystycznego, jest mocno zróżnicowana. Podstawową grupą 
turystów korzystających z bazy noclegowej, są obywatele Niemiec, Włoch, Czech i Francji (ogółem 
ok. 50%, z tego Czechy ok. 6%). Drugą grupę tworzą obywatele Łotwy, Rosji, Wielkiej Brytanii, Litwy, 
Słowacji, Ukrainy, Holandii, Austrii, Hiszpanii, Szwecji, Białorusi i Belgii (ok. 35%, z tego Łotwa, Rosja, 
Litwa – ok. 13%, Słowacja – ok. 2,5%, Wielka Bratania – ok. 4,5%). Liczby te nie obejmują turystów, 
którzy nie korzystają z możliwości zakwaterowania i ich interpretacja ze względu na charakter struktu-
ralny6 musi być bardzo ostrożna. 

Potencjał naturalny 

Ukształtowanie terenu na południu województwa obejmującym pasmo Beskidów (Śląskie, Żywiec-
kie, Beskid Mały i Średni) spełnia warunki różnych form turystyki górskiej. Dla turystyki pieszej jest 
przeznaczonych ponad 1200 km tras, łącznie z siecią schronisk turystycznych. Głównym produktem 
w ramach ruchu turystycznego jest turystyka aktywna i specjalna ze stosunkowo wysokim poziomem 
popytu sezonowego, między innymi narciarstwo zjazdowe (Szczyrk, Wisła, Ustroń, Brenna, Korbielów), 
trekking, wspinaczka i różne formy sportu rowerowego, sporty wodne (Żywiec), paragliding, latanie 
sportowe na szybowcach (Czechowice-Dziedzice, Bielsko, Szczyrk, Żar) i inne. Miasta jak Bielsko-Biała, 
Wisła czy Ustroń mają bogatą ofertę produktów turystyki handlowej, uzdrowiskowej i zdrowotnej.

W południowym rejonie województwa zachodzą procesy skierowane na ciągłe ulepszanie orga-
nizacji turystyki, włącznie turystyki kulturalnej, udostępniania dziedzictwa historycznego i sakralnego 
i również różnych form agroturystyki. Rejon ten ze względu na swoje przygraniczne położenie bez wąt-
pienia spełnia ważną funkcję ponadregionalną umożliwiającą udostępnianie ofert dla potrzeb turystyki 

3 Turystyka sakralna obejmuje dwa aspekty: turystykę pielgrzymkową i turystykę religijną. Turystyka piel-
grzymkowa wynikająca przede wszystkim z bodźców wyznaniowych jest nierozerwalnie związana z pogłębia-
niem wiary, natomiast celem turystyki religijnej jest poznawanie religijnie ważnych miejsc i obiektów sakralnych.

4 Dominującą pozycję z punktu widzenia międzynarodowego ruchu turystycznego posiadają Katowice z wy-
nikiem ok. 60 tys. osób oraz Częstochowa z wynikiem ok. 42 tys. osób, co razem z podanym ruchem turystycz-
nym w południowej części czyni ponad 50% łącznej liczby turystów zagranicznych.

5 Opracowano na podstawie: Turystyka w województwie śląskim w r. 2008, Urząd statystyczny w Katowi-
cach, Katowice 2009.

6 Znaczna liczba usług noclegowych świadczonych Włochom i Niemcom może mieć związek z wynajmo-
waniem bazy noclegowej dla pracowników, w przypadku obywateli niemieckich w rzeczywistości może chodzić 
o osoby z fali migracyjnej lat 80. i 90., którzy czasowo wracają w okresie świąt.
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przygranicznej i tranzytowej. Integralną częścią stosunkowo wysokiego poziomu atrakcyjności oferty 
turystyki tranzytowej i przygranicznej jest dostępność komunikacyjna w strefie przygranicznej i połą-
czenie z dużymi ośrodkami w kraju i w przestrzeni europejskiej. Ze względu na bliskość granicy trzeba 
również zwrócić uwagę na fakt ruchu turystycznego ludności z wyraźnym akcentem na zakupach dla 
domu po jednej i drugiej stronie granicy polsko-czeskiej. 

Do produktów związanych z ruchem turystycznym w tej części województwa można również za-
kwalifikować ofertę wyrobów gastronomicznych i wyrobów kuchni regionalnej. Jednym z podmiotów, 
które zajmują się kształtowaniem współpracy w ramach ruchu turystycznego są euroregiony, włącznie 
Euroregionu Beskidy (promocja regionu, działalność sportowa i rekreacyjna) oraz Euroregionu Śląsk 
Cieszyński (modernizacja dróg, system informacyjny, promocja na targach i wystawach, trasy skierowa-
ne na dziedzictwo kulturalne i inne).

Na ruch turystyczny w centralnej części województwa w dużej mierze wpływa jej przemysłowy 
charakter. Tradycyjne rozumienie Aglomeracji Górnośląskiej jako terytorium przemysłowego i silnie zur-
banizowanego nadal wywiera wpływ na zewnętrzne postrzeganie jego produktów turystycznych, nie-
mniej tendencja ta stopniowo się zmienia ze względu na proces zróżnicowania i poszerzania oferty tury-
stycznej. Turystyka industrialna, która oferuje imprezy i projekty takie jak np. Szlak Zabytków Techniki, 
staje się jednym z nowych symboli Górnego Śląska. Metropolizacja, której produktem jest Aglomeracja 
Górnośląska, przynosi między innymi zwiększanie nasilenia ruchu osób i silne związki z przestrzenią po-
nadregionalną, co oznacza wzrost popytu na turystykę handlową i przemysłową turystykę grupową.

Ważną rolę wśród form turystyki rozpowszechnionych w środkowej części województwa odgrywa 
już tradycyjnie turystyka sakralna, która wiąże się przede wszystkim z kultem Panny Marii Piekarskiej. 
Chodzi o ważny ośrodek religijny i pielgrzymkowy województwa śląskiego.

Dzięki rozwojowi ośrodków akademickich, przede wszystkim w okolicy Katowic i Gliwic, silnym 
związkom korporacyjnym i długoletniemu okresowi nowych inwestycji ze strony kapitału krajowego 
i międzynarodowego w różne dziedziny gospodarcze, dalej dzięki nieustannemu ulepszaniu infrastruk-
tury komunikacyjnej w regionie za pośrednictwem stale poszerzanego systemu autostrad i obwodnic 
i również stosunkowo dużemu wzrostowi połączeń lotniczych, które oferują lotniska Katowice-Pyrzowi-
ce oraz sąsiednie lotniska Ostrawa a Kraków-Balice, w centralnej części województwa powstaje ważny 
ośrodek metropolitalny na mapie Europy. W tym kontekście postindustrialna historia miast, metropolia 
pełna zabytków architektonicznych i rzeczywiste bogactwo techniczne tworzy nowe podprodukty dla 
wzmocnienia turystyki handlowej i stanowi dobrze wykorzystaną okazję dla realizacji przedsięwzięć 
w sektorze kulturalnym, włącznie teatru, muzyki, tańca, dizajnu, filmu itd. 

Produkty turystyczne w tej części województwa są wzbogacone dzięki dostępności różnorodnych 
form rekreacji miejskiej. Chodzi o dziedzinę turystyki, która w ostatnim czasie odnotowuje duże oży-
wienie i zdobywa nowe możliwości, między innymi dzięki procesom rewitalizacji i renowacji, i także ze 
względu na koncentrację oferty gastronomicznej. Z podobnymi przykładami wzorcowych przestrzeni 
turystyki miejskiej, jaką jest np. ulica Stodolní w Ostrawie, na razie się jednak w zasadzie nie spotykamy, 
co w ponad dwumilionowej metropolii można uważać za mankament. Podejmowane są próby ożywie-
nia różnych przestrzeni miejskich (np. ul. Mariacka w Katowicach).

Miasta w aglomeracji mają okazję „poprawić” wygląd przestrzeni publicznych, które mają przede 
wszystkim funkcję rekreacyjną i są na bieżąco dostępne, takie jak parki miejskie, promenady, zieleńce 
przeznaczone dla szerokich rzesz ludności i również terenów wokół jezior w strefach podmiejskich. 
W centralnej części województwa rekreacyjnie są wykorzystywane zbiorniki wodne (np. Dąbrowa Gór-
nicza, Tychy, Pszczyna) razem ze strefami przybrzeżnymi, które są wykorzystywane do sportów wod-
nych, jazdy konnej, agroturystyki i cykloturystyki.

Trzeba też zwrócić uwagę na nowoczesne produkty turystyki handlowej, które w tej części woje-
wództwa rozwijają się, jak np. organizowanie imprez handlowych i kulturalnych w obiektach industrial-
nych, pola golfowe, loty widokowe i inne. Szczególnie cennym rejonem w tej części województwa jest 
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okolica miasta Pszczyny, która dla ruchu turystycznego dobrze wykorzystuje swoje wartości naturalne 
i historyczno-kulturalne. Wysoki stopień zalesienia, dostępność i dobrze znany zamek z przyległym 
parkiem umożliwiają realizację imprez kulturalnych również o randze międzynarodowej.

Zachodnią część tworzą przede wszystkim okolice miast Rybnika i Raciborza. Turystyka w tej części 
województwa koncentruje się wokół czterech elementów. Kluczowe dla tego rejonu są bogate poro-
sty leśne, które wchodzą w skład Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Rud Wielkich (drugi 
największy park krajobrazowy województwa śląskiego). Z drugiej jednak strony tradycje przemysłowe 
(np. górnictwo, energetyka) są przyczyną znacznej przemiany krajobrazu i źródłem procesów urbani-
zacyjnych. Kolejną wyraźną zaletą tej części województwa są zabytkowo chronione kompleksy urba-
nistyczne. O ile stwierdzamy, że południowa i centralna część województwa odznaczają się wysokim 
poziomem infrastruktury turystycznej, to zachodnia część pod tym względem jest stosunkowo mało 
rozwinięta, co nie musi być rozumiane jako cecha negatywna wskazująca na niski potencjał tego rejonu. 
Przyczyną jest silna tożsamość kulturalna i bardzo prężny rozwój lokalnej oferty skierowanej przede 
wszystkim na „własnych” użytkowników (tak w miastach, jak i na wsi). Czwartym czynnikiem jest lokali-
zacja przygraniczna. Za podstawę oferty turystycznej w tej części województwa można uważać przede 
wszystkim imprezy kulturalne, następnie działania skierowane na turystykę rekreacyjną i sportową, 
które są wynikiem współpracy instytucjonalnej i nieinstytucjonalnej, i dalej produkty turystyki miej-
skiej. Położenie przygraniczne, którego wynikiem są stosunki społeczno-ekonomiczne z okręgiem mo-
rawsko-śląskim, wskazują na znaczenie produktów tzw. turystyki przygranicznej i tranzytowego ruchu 
turystycznego. 

Potencjał kulturalny

Imprezy kulturalne w Rybniku, Żorach i innych miastach mają nie tylko stały krąg odbiorców lo-
kalnych, ale zdobywają pozycję także w szerszym kontekście i liczne z nich uzyskują charakter między-
narodowy (festiwal kabaretowy, festiwal orkiestr dętych, workshopy muzyczne dla dzieci, koncerty 
jazzowe). Tworzenie nowej pozycji konkurencyjnej Rybnika w związku z funkcją akademicką i orienta-
cja władz samorządowych na nowe podstawowe czynności miasta, włącznie sektora motoryzacyjnego 
i lotniczego, a także mocna rola miasta Raciborza w stosunkach kooperacyjnych z Czechami, Niemcami, 
Belgią i Holandią mogą się następnie stać podstawą dla powstania produktów turystyki handlowej. Ko-
lejnym impulsem dla wzmocnienia tej formy turystyki może być poprawa połączenia komunikacyjnego 
Żor, Rybnika i Wodzisławia Śląskiego w kierunku północ-południe dzięki autostradzie A1. Ofertę tury-
styki sportowej nawiązującej do dobrej tradycji klubów sportowych w Jastrzębiu i Wodzisławiu można 
również wykorzystać do poszerzenia kompleksowej oferty tej części województwa. Z możliwości tu-
rystyki skierowanej na aktywne spędzanie wolnego czasu z wykorzystaniem terenów zielonych, tras 
turystycznych i tras rowerowych korzystali dotąd przede wszystkim miejscowi mieszkańcy, aczkolwiek 
i ta dziedzina może być podstawą rozwoju turystyki międzynarodowej. Jednym z ważnych podmiotów, 
który zajmuje się problematyką współpracy transgranicznej, jest Euroregion Silesia – Stowarzyszenie 
Gmin Dorzecza Górnej Odry (między innymi propaguje osobistości i instytucje miast nadgranicznych, 
pokonuje bariery językowe, kulturalne, obyczajowe, wspiera inicjatywy i mikroprojekty lokalne).

Północny obszar województwa śląskiego łączy się przede wszystkim z Częstochową, a więc z tu-
rystyką sakralną. Częstochowa należy do największych maryjnych miejsc pielgrzymkowych w Europie. 
Trzeba stwierdzić, że obszar ten oferuje również inne atrakcje turystyczne związane z Częstochową i jej 
okolicą, szczególnie w zakresie kultury, historii i zabytków. Ze względu na wysokie wartości krajobra-
zowe (np. Park Krajobrazowy Orlich Gniazd – największy park krajobrazowy w województwie śląskim 
z częścią małopolską Próg Lelowski), rozwój oferty regularnych imprez (np. przeglądy pirotechniczne 
w Olsztynie), poszerzenie sieci hoteli i restauracji w ciekawym środowisku, obszar ten ma duży poten-
cjał z punktu widzenia rozwoju turystyki handlowej. Kolejną dużą możliwością tej części województwa 
jest też agroturystyka.
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Województwo śląskie oferuje szereg wyjątkowych i tradycyjnych produktów, czyli z punktu widze-
nia turystyki może działań i rozwijać się praktycznie w każdym kierunku, a współpraca transgraniczna 
wynikająca z jego położenia w strefie przygranicznej, i to włącznie więzi społecznych i ekonomicznych, 
jest kolejną zaletą tego regionu. Stosunkowo nowe obiekty, np. Szlak Zabytków Techniki, Szlak Architek-
tury Drewnianej, ścieżka rowerowa wzdłuż Wisły lub też „paneuropejskie” projekty Katowice – stolica 
kultury europejskiej 2016 i inne „kompleksowe” imprezy będą zwiększać zakres i zasięg oddziaływania, 
co będzie miało wpływ na rozwój ruchu turystycznego i więzi gospodarcze, dziedzictwo kulturalne 
i wartości krajobrazowe będą miały dalszy wpływ na wzrost atrakcyjności turystycznej województwa 
śląskiego.

3.4.3. Województwo opolskie

Turystyka i ruch turystyczny na terenie województwa opolskiego wynika z potencjału turystyczne-
go województwa, który tworzą zasoby naturalne i krajobrazowe, kulturalne i imprezy cykliczne, wyda-
rzenia turystyczno-kulturalne oraz wydarzenia kościelne.

Region opolski posiada atrakcyjne wartości naturalne i krajobrazowe, liczne zabytki architektonicz-
ne, dobrze przygotowane trasy i szlaki turystyczne oraz odpowiednie warunki klimatyczne (wczesna 
wiosna, ciepłe lato, długa jesień, umiarkowana zima i niezbyt duża ilość opadów), które są odpowiednie 
dla całorocznej rekreacji i turystyki. Województwo opolskie oferuje bardzo dobre warunki dla wypo-
czynku gości, którzy preferują spokój i ciszę, podobnie jak dla wyznawców aktywnego odpoczynku 
– sporty wodne, piesze wypady, wycieczki rowerowe lub turystyka konna.

Potencjał naturalny

Potencjał ten wynika z dużej różnorodności przyrodniczej i krajobrazowej (obszary przyrodnicze 
zajmują ok. 28,2% obszaru województwa), włącznie parków krajobrazowych, 9 obszarów chronionego 
krajobrazu oraz 36 rezerwatów przyrody, które są zlokalizowane w północnej, środkowej i południowej 
części województwa i reprezentują podstawowe typy krajobrazu: góry, płaskowyże i niziny (włącznie 
z dolinami rzecznymi).

Podstawowym potencjałem turystycznym, który w najbliższym czasie stanie się „napędem rozwo-
ju” tej gałęzi gospodarki w ramach województwa, są najstarsze pozostałości dinosaura Silesaurus opolen-
sis na świecie, które zostały odkryte we wsi Krasiejów, gmina Ozimek. Aktualnie w tym rejonie działa 
pawilon paleontologiczny i jurajski park „Jurapark” otwarty w roku 2010. Ważny potencjał turystyczny 
województwa oprócz tego tworzą: 

•	 trzy duże jeziora: Otmuchowskie, Nyskie i Turawskie o łącznej powierzchni 6 108 ha;
•	 kompaktowe kompleksy leśne w północnej i środkowej części województwa (najwyższy wskaźnik 

zalesienia posiada gmina Murów – 75,1%), przy czym lasy łącznie zajmują 26,3% obszaru woje-
wództwa;

•	Góry Opawskie w południowej części województwa.

Potencjał kulturalny

Województwo opolskie posiada bardzo bogate i cenne zasoby dziedzictwa kulturalnego, które mię-
dzy innymi tworzą historycznie ukształtowane kompleksy urbanistyczne, przemysłowe i kompleksy 
mieszkalne, obiekty architektoniczne, znaleziska archeologiczne, podobnie jak dzieła naukowe i arty-
styczne oraz tradycje regionu. Wśród obiektów i kompleksów zabytkowych posiadających wyjątkową 
wartość turystyczną, można wymienić:

•	 zamek Piastów Śląskich w Brzegu („Śląski Wawel”);
•	 kompleks klasztorny Góra św. Anny;
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•	 średniowieczne mury obronne w Paczkowie („polskie Carcassone”);
•	miasto Nysa (szereg zabytków sakralnych – „śląski Rzym” i twierdza);
•	 zamek w Mosznej;
•	miasto Opole – Wieża Piastowska, skansen w Bierkowicach;
•	 szereg drewnianych zabytków sakralnych w powiecie kluczborskim i oleskim.

W województwie opolskim działa 14 placówek muzealnych, które gromadzą ponad 100 tysięcy 
eksponatów muzealnych z dziedziny sztuki, archeologii, historii, etnografii, techniki i przyrody. Najwięk-
sza liczba eksponatów muzealnych znajduje się w powiecie nyskim, w mieście Opolu oraz w powiecie 
brzeskim.

Imprezy regularne i religijne

Do najważniejszych regularnych imprez, które promują województwo opolskie i przyciągają tury-
stów z sąsiednich regionów, włącznie z Republiką Czeską, należą:

•	 Lato kwiatów w Otmuchowie;
•	 Jarmark Wielkanocny, Uroczystość Rycerska, Jesienne Targi Sztuki Ludowej oraz Targi Pszczelar-

skie w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu;
•	Międzynarodowa Uroczystość Rycerska w Byczynie (organizowana przez Polsko-Czeskie Rycerskie 

Centrum Szkolenia Rycerstwa w Byczynie);
•	Dni Twierdzy w Nysie;
•	Dni Koźla.

Województwo opolskie, zwłaszcza Góra św. Anny ze świątynią św. Anny, należy do najważniej-
szych miejsc pielgrzymkowych i kultowych w Polsce, które ma szczególne znaczenie dla mieszkańców 
Śląska i jest też miejscem pamięci narodowej (teren powstań śląskich). Corocznie odbywają się tu odpu-
sty religijne i uroczystości przypominające rocznice powstań śląskich, które należą do najważniejszych 
wydarzeń o charakterze religijno-historycznym w tej części kraju.

Na podstawie analizy wartości naturalnych i krajobrazowych (istniejące i planowane wielkowy-
miarowe formy ochrony przyrody i krajobrazu), istniejącego wyposażenia i infrastruktury turystycznej, 
a także na podstawie analizy wielkości ruchu turystycznego na terenie województwa można wydzielić 
trzy obszary predysponowane do rozwoju różnych rodzajów turystyki. 

W regionie opolskim znajdujący się w środkowej części historycznego terytorium Śląska z Opolem 
jako ośrodkiem historycznym Górnego Śląska, Górą św. Anny jako celem pielgrzymek mieszkańców 
Śląska i miastami Nysą i Brzegiem, powinny zostać utworzone warunki do przejęcia głównego kierunku 
śląskiej turystyki sentymentalnej. Jego zaletą jest dobra dostępność do Wrocławia, Katowic, Często-
chowy i Krakowa.

Południe województwa, które obejmuje łańcuch Gór Opawskich i szlaki turystyczne przedgórza Sude-
tów Wschodnich, odznacza się ukształtowaniem terenu odpowiednim dla różnych form turystyki górskiej. 

Turystykę górską można uprawiać na ponad 1350 km tras włącznie infrastruktury. Głównym pro-
duktem dla ruchu turystycznego jest turystyka aktywna i specjalna ze stosunkowo wysokim poziomem 
popytu sezonowego, skierowana między innymi na kwalifikowaną turystykę pieszą, turystykę rowero-
wą i konną, trekking i różne formy sportów wodnych (Jezioro Otmuchowskie, Nyskie i Turawskie), pa-
ragliding i latanie szybowcowe (Nowa Wieś, Kamień Śląski), natomiast gminy, jak Brzeg, Nysa, Paczków, 
Otmuchów, Prudnik, Opole posiadają bogatą ofertę produktów turystyki kulturalnej, Głuchołazy zaś 
turystyki zdrowotnej i zdrojowej.

Województwo posiada także zaplecze w postaci obiektów sportowych i rekreacyjnych. Uprawianie 
sportów wodnych oferują jeziora (Jezioro Turawskie, Nyskie i Otmuchowskie), natomiast rozległe lasy 
i tereny chronionego krajobrazu mogą przynieść zadowolenie amatorom agroturystyki, turystyki pieszej 
i rowerowej.
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Śląsk Opolski odznacza się również wysokim poziomem tożsamości regionalnej, która w połączeniu 
z etosem pracy i staraniami organizacyjnymi mieszkańców stwarza cenny kapitał.

Priorytetowe zakresy rozwoju turystyki w regionie wychodzą z produktów turystycznych, ze szcze-
gólnym akcentem na turystykę aktywną i rekreacyjną realizowaną koło zbiorników wodnych w Nysie, 
Otmuchowie, Turawie, Paczkowie.

Ważną rolę odgrywa turystyka zdrojowa i zdrowotna w gminach, gdzie zasoby naturalne, minerały 
lecznicze, klimat i odpowiednia infrastruktura techniczna umożliwiają stworzenie profesjonalnej oferty 
i komercyjnego wykorzystania istniejących warunków naturalnych koniecznych do prowadzenia i roz-
woju lecznictwa zdrojowego. 

Możliwości rozwoju produktu turystycznego spoczywają także w wykorzystaniu rzeki Odry, posze-
rzaniu i promocji turystyki miejskiej i kulturalnej, a także turystyki wiejskiej i agroturystyki.

Do podmiotów zajmujących się kształtowaniem współpracy w ramach ruchu turystycznego, należą 
euroregiony, włącznie Euroregionu Silesia na terenie powiatu głubczyckiego oraz Euroregionu Pradziad, 
który stowarzysza władze samorządowe z pozostałej części województwa opolskiego (promocja regio-
nu, działalność turystyczna, sportowa i rekreacyjna, modernizacja infrastruktury turystycznej, systemy 
informacyjne, organizowanie imprez i wydarzeń, promocja na targach i wystawach, szlaki dziedzictwa 
kulturalnego i in.). 

Obszary turystyczne

Południe Opolszczyzny – z różnorodnymi i bardzo atrakcyjnymi wartościami krajobrazowymi i re-
kreacyjnymi – obejmuje powiaty nyski, prudnicki i głubczycki. W tym regionie znajdują się rejony tu-
rystyczne z największą atrakcyjnością turystyczną w województwie, jak np.: rejon Gór Opawskich na 
terenie gmin Głuchołazy, Prudnik i Lubrza, następnie rejon Jeziora Otmuchowskiego i Nyskiego, dalej 
mniejsze rejony turystyczne o znaczeniu lokalnym – rejon Kamiennika i rejon Przedgórza Paczkow-
skiego, rejon głubczycki i rejon Wronin – Maciowakrze. Atrakcyjność regionu zwiększa również jego 
położenie w strefie przygranicznej i przynależność większości gmin do Euroregionu Pradziad. Rejon ten 
jest predysponowany zarówno do rozwoju turystyki pobytowej włącznie agroturystyki i turystyki zdro-
wotnej i zdrojowej, jak i do rozwoju turystyki kwalifikowanej, i to szczególnie turystyki pieszej, turystyki 
rowerowej, konnej, wodnej i turystyki objazdowej.

Rejon Gór Opawskich – jedyny rejon górski na terenie województwa, który odznacza się znaczną 
wariabilnością i zachowaniem fragmentów jakościowo utworzonych siedzib naturalnych i półnatural-
nych, następnie występowaniem szeregu chronionych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Klimat jest 
sprzyjający dla rozwoju turystyki zdrojowej w gminie Głuchołazy. Dzięki wysokim wartościom natural-
nym i krajobrazowym rejon ten jest przedmiotem ochrony prawnej w postaci Parku Krajobrazowego 
Góry Opawskie.

Rejon Jeziora Otmuchowskiego i Nyskiego – składający się z 2 wielofunkcyjnych zbiorników wod-
nych w Otmuchowie i Nysie, które wchodzą w skład programu Natura 2000 i są przedmiotem ochrony 
w postaci Otmuchowsko-Nyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Rejon Jezior Otmuchowsko-Ny-
skich należy do kulturowo najcenniejszych miejsc województwa opolskiego. Na stosunkowo niewielkim 
terenie występuje szereg elementów krajobrazu kulturowego, historycznych kompleksów terytorial-
nych i obiektów zabytkowych. Rejon od Nysy do Paczkowa jest unikalny dzięki elementom osadniczym 
w krajobrazie oraz panoramie twierdzy w Nysie. Na dwu dużych zbiornikach wodnych, Otmuchowskim 
i Nyskim, uprawiane są sporty wodne, jak np. żeglarstwo i windsurfing, natomiast na rzece Nysie Kłodz-
kiej jest urządzona trasa kajakowa. Region ten jest przedmiotem intensywnej wymiany turystycznej na 
pograniczu polsko-czeskim (okręg ołomuniecki).

Opolszczyzna północna i środkowa – obszar z różnorodnymi wartościami krajobrazowymi i rekre-
acyjnymi, pokryty rozległymi i gęstymi kompleksami leśnymi. Znajduje się tu rejon Jezior Turawskich, 
które należą do grupy najbardziej atrakcyjnych stref turystycznych w województwie i znajdują się na 



55|  3. STUDIUM MAPUJĄCE

terenie gmin Turawa i Ozimek. W tym rejonie można wydzielić również regiony turystyczne należące 
do grupy wysoce atrakcyjnych stref turystycznych, jak np.: rejon Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, 
dalej rejon Doliny Małej Panwi czy rejon Lasów Stobrawsko-Turawskich.

Rejon Jezior Turawskich – do głównych przynęt przyrodniczych należy zespół zbiorników wod-
nych zlokalizowany pośród lasów iglastych: Jezioro Duże, Jezioro Średnie i Jezioro Małe, następnie 
szereg mniejszych zbiorników, np. Jezioro Srebrne w okolicy Osowca wykorzystywane między innymi 
do celów rekreacyjnych i funkcjonujące także jako stanowisko ptactwa wodnego i bagiennego o znacze-
niu międzynarodowym, które jest przedmiotem ochrony w ramach programu NATURA 2000. Chodzi 
o jeden z najważniejszych rejonów turystycznych dla mieszkańców województwa i aglomeracji opol-
skiej. Ze względu na aktualny zły stan wody zbiornik turawski wymaga szeregu niezbędnych prac re-
kultywacyjnych. Na zbiorniku wodnym w Turawie uprawiane są sporty wodne, takie jak np. żeglarstwo 
i windsurfing.

Rejon Stobrawskiego Parku Krajobrazowego – do najcenniejszych wartości naturalnych należy 
mozaika leśna, wodna i łąkowa, włącznie dużych kompleksów stawów hodowlanych w okolicy gmi-
ny Pokój, martwych ramion w gminie Popielów oraz rozległych łąk wokół gęstej sieci rzek Stobrawy, 
Budkowiczanki i Brynicy. Rejon ten w ramach województwa jest bardzo znaczący z punktu widzenia 
występowania cennej flory i fauny (ptaki) i jest przedmiotem ochrony w postaci Stobrawskiego Parku 
Krajobrazowego i jako część składowa programu NATURA 2000. Z punktu widzenia wartości kulturo-
wej rejon ten należy do przeciętnych, na uwagę zasługuje zabytkowo chroniony ruralistyczny kompleks 
przestrzenny w gminie Pokój (byłe sanatorium – uzdrowisko).

Rejon Małej Panwi – główną wartością rejonu jest naturalny charakter doliny rzecznej Małej Pan-
wi i Myśliny z licznymi meandrami, wyspami i martwymi ramionami, następnie torfowiska, na których 
koncentrują się rzadkie rośliny, dzięki którym rejon ten jest zawnioskowany do ochrony prawnej w po-
staci Parku Krajobrazowego Dolina Małej Panwi. Jedną z największych przynęt turystycznych i nauko-
wych tego rejonu, która jest kluczowa dla rozwoju turystyki w tym rejonie, są znaleziska archeologiczne 
w Krasiejowie (zostały tu odkryte najstarsze pozostałości dinozaura nazywanego Silesaurus opolensis na 
świecie). Tu w r. 2010 dzięki włączeniu prywatnego kapitału został otwarty największy park rozrywko-
wy w kraju – JuraPark, prowadzona jest tu także działalność naukowa i wystawiennicza.

Ciekawe zasoby naturalne są uzupełniane przez materialne zabytki techniki, zwłaszcza wiszący 
most żelazny z r. 1827 w Ozimku, który jest najstarszy w Europie, resztki osadnictwa hutniczego i huty 
Jedlice. Rejon odznacza się dobrze rozwiniętą infrastrukturą turystyczną (trasy piesze i rowerowe).

Rejon Lasów Stobrawsko-Turawskich – główną wartość stanowią kompleksy leśne i zasoby krajo-
brazowe chronione w ramach Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie. Rejon ten 
odznacza się również cennymi wartościami kulturowymi – szereg siedzib wiejskich tworzy zachowany 
zabytkowy układ przestrzenny. Do najcenniejszych zabytków kultury należy między innymi klasztor cy-
sterski w Jemielnicy i Czarnowąsach, dalej zespół drewnianych kościółków w gminie Lasowice, Olesno 
i Dobrodzień (element szlaku drewnianych kościołów województwa opolskiego).

Dolina Odry – posiada wysokie wartości naturalne i krajobrazowe (cenne kompleksy lasów lęgo-
wych i bagiennych oraz łąk łęgowych, które są stanowiskiem ptactwa wodnego i bagiennego o zna-
czeniu międzynarodowym – stanowisko NATURA 2000, Łęgi Odrzańskie proponowane do utworzenia 
siedliska Ujście Nysy i Stobrawy, Lęg Zdzieszowicki, Żywocickie Łęgi).

Dolina Odry tworzy międzynarodowy korytarz ekologiczny Europejskiej Sieci Ekologicznej ECO-
NET i jego najcenniejszy odcinek w rejonie ujścia Nysy Kłodzkiej do Odry wchodzi w skład Stobraw-
skiego Parku Krajobrazowego. 

Dolina posiada również duże znaczenie kulturowe, bowiem nad rzeką Odrą powstały największe 
miasta Opolszczyzny: Opole, Kędzierzyn-Koźle i Brzeg. Miasta te posiadają historyczne śródmieścia 
o pochodzeniu średniowiecznym oraz szereg innych cennych zabytków.
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Na rzece Odrze, między miastami Kłodnica i Brzeg, znajduje się również wiele zabytków techniki 
związanych z infrastrukturą techniczną odrzańskiej drogi wodnej (mosty drogowe, jazy, śluzy i młyny).

Odra stanowi potencjalną trasę turystyczną, która umożliwi poznawanie wartości naturalnych i kul-
turowych w jej okolicy. Na rzece może rozwijać się turystyka kwalifikowana, a także sporty wodne 
– kajakarstwo, żeglarstwo i pasażerski transport wodny, który w połączeniu z obserwowaniem przy-
rody i zwiedzaniem miast leżących na trasie może być kolejną atrakcją przyciągającą również turystów 
zagranicznych.

Niemodlińskie Bory – rejon o wyjątkowej wartości krajobrazowej i naturalnej. Do głównych wa-
lorów rejonu Niemodlińskich Borów z punktu widzenia wartości naturalnej należą gęste kompleksy 
leśne z częstym występowaniem rzadkich gatunków roślin, stanowisko ptactwa wodnego i bagiennego 
o znaczeniu narodowym (wnioskowane dla utworzenia stanowiska NATURA 2000) oraz parki dendro-
logiczne w Tułowicach i Lipnie. Rejon jest obiektem ochrony prawnej w postaci Obszaru Chronionego 
Krajobrazu Niemodlińskie Bory.

Do najważniejszych obiektów z zakresu dziedzictwa kulturowego należy Muzeum Jeńców Wojen-
nych w Łambinowicach oraz kompleks zamkowo-parkowy w Mosznej, gdzie corocznie na przełomie 
maja i czerwca odbywa się Święto Kwitnących Azalii. 

Na uwagę zasługuje również kompleks urbanistyczny miasta Niemodlina, zamki w Dąbrowie, Prósz-
kowie i Zimnicach Wielkich, fortyfikacje w Niemodlinie, kompleksy zamkowe w Tułowicach i Dobrej, 
kościółki drewniane w Lipnie, Rogach i Ochodzach.

W tym rejonie bardzo dobrze rozwija się turystyka specjalna związana ze zbiorem runa leśnego i ło-
wiectwem, a stawy niemodlińskie należą do najbardziej znanych łowisk wędkarskich w województwie. 
Dzięki istnieniu stadniny w Mosznej można zakładać rozwój jeździectwa i turystyki konnej. Rejon ten 
posiada również przesłanki dla rozwoju agroturystyki.

Góra św. Anny – znajduje się w środkowo-zachodniej części województwa. Dzięki wyjątkowym war-
tościom naturalnym i krajobrazowym chodzi o najcenniejszy rejon na Opolszczyźnie, który jest obiek-
tem ochrony prawnej w postaci Parku Krajobrazowego Góra św. Anny. Jest to również najważniejszy 
rejon Opolszczyzny z punktu wodzenia kulturowego i historycznego, który uzyskał status pomnika historii 
„Góra św. Anny – komponowany krajobraz kulturowo-przyrodniczy”. Góra św. Anny stanowi połączenie 
kultu religijnego (klasztor ze świątynią i drogą krzyżową) i miejsca pamięci narodowej (miejsce walk w cza-
sie powstań śląskich). Symbolem Góry św. Anny jest franciszkański kompleks klasztorny, który składa się 
z kościoła pielgrzymkowego św. Anny, klasztoru, podwórza z arkadami oraz rozległej kalwarii.

Rejon jest zawnioskowany o wpis na Listę Europejskiego Dziedzictwa Kulturalnego. Od r. 2010 jest 
tu drugi Geopark Krajowy Góra św. Anny.

Na terenie Parku Krajobrazowego Góra św. Anny istnieje ponad 200 zabytków architektonicznych 
i budowlanych, a dyspozycja przestrzenna wsi tworzy jeden z najbardziej ciekawych kompleksów rura-
listycznych w województwie.

Północny wschód Opolszczyzny – rejon posiada znamienne wartości krajobrazowe i rekreacyjne. 
Do głównych wartości naturalnych należy rejon wilgotnych i podmokłych łąk w dolinie rzek Prosny 
i Pratwy, następnie gęste kompleksy leśne, dolina rzeczna Stobrawy i Czarnej Wody z zachowaniem na-
turalnego charakteru oraz liczne stawy hodowlane – stanowiska rzadkich roślin i miejsce występowania 
ptactwa wodnego i bagiennego. Rejon doliny rzeki Prosny jest zawnioskowany do ochrony prawnej 
w postaci Obszaru Krajobrazu Chronionego Dolina Prosny.

W roku 2008 w obiektach noclegowych zakwaterowało się ponad 230 tys. turystów. Przeciętnie 
co ósmy gość województwa był turystą zagranicznym7. W r. 2008 województwo opolskie odwiedzi-
ło ok. 0,4 mln turystów zagranicznych oraz ok. 0,6 mln gości polskich odwiedziło gminy na terenie 

7 Turystyka w r. 2009, zespół pod kierownictwem dr. Sławomira Nałęcza, Główny Urząd Statystyczny. War-
szawa 2010.
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województwa opolskiego8. Struktura krajów pochodzenia osób, które najczęściej odwiedzają woje-
wództwo opolskie w roli turystów, jest bardzo zróżnicowana. Łączna liczba turystów w obiektach noc-
legowych szacowana jest na ok. 35 tys. i na taką samą wartość szacuje się liczbę przyjazdów w celach 
turystycznych i rekreacyjnych.

Podstawową grupę turystów zagranicznych, którzy korzystają z usług noclegowych, tworzą przy-
jezdni z Niemiec, Holandii, Francji i Czech (łącznie ok. 23,6 tys., z Czech ok. 1,6 tys.). Drugą grupę two-
rzą obywatele Ukrainy, Włoch, Wielkiej Brytanii, Austrii, Słowacji, Francie i liczy pozostałe 11,4 tys.

3.4.4. Żyliński okręg samorządowy

Rozwój ruchu turystycznego w okręgu żylińskim jest zdeterminowany zwłaszcza jego przeważ-
nie górzystym charakterem, bogactwem źródeł termalnych i dochowanym dziedzictwem naturalnym 
i kulturowo-historycznym. 55,8% okręgu stanowią tereny o różnym stopniu ochrony włącznie czte-
rech parków narodowych – Tatrzańskiego Parku Narodowego, Parku Narodowego Niskie Tatry, Parku 
Narodowego Mała Fatra oraz Parku Narodowego Wielka Fatra. Urozmaicona przyroda oferuje nie-
zliczone możliwości do uprawiania sportów letnich i zimowych oraz do rekreacji. Do najbardziej zna-
miennych ośrodków narciarskich należą Veľká Rača, Vrátna Free Time Zone, Martinské hole, Jasenská 
dolina, Snowland Valčianska dolina, Skipark Ružomberok, Jasná, Ski Park Kubínska hoľa oraz Zverovka 
– Spálená. Bogate źródła wód mineralnych i termalnych prowadziły do rozwoju uzdrowisk reprezento-
wanych przez kurorty w Rajeckich Teplicach, Turčianskich Teplicach i Lúčkach, jak również do budowy 
parków wodnych Spa&Aquapark Turčianské Teplice, Thermal Park Bešeňová, Aquapark Liptovský Mi-
kuláš oraz Meander Park Oravice. Szerokie możliwości dla sportu i rekreacji oferują również zbiorniki 
wodne Zapora Orawska oraz Liptovská Mara.

Potencjał kulturalny

Tradycję i bogactwo życia kulturalnego potwierdza fakt, że miasto Martin, drugie największe mia-
sto w okręgu żylińskim, w roku 1994 dzięki jego znaczeniu dla historii kulturalnej i politycznej narodu 
słowackiego zostało na mocy ustawy ogłoszone Centrum Kultury Narodowej Słowaków. Do dnia dzi-
siejszego działa w nim wiele instytucji o znaczeniu ogólnokrajowym. Tradycje folklorystyczne regionu 
utrzymują obecnie liczne zespoły i grupy folklorystyczne, muzyka ludowa, rzemieślnicy ukierunkowani 
na ludowe wyroby artystyczne oraz urządzane są liczne spotkania folklorystyczne. Najbardziej donio-
słymi imprezami kulturalnymi w ŻOS o znaczeniu ogólno słowackim z punktu widzenia osiągniętego 
udziału są Festiwal folklorystyczny Dni Janosika oraz Festiwal Folklorystyczny w Východnej. Również 
trzeba wspomnieć tradycyjne imprezy, takie jak Podrohaczskie uroczystości folklorystyczne urządzane 
w Orawie, czy festiwale Dotyki i łączenia oraz Żniwa sceniczne odbywające się w Turcu. Specyficzne 
znaczenie nie tylko dla rozwoju turyzmu, ale także dla zachowania tradycyjnych rzemiosł i form trady-
cyjnego życia mają takie imprezy, ja różne jarmarki, imprezy kulturalne związane ze stawianiem maja, 
żniwa, karnawały i inne przedchrześcijańskie święta Słowaków, dalej dni pszczelarskie, wyścigi zaprzę-
gów konnych, imprezy wspierające wodniactwo itp. Najbardziej aktywnym regionem w organizowaniu 
imprez kulturalnych jest Orawa.

Historia regionu odbija się w zabytkach historycznych, z których pierwszeństwo bezspornie należy 
do zamków. Najczęściej odwiedzanym jest Zamek Orawski. Ekspozycje są też zainstalowane w zamkach 
Budatín i Strečno. Typowym unikatem jest też Pałac Ślubny w Bytčy, znamienny zabytek architektu-
ry renesansowej. Turyzm miejski związany ze zwiedzaniem zabytków o charakterze urbanistycznym 
można realizować głównie w Żylinie i Martinie, w ograniczonej mierze także w pozostałych siedzibach 
powiatów w ŻOS. Najważniejszymi przedstawicielami architektury sakralnej są drewniane kościoły 
w Svatym Křížu, Tvrdošínie, Leštinach oraz Istebnie. Okręg jest jednak usiany także mnóstwem 

8 Opracowano na podstawie: dane Instytutu turystyki sp. z o.o. w r. 2008.
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kościołów gotyckich, barokowych i klasycystycznych oraz innych zabytków sakralnych. W licznych 
z nich do dnia dzisiejszego zachowały się freski, malowidła czy rzeźby dokumentujące zręczność daw-
nych mistrzów. W wielu miejscach można odwiedzić zabytki architektury ludowej, z których najbardziej 
zanany jest Vlkolínec, ogłoszony zabytkiem UNESCO. Typowym źródłem studium architektury ludowej 
są skanseny w Zubercu, Martinie, Vychlovce, Čičmanach i Pribilinie. 

Obszary turystyczne

Z punktu widzenia podziału geograficznego terenu ŻOS na regiony ruchu turystycznego z reguły 
otrzymujemy podział odpowiadający rozwojowi historycznemu tego terenu, który od włączenia do pań-
stwa węgierskiego rozwijał się w postaci samodzielnych jednostek administracyjnych, tzw. komitatów, 
stolic, ewent. żup. Na terenie dzisiejszego okręgu powstały cztery takie jednostki terytorialno-admi-
nistracyjne – Liptov, Orawa, Turiec (cały ich teren znajdował się w granicach dzisiejszego ŻOS), także 
część Trenčianskiej Stolicy, do której należała Kisuca oraz Żylina i okolice (teren dzisiaj czasami nazywa-
ny Górnym Nadważem). Granice tych jednostek terytorialnych były naturalnie definiowane masywami 
górskimi Wysokich i Niskich Tatr, także Małej i Wielkiej Fatry, co prowadziło do stosunkowo oryginalne-
go rozwoju życia w poszczególnych kotlinach górskich. Dzięki temu do dnia dzisiejszego dochowały się 
przejawy charakterystycznego życia włącznie przejawów kulturalnych należących do danego regionu, 
które coraz bardziej są także źródłem ich atrakcyjności turystycznej. Taki podział ŻOS na regiony ruchu 
turystycznego jest uwzględniony w obowiązującej „Strategii rozwoju ruchu turystycznego ŻOS na lata 
2007–2013”, także w dokumencie koncepcyjnym opracowanym szczeblu narodowym o nazwie „Nowa 
strategia rozwoju ruchu turystycznego Republiki Słowackiej do roku 2013”. Ich podstawowy przegląd 
jest następujący:

Liptov jest atrakcyjną kotliną Wagu otoczoną od północy Wysokimi Tatrami, Tatrami Zachodnimi, 
Wierzchami Choczskimi, a od północnego zachodu Małą Fatrą, od południa Niskimi Tatrami i Wielką 
Fatrą na południowym zachodzie. Potencjał rozwoju ruchu turystycznego tych pasm górskich daje moż-
liwości realizacji i całorocznych czynności turystycznych. Zbiornik wodny Liptovská Mara, jak również 
parki wodne Thermal Park Bešeňová i Aquapark Liptovský Mikuláš uzupełniają spektrum czynności 
wolnoczasowych o kolejne możliwości. Nowa strategia rozwoju ruchu turystycznego Republiki Sło-
wackiej do roku 2013 definiuje wysoki lub dobry długookresowy potencjał Liptova w następujących 
kierunkach: sporty wodne, pobyt / rekreacja nad wodą termalną, pobyt w środowisku leśnym / górskim, 
turystyka piesza, rowerowa, narciarstwo zjazdowe, turyzm wiejski, taternictwo, zwiedzanie jaskiń i spe-
leologia, turystyka wodna / wodniactwo. Zgodnie z obowiązującą „Strategią rozwoju ruchu turystycz-
nego o znaczeniu międzynarodowym z kompleksową ofertą usług z wykorzystaniem całorocznym” 
strategicznym celem regionu jest do roku 2013 przyciągnąć dwa razy więcej gości rocznie do regionu 
Liptova i zwiększyć zajętość bazy noclegowej przez budowanie i wspieranie marki marketingowej Liptov 
oraz koordynację zamierzeń rozwojowych.

Orawa, ograniczona od północy granicą państwa z Polską biegnącą mniej więcej w linii Beskidów 
Orawskich, od południowego wschodu Tatrami Zachodnimi (nazywanymi też Roháčami), od południa 
Wierzchami Choczskimi, a od zachodu Małą Fatrą, jest wyszukiwaną destynacją zarówno dla turyzmu 
zimowego, jak i dla letnich jego form. Znajduje się tu zabytek kultury, który kilka lat z rzędu został uznany 
za najliczniej odwiedzany słowacki zamek – Zamek Orawski. Dzieło wodne Zapora Orawska daje moż-
liwości dla rozwoju sportów wodnych, Meander park Oravice przyciąga wyznawców wód termalnych, 
a Ski Park Kubínská hoľa oraz Zverovka należą do najpopularniejszych ośrodków narciarskich regionu. 
„Nowa strategia rozwoju ruchu turystycznego Republiki Słowackiej do roku 2013” definiuje wysoki lub 
dobrze długookresowy potencjał Orawy w następujących kierunkach: sporty wodne, pobyt/rekreacja 
nad wodą, pobyt w środowisku leśnym/górskim, turystyka piesza, rowerowa, narciarstwo zjazdowe, tu-
ryzm wiejski, taternictwo. Zgodnie z obowiązującą „Strategią rozwoju ruchu turystycznego żylińskiego 
okręgu samorządowego na lata 2007–2013” region Orawa jest przeznaczony dla miłośników przyrody 
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i atrakcji w wolnej przyrodzie, którą aktualnie chroni. Strategiczny cel regionu do roku 2013 to pod-
niesienie jakości istniejącego produktu RT i zapewnienie profesjonalnego marketingu regionu zgodnie 
z produktem regionu opartym na tradycji „Na Orawie dobrze, na Orawie zdrowo”.

Turiec, którego kotlina między masywami Małej Fatry na północy i zachodzie, Wielkiej Fatry na 
wschodzie i Wierzchami Tiarskimi i Kreminickimi na południu z racji bogatej flory i fauny oraz mnóstwa 
uroków natury nazywana jest także Turčianskim Ogródkiem, oprócz przyrody oferuje także możliwość 
turyzmu kulturalno-poznawczego związanego przede wszystkim, ale nie tylko, z miastem Martinem, 
jego instytucjami kulturalnymi i corocznie urządzanymi imprezami. Do popularnych ośrodków narciar-
skich należy Ski park Martinky na Martinskich holach, Jasenská dolina oraz Snowland Valčianská dolina. 
Turčianské Teplice dzięki leczniczym źródłom termalnym dysponują bazą dla turyzmu leczniczego oraz 
dla działalności spa i wellness. „Nowa strategia rozwoju ruchu turystycznego Republiki Słowackiej do 
roku 2013” definiuje wysoki lub dobry długookresowy potencjał Turca w następujących kierunkach: 
pobyt/rekreacja nad źródłami termalnymi, pobyt w środowisku leśnym/górskim, turystyka piesza, ro-
werowa, narciarstwo zjazdowe, turystyka narciarska, turyzm wiejski, taternictwo, zwiedzanie jaskiń/
speleologia, turystyka wodna/wodniactwo. Zgodnie z obowiązującą „Strategią rozwoju ruchu tury-
stycznego żylińskiego okręgu samorządowego na lata 2007–2013” wizja regionu Turiec jest zdefinio-
wana następująco: Region Turiec stanie się rozpoznawalnym regionem o znaczeniu międzynarodowym 
w RT i swoją ofertą jakościowych usług w zakresach wsi, turyzmu kulturalnego i wellness zadowoli 
najbardziej wymagających gości. Cel strategiczny regionu to skoordynowanie do roku 2013 istniejącej 
oferty działań i usług RT w regionie, dobudowanie brakującej bazy noclegowej i wyposażenia ośrodków 
RT oraz wsparcie programu podniesienia odwiedzalności regionu Turiec.

Górne Nadważe obejmujące miasto Żylinę z okolicą oraz z przyległą Rajecką Doliną, Terchovską 
Dolinou a terenem Bytčy również dysponuje ośrodkami dla uprawniania narciarstwa i turystyki górskiej 
przede wszystkim w paśmie Małej Fatry, przy czym najbardziej popularnym ośrodkiem narciarskim jest 
Vrátná Free Time Zone. Istnienie źródeł termalnych spowodowało rozwój uzdrowisk w Rajeckich Te-
plicach. Idealne warunki dla turyzmu miejskiego oferuje samo centrum regionu – miasto Żylina, które 
dysponuje mnóstwem zabytków historycznych i architektonicznych od wczesnego średniowiecza do 
dnia dzisiejszego. Znajduje się tu też wiele ekspozycji muzealnych, w zasięgu autobusowej komunikacji 
miejskiej jest także Zamek Budatínski z własnymi zasobami wystawienniczymi i rozległym parkiem. Do 
wyszukiwanych atrakcji należy także Zamek Strečno, koło którego w miesiącach letnich są pławione tra-
twy przeznaczone dla turystów. W „Nowej strategii rozwoju ruchu turystycznego Republiki Słowackiej 
do roku 2013” teren ten łącznie z Kisucami jest zakwalifikowany do tzw. regionu północnonadwaskiego 
i definiuje wysoki lub dobry długookresowy potencjał tego regionu w następujących kierunkach: pobyt 
nad wodą, sporty wodne, pobyt/rekreacja nad źródłami termalnymi, pobyt w środowisku leśnym/gór-
skim, turystyka piesza, rowerowa, narciarstwo zjazdowe, turyzm wiejski, taternictwo, turystyka wod-
na/wodniactwo. Zgodnie z obowiązującą „Strategią rozwoju ruchu turystycznego żylińskiego okręgu 
samorządowego na lata 2007–2013” wizja regionu jest następująca: Region o dostatecznie wariabilnej 
i zróżnicowanej ofercie dla miejskiego i wiejskiego RT, oferujący pobyty w górach i nad wodą, tradycję 
i nowoczesność, domki i znakomite hotele. Strategicznym celem regionu jest wykorzystanie szerokiego 
i wariabilnego spektrum warunków dla tworzenia jakościowych produktów, które umożliwią zwiększyć 
odwiedzalność regionu co najmniej o jedną czwartą do roku 2013.

Kisuca ograniczona od północy Beskidami Kisuckimi i Wierzchowiną Turzovską, które mniej więcej 
wyznaczają granicę państwa z Polską i Republiką Czeską, jest także regionem raczej górzystym, gdzie 
zasiedlenie koncentruje się w dolinach potoków i rzeczek cieknących na pograniczu poszczególnych 
masywów górskich i wlewających się do rzeki Kisucy. Ośrodki narciarskie są rozwinięte np. w Wielkiej 
Račy, odwiedzane w dużej mierze także przez turystów z pobliskiej Polski i Republiki Czeskiej. Region 
dysponuje mnóstwem oznakowanych szlaków turystycznych, biegówkowych i rowerowych. Na grani-
cy z okręgiem morawsko-śląskim doszło do ich połączenie z tamtejszymi szlakami i atrakcjami ruchu 
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turystycznego, przez co stworzono warunki dla rozwoju turystyki transgranicznej między obu regionami. 
W „Nowej strategii rozwoju ruchu turystycznego Republiki Słowackiej do roku 2013” teren ten razem 
z Górnym Nadważem zakwalifikowano do tzw. regionu północnonadwaskiego. Obowiązująca „Stra-
tegia rozwoju ruchu turystycznego żylińskiego okręgu samorządowego na lata 2007–2013” definiuje 
wizję dla Kisucy jako region dla miłośników sportów zimowych i turystyki, którzy preferują pobyt na wsi 
i interesują się przede wszystkim historią i tradycją przy dotrzymaniu wymagań jakości nowoczesnego 
klienta. Strategiczny celem regionu jest podniesienie do roku 2013 wykorzystania obecnej bazy regionu 
za pośrednictwem poszerzenia produktu RT i zapewnienia profesjonalnego marketingu regionu. 

Z punktu widzenia kategoryzacji tych regionów w „Nowej strategii rozwoju ruchu turystycznego 
Republiki Słowackiej do roku 2013” i w perspektywie średniookresowej z punktu widzenia ich zna-
czenia dla rozwoju ruchu turystycznego do regionów I kategorii o znaczeniu międzynarodowym są za-
kwalifikowane następujące: cały region północnonadwaski (Kisuca i Górne Nadważe), cały Liptov oraz 
wybrane tereny Orawy i Turca, zidentyfikowane jako tereny w regionie wyższej kategorii, przy czym 
pozostałe tereny obu regionów są zakwalifikowane do II kategorii o znaczeniu narodowym.

Ogólnie okręg żyliński i jego obszar w stosunku do pozostałych regionów słowackich plasuje się na 
pierwszym miejscu pod względem znaczenia dla rozwoju ruchu turystycznego. W porównaniu do po-
zostałych regionów słowackich okręg żyliński należy do absolutnej czołówki z punktu widzenia odwie-
dzalności, przy czym utrzymuje pierwsze miejsce pod względem liczby przenocowań gości w obiektach 
noclegowych, także pod względem liczby obiektów noclegowych oraz liczby łóżek. Tylko pod względem 
liczby przyjezdnych wyprzedził go okręg bratysławski. Fakt, że okręg bratysławski wykazał wprawdzie 
więcej gości, jednak mniej przenocowań, dowodzi, że powodem przenocowań często są inne względy 
niż zamiary turystyczne, natomiast potencjał turystyczne ŻOS wachlarzem swych atrakcji potrafi za-
pewnić dłuższe pobyty swoich gości niż tylko na jedną noc.

Krajowi goście bazy noclegowej w okręgu żylińskim tworzyli w roku 2010 ok. 65%, resztę stano-
wili goście zagraniczni. Przyjezdni z Republiki Czeskiej stanowili 45,1% wszystkich gości zagranicznych, 
przyjezdni z Polski 25%. Pozostałe narodowości były reprezentowane w o wiele mniejszym stopniu. 
Pomimo ok. 25% wzrostu bazy noclegowej w latach 2001–2010 nie doszło do zasadniczego zwiększe-
nia ich odwiedzalności, co jednak może być konsekwencją ogólnoświatowego kryzysu ekonomicznego 
dającego o sobie znać w ruchu turystycznym w ŻOS od końca roku 2008.

W każdym razie w rozpatrywanym okresie okręg żyliński w ramach Republiki Słowackiej wywin-
dował się z drugiego na pierwsze miejsce pod względem liczby przenocowań, i także pod względem 
liczby przyjezdnych zanotował wzrost i jednoznacznie wyprzedził okręg preszowski i trend ten możemy 
oczekiwać nadal.

Istotną formą ruchu turystycznego w ŻOS jest tzw. turyzm kulturalny oparty na istnieniu licznych 
zabytków kultury oraz instytucji zabytkowych i funduszowych. Do najczęściej odwiedzanych obiektów 
turyzmu kulturalnego w okręgu żylińskim należą:

– Liptov: Liptovska Galeria im. P. M. Bohúňa w Liptovskim Mikulášu, Muzeum Wsi Słowackiej Pribili-
na, Dom Rolniczy Vlkolínec;

– Orawa: Zamek Orawski, Orawska Kolej Leśna Oravská Lesná, Dom Żupowy w Dolnym Kubínie, 
Slanicka Wyspa Sztuki – Zapora Orawska;

– Turiec: Słowacki Teatr Kameralny Martin, ekspozycja Słowackiego Muzeum Narodowego znajdują-
ca się v Martinie;

– Górne Nadważe: Zamek Strečno, Čičmany, Pałac Ślubny w Bytčy, Teatr Lalkowy Żylina, Nadwaska 
Galeria Sztuki w Żylinie;

– Kisuca: Muzeum Wsi Kisuckiej, Historyczna Leśna Kolej Nawrotna w Vychylovce.

Inicjatywy klastrowe w ŻOS powstały na podstawie projektu „Żylińska polityka innowacyjna”, 
w której jako branża rozwoju okręgu zostało zidentyfikowana także branża ruchu turystycznego. 
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Działania pilotażowe koncentrowały się na szkoleniu facylitatorów z zamiarem ukierunkowywania po-
wstawania klastrów. Impulsem, który pobudził istniejące klastry ruchu turystycznego, ale doprowadził 
też do realizacji swoich aktualnych działań, były długookresowe (ponad 40 lat) funkcjonujące austria-
ckie i niemieckie modele zarządzania ruchem turystycznym na bazie regionalnej w myśl tezy „wspólnie 
jesteśmy silniejsi”.

Od roku 2008 do współczesności w ŻOS powstały trzy klastry w regionach Liptov, Orawa i Turiec.

3.4.5. Potencjał wzajemnej współpracy

Przedstawiony potencjał regionów partnerskich w dziedzinie oferty atrakcji i infrastruktury tury-
stycznej powinien zostać możliwie najefektywniej wykorzystany w koordynacji i realizacji wspólnych 
działań w zakresie rozwoju ruchu turystycznego, dlatego wydaje się być niezbędna współpraca w dzie-
dzinie koordynacji managementu destynacyjnego. Potrzeba wsparcia rozwoju ruchu turystycznego 
na rozpatrywanym terenie, włącznie turystyki wiejskiej, jest znacząca, ponieważ jest związana z po-
wstaniem drobnych, małych i średnich przedsiębiorstw, gdzie mogą powstawać nowe i stałe miejsca 
pracy. Celem nie powinno być przede wszystkim przyciągnięcie nowych gości spoza rozpatrywanych 
regionów, ale niezbędne jest także zwiększenie nasilenia tzw. przygranicznego ruchu turystycznego 
realizowanego przez mieszkańców sąsiednich regionów. To jest ważne nie tylko z punktu widzenia 
korzyści ekonomicznych transgranicznego ruchu turystycznego, ale także podnoszenia świadomości 
o sąsiednich regionach i tworzenie nieformalnych pozytywnych związków. Przez to będzie możliwe 
osiągnięcie stanu, kiedy mieszkańcy zaczną identyfikować się z terytorium objętym Europejskim Ugru-
powaniem Współpracy Terytorialnej jako ze wspólną przestrzenią życiową, która nie zna formalnych 
granic państw. W ten sposób ukształtowana tożsamość będzie następnie gwarancją trwałości projektu 
EUWT nawet ponad rymy działań prowadzonych przez administrację publiczną i reprezentację politycz-
ną w ramach możliwych źródeł finansowych na ich realizację.

Na terenie współpracujących regionów już ostatecznie ożywiony transgraniczny ruch turystyczny 
przebiega, przy czym chodzi zwłaszcza o obszary górskie leżące zwłaszcza na terenie okręgu żylińskie-
go i w mniejszym stopniu (pod względem obszaru i wysokości nad poziomem morza) także w okręgu 
morawsko-śląskim i województwie śląskim. Ważną grupą docelową w zakresie transgranicznego ruchu 
turystycznego jest niespełna 5 milionów mieszkańców województwa śląskiego, którzy oprócz gór na 
południu swojego regionu mają również tendencję odwiedzać góry w okręgu morawsko-śląskim i żyliń-
skim. Zwłaszcza charakterystyka geograficzna okręgu żylińskiego predysponuje go do tego, aby wzbo-
gacał funkcje rekreacyjne w ramach partnerstwa transgranicznego.

Konkretne formy współpracy mogą obejmować szereg działań, które między innymi są także 
wspierane w ramach programów operacyjnych współpracy transgranicznej. Może chodzić o projekty 
skierowane na ochronę i odnowę istniejącego bogactwa kulturowego (np. promocja miejscowego folk-
loru) i naturalnego, na rozwój tradycji rzemieślniczych, które istnieją w regionach partnerskich obszaru 
nadgranicznego. Dalej może chodzić o projekty i działania związane z ochroną i odnową zabytków 
i obiektów zabytkowych, włącznie z ochroną i odnową budowli sakralnych, fortyfikacji, zespołów histo-
rycznych, urbanistycznych i technicznych.

Duży potencjał posiadają wspólne projekty rozwoju infrastruktury ruchu turystycznego związane 
z rozwojem szlaków i tras turystycznych, tras biegówkowych, ścieżek i tras rowerowych, ścieżek i tras 
jeździeckich, infrastruktury towarzyszącej i dalszego wyposażenia dla zajęć wolnoczasowych. W ten 
sposób może zostać poszerzona oferta infrastruktury ruchu turystycznego zarówno dla gości z krajów 
i regionów spoza rozpatrywanego terenu, jak i dla jego mieszkańców.

Ważną dziedziną możliwej współpracy są także działania związane z promocją produktów ruchu 
turystycznego, wartości naturalnych i dziedzictwa kulturowego regionów.

Kolejnym zakresem możliwej współpracy są wspólne działania związane z rozwojem usług ru-
chu turystycznego, budową i wyposażenia obiektów związanych z tworzeniem i wspomaganiem 
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działalności ośrodków informacji turystycznej. Do tego nawiązuje potrzeba koordynowania poszczegól-
nych czynności w ruchu turystycznym tak, aby dochodziło do minimalizacji powstawania sytuacji kon-
fliktowych i stwarzania niepożądanego dublowania przy tworzeniu produktów ruchu turystycznego. To 
jest możliwe do osiągnięcia zwłaszcza przez koordynację managementu destynacyjnego prowadzonego 
w rozpatrywanych regionach.

Bardzo pożądanym elementem dla odpowiedniego zdefiniowania form ruchu turystycznego, które 
mają potencjał do własnego rozwoju także po zakończeniu pomocy ze źródeł zewnętrznych, wydaje się 
być opracowanie badań marketingowych różnych produktów ruchu turystycznego i ocena ich efektu 
dla podniesienia odwiedzalności obszaru, odpowiednio przedłużenia pobytu gości.

Rozwój ruchu turystycznego w istotny sposób zależy od zasobów personalnych odpowiednich do 
zastosowania w dziedzinie rozwoju ruchu turystycznego. Współpraca partnerskich regionów przy na-
stawieniu rozwoju zasobów ludzkich w tej dziedzinie, jak również przy bezpośredniej realizacji wspól-
nych działań (np. wspólne produkty oświatowe) byłaby korzystna. Na wszystkich stronach terytorium 
przygranicznego zostały z powodzeniem zrealizowane inicjatywy klastrowe łączące podmioty publiczne 
i prywatne działające w ruchu turystycznym i właśnie wspieranie współpracy transgranicznej klastrów 
może prowadzić do wyższej synergii realizowanych działań na pomoc ruchu turystycznego.

Nadal potrzebne jest pogłębianie wzajemnego rozpowszechniania informacji o wszystkich produk-
tach ruchu turystycznego po obu stronach granicy, przy czym nieuniknione jest istnienie sieci biur 
informacyjnych i podobnych organizacji. Współpraca transgraniczna przy definiowaniu minimalnych 
wymagań standardów dla takich czynności z punktu widzenia ich wyposażenia, dostępności, ale także 
kwalifikacji pracowników w nich pracujących oraz ich zasieciowaniu może mieć pozytywny wpływ na 
stopień poinformowania turystów o możliwościach życia kulturalnego i towarzyskiego na terytorium, 
na którym się znajduje, i w jego bardziej odległej okolicy. W związku z tym istotna wydaje się być także 
potrzeba współpracy transgranicznej instytucji dydaktycznych (szkoły średnie, wyższe itp.), które przy-
gotowują fachowców w zakresie usług ruchu turystycznego na rynek pracy. Współpraca powinna być 
skierowana na zdefiniowanie wymagań dla jakości wykształcenia, wymianę doświadczeń, przenoszenie 
najlepszej praktyki oraz monitoring efektów realizowanych przedsięwzięć.

Przy koordynacji i realizacji wspólnych działań ruchu turystycznego w rozpatrywanych regionach 
jak najbardziej odpowiednie jest wykorzystanie już istniejących platform współpracy transgranicznej 
nie tylko w dziedzinie ruchu turystycznego, którymi są euroregiony. Na rozpatrywanym terenie działają 
ogółem cztery (Pradziad, Silesia, Śląsk Cieszyński i Beskidy, przy czym Euroregion Beskidy jako jedyny 
rozwija swoją działalność w ramach trójstronnego partnerstwa czesko-polsko-słowackiego. Szczególnie 
niezbędne jest wykorzystanie ich doświadczeń z realizacji projektów transgranicznych, nawiązanych 
partnerstw i nieformalnych więzi, a także doświadczeń zdobytych za pośrednictwem zarządzania tzw. 
funduszami mikroprojektów w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika 
Czeska – Rzeczpospolita Polska.

3.4.6. Kluczowe stwierdzenia

• niski stopień współpracy przy koordynacji managementu destynacyjnego wszystkich partnerskich 
regionów;

• doświadczenia czterech euroregionów przy realizacji działań wspomagających ruch turystyczny na 
terenach przygranicznych;

• nawiązanie partnerstwa i nieformalne więzi instytucji, zwłaszcza na szczeblu lokalnym i subregio-
nalnym;

• potencjał dla wspólnych projektów rozwoju infrastruktury ruchu turystycznego związany z rozwo-
jem szlaków i tras turystycznych, ścieżek i tras rowerowych, ścieżek i tras jeździeckich, infrastruk-
tury towarzyszącej oraz innego wyposażenia dla zajęć wolnoczasowych;

• potencjał dla wspólnych działań marketingowych w dziedzinie ruchu turystycznego;
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• rozwijający się system managementu destynacyjnego poszczególnych obszarów turystycznych;l
• szeroika oferta atrakcji dla odwiedzających region – przyroda, zabytki kultury, historyczne i tech-

niczne;
• niedostateczne nawiązywanie komunikacji publicznej we wszystkich regionach – przeszkoda dla 

rozwoju ruchu turystycznego na obszarach przygranicznych. 

3.5. Energetyka i środowisko naturalne

3.5.1. Okręg morawsko-śląski

Energetyka

Okręg morawsko-śląski w trakcie XIX wieku stał się jednym z najważniejszych obszarów przemy-
słowych Europy środkowej i pozostał nim do dnia dzisiejszego. Ośrodek wydobycia węgla jest obecnie 
w rejonie karwińskim, eksploatacja odbywa się także w pobliżu Frydka-Mistka. Rdzeniem jest ostraw-
sko-karwińskie zagłębie przemysłowe, którego industrializacja jest ściśle związana z wykorzystaniem 
miejscowego bogactwa mineralnego, zwłaszcza jakościowego kamiennego węgla koksującego z nawią-
zującym rozwojem przemysłu ciężkiego i hutnictwa. Okręg jest krajowym ośrodkiem produkcji hut-
niczej i zapewnia 100% produkcji RC surówki, 92% stali i 100% koksu. Także dlatego zużycie węgla 
kamiennego w okręgu morawsko-śląskim jest najwyższe w stosunku do pozostałych okręgów RC.

Gazownictwo w RC prawie w stu procentach jest zależne od źródeł obcych. Okręg odznacza się 
dobrą dostępnością gazu ziemnego (GZ). Na rynku funkcjonuje jedyny eksploatujący układu przesyło-
wego, RWE Transgas Net, s.r.o., na Morawach północnych do układu przesyłowego jest podłączony re-
gionalny dystrybutor, SMP Net, s.r.o., oraz kilka lokalnych układów dystrybucyjnych. Większościowym 
handlowcem gazem w RC jest RWE Transgas, a.s.

Na terenie OMŚ występują wszystkie sposoby zaopatrywania w ciepło od lokalnych pieców po 
scentralizowane zaopatrywanie w ciepło (SŹC) z publicznych lub zakładowych źródeł ciepła. W małych 
gminach przeważa decentralizowane zaopatrywanie w ciepło z samodzielnymi źródłami dla domów 
jednorodzinnych i wielomieszkaniowych oraz obiektów użyteczności publicznej i sfery przedsiębiorczej. 
SŹC jest rozwinięte w wyniku wysokiej urbanizacji, zwłaszcza w rejonie Aglomeracji Ostrawsko-Kar-
wińskiej. Największym dostawcą ciepła do systemów SŹC jest spółka Dalkia Morava, a.s., która jest 
także znaczącym dostawcą zakładowych źródeł energii elektrycznej.

Energochłonność wartości dodanej brutto ekonomiki regionu w postaci energii elektrycznej i ener-
gii cieplnej należy w ramach RC do najwyższych. Ogólnie też obowiązuje, że domostwa pobierają wy-
raźnie więcej energii elektrycznej niż sektor gospodarczy.

Głównym źródłem energii elektrycznej okręgu morawsko-śląskiego jest elektrownia Dětmarovice, 
która jest w posiadaniu spółki ČEZ. Z powodu gwałtownego wzrostu zapotrzebowania przemysłu na 
przyłączenie do elektrycznej sieci dystrybucyjnej na Morawach północnych (konieczność zwiększenia 
mocy o 530 MW do roku 2015 – dane ČEZ Dystrybucja) i zwłaszcza braku mocy na urbanistycznym 
obszarze stref przemysłowych FM – Lískovec i Nošovice spółka ČEZ planuje w koordynacji z ČEPS 
(spółka przesyłowa) do końca roku 2011 realizację budowy nowej stacji transformatorowej w rejonie 
Suchdol nad Odrou – Kletné. 

Z rozwoju zużycia paliw i energii można wywnioskować wzrost zużycia paliw kopalnych i energii 
cieplnej, pozytywnym trendem jest tylko niższa energochłonność produkcji.
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Alternatywne źródła energii

Okręg morawsko-śląski należy do regionów o wysokim potencjale wykorzystania alternatywnych 
źródeł energii, pomimo to powinien być kładziony mocny nacisk na innowacje technologii wykorzysta-
nia energii i ograniczenie ich wpływu na środowisko naturalnego.

Z alternatywnych źródeł na terenie całego okręgu można korzystać z energii biomasy i energii 
geotermalnej. Ewentualna aplikacja wykorzystania energii słonecznej jest celowa przede wszystkim do 
celów indywidualnych w domach jednorodzinnych i wielomieszkaniowych. Potencjał wykorzystania 
energii wodnej i wietrznej jest niski i na przyszłość raczej marginalny.

Z punktu widzenia inicjatyw klastrowych trzeba wspomnieć o istnieniu klastra ENVICRACK, które-
go działania są skierowane na projekty badawcze i rozwojowe w dziedzinie przeróbki odpadów i wyko-
rzystania alternatywnych źródeł energii.

Środowisko naturalne

Górnictwo, przemysł ciężki i położenie na skrzyżowaniu szlaków transportowych spowodowały zły 
stan środowiska naturalnego, zwłaszcza zaś powietrza, w okręgu morawsko-śląskim. Stężenie substancji 
szkodliwych (zwłaszcza pyłu lotnego) w okręgu morawsko-śląskim od roku 1999 wzrastało o wiele więcej, 
niż w innych obciążonych obszarach Republiki Czeskiej (Czechy północno-zachodnie, Praga) i stopniowy 
spadek stężeń od roku 2003 nie był na tyle wyraźny, aby wartości zbliżyły się do stanu, który istnieje dziś 
w podanych porównywalnych rejonach. Ogłoszony obszar o pogorszonej jakości powietrza stale obejmuje 
więc w ostatnich latach istotną część OMŚ i sięga coraz wyraźniej także poza zachodnią i południowo-za-
chodnią granicę miasta Ostrawy. Okręg – ze względu na swoją homogeniczność – jest więc największym 
obszarem wielkoprzestrzennym o pogorszonej jakości powietrza na terenie Republiki Czeskiej.

Okręg morawsko-śląski znajduje się w obszarze Zagłębia Górnośląskiego, który można zdefinio-
wać jako wielkoprzestrzenny obszar o pogorszonej jakości powietrza z dużą gęstością przemysłu, ale 
także ogrzewania lokalnego i transportu. Pogorszona jakość powietrza w okręgu najczęściej występuje 
w okresie zimowym, który charakteryzuje się częstymi inwersjami powodującymi złe rozpraszanie sub-
stancji zanieczyszczających. Pomimo tego, że powietrze w okręgu morawsko-śląskim w stosunku do 
przeszłości stosunkowo wyraźnie się poprawiło i całkowite emisje głównych substancji zanieczyszcza-
jących obniżyły się, stężenia substancji szkodliwych w powietrzu stale wyraźnie przewyższają średnią 
Unii Europejskiej i sytuację w innych częściach Republiki Czeskiej. Zasadniczym problemem w ostatnich 
latach stał się ponowny lokalny wzrost stężeń substancji szkodliwych w powietrzu w chłodnej poło-
wie roku pyłem lotnym i innymi substancjami szkodliwymi w miastach, w pobliżu uczęszczanych dróg 
i niektórych obszarach wiejskich, w konsekwencji kombinacji emisji z dużych przemysłowych i energe-
tycznych źródeł zanieczyszczenia, lokalnych pieców, intensywnie narastającego ruchu samochodowego 
i w części okręgu morawsko-śląskiego także transgranicznym transferem substancji szkodliwych z Pol-
ski spowodowany przeważnie północno-wschodnim kierunkiem wiatru.

Dlatego aktualnie okręg morawsko-śląski we współpracy z ministerstwem środowiska naturalnego, 
miastem Ostrawą, miejscowymi zakładami przemysłowymi podejmuje kroki w celu eliminacji tego stanu. 
Środki prowadzące do poprawy środowiska naturalnego regionu zostały zebrane w dokumencie o nazwie 
„Polityka środowiska naturalnego okręgu morawsko-śląskiego”, który jest podstawowym dokumentem 
okręgu morawsko-śląskiego w dziedzinie środowiska naturalnego. Strategia integruje aspekty środowi-
skowe do procesu decyzyjnego okręgu morawsko-śląskiego i urzędu okręgowego oraz przynosi jednolitą 
platformę porównawczą dla oceny wszystkich przygotowywanych dokumentów strategicznych okręgu 
morawsko-śląskiego. Kolejnym celem dokumentu było zestawienie listy priorytetowych zamierzeń i dzia-
łań, których realizacja poprawi stan środowiska naturalnego w okręgu, a także przygotowanie podkładów 
dla ustalenia pozycji okręgu przy negocjacjach o warunkach pomocy w okresie programowania 2014+.

„Polityka środowiska naturalnego okręgu morawsko-śląskiego” zidentyfikowała serię 18 komplek-
sowych środków, z których część już jest aktualnie aktywnie realizowana.
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3.5.2. Województwo śląskie

Energetyka

W województwie śląskim udział węgla kamiennego w bilansie energetycznym je wyższy niż śred-
nia krajowa, i to zarówno w dziedzinie produkcji energii elektrycznej, jak i skojarzonej produkcji ciepła 
i elektryczności. Zgodnie z opinią ekspertów związanych z tą branżą energetyki węglowe technologie 
energetyczne w województwie śląskim będą miały dominującą rolę obecnie i w przyszłości, i to również 
z tego powodu, że możliwości produkcji elektryczności i ciepła z odnawialnych źródeł energii są w Polsce 
małe, a w województwie śląskim – z wyjątkiem biomasy – są jeszcze niższe niż w skali ogólnokrajowej9. 
Jako realny wariant energetyczny w regionie na plan pierwszy wysuwają się więc czyste technologie 
węglowe10. Trzeba sobie jednak uświadomić, że postęp w dziedzinie sprawności urządzeń umożliwiają-
cych wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii może w przyszłości spowodować naruszenie tych 
relacji i koncepcja czystych technologii węglowych pozostanie tylko sloganem lobbingu prowadzonego 
przez energetykę węglową. W województwie śląskim w roku 2005 zakończyły się prace nad „Progra-
mem wykorzystania odnawialnych źródeł energii”11. Zasadniczym składnikiem tego programu była oce-
na potencjału tych źródeł w regionie, której podsumowanie jest podane w poniższych ustępach.

Ze względu na duże zużycie energii w regionie trzeba podkreślić fakt, że od roku 2009 wojewódz-
two śląskie należy do „Sojuszu rozwiniętych gospodarczo regionów Europy z dużym udziałem energo-
chłonnych zakładów przemysłowych”. Jego ideą jest współpraca gospodarczo silnych regionów z du-
żym udziałem energochłonnych zakładów w celu znalezienia takiego sposobu wdrażania pakietu ener-
getyczno-klimatycznego, aby zminimalizować koszty ekonomiczne i ryzyka społeczne związane z jego 
implementacją. Do członków Sojuszu należą: Bawaria, Hesja, Limburgia, Północna Nadrenia-Westfalia, 
Górna Austria, Saara, Styria i Dolna Saksonia.

W województwie śląskim z energetycznego punktu widzenia lokalne znaczenie posiada pozyski-
wanie biogazu z fermentacji osadów ściekowych. Chodzi o obiekty oczyszczalni ścieków i jest ważne 
przy obniżaniu zakupów mediów energetycznych – energii elektrycznej i paliwa do produkcji ciepła, 
i to na potrzeby własne. Podobnie jak w przypadku biogazu z oczyszczalni ścieków, biogaz pozyskiwany 
z fermentacji odpadów komunalnych ma znaczenie tylko lokalne. Tylko w przypadku największych wy-
sypisk wielkość produkcji energii elektrycznej posiada szersze znaczenie, co dotyczy wysypisk w gmi-
nach Poczesna i Knurów. Ciepło możliwe do wykorzystania ze względu na wysokie koszty jego przesyłu 
można wykorzystać tylko na miejscu. W przypadku biogazu pochodzącego z fermentacji odchodów 
zwierzęcych istnieją duże trudności przy określaniu potencjału technicznego dla poszczególnych gmin, 
co wynika z dużego rozproszenia produkcji rolnej w regionie.

Alternatywne źródła energii

Biomasę w regionie można wykorzystywać w instalacjach w poszczególnych obiektach wyposa-
żonych w nowoczesne kotłownie na różne formy biomasy o mocach do 500 kW. Możliwa jest także 
realizacja małych instalacji sieciowych do ok. 1 MW, włącznie z kotłowniami lokalnymi na różne rodzaje 
biomasy. Biomasa jest także spalana w instalacjach przemysłowych do 10 MW, które zużywają również 
określone frakcje komunalnych odpadów lub osadów ściekowych, i dalej w instalacjach CHP powyżej 
10 MW, które wykorzystują biomasę w postaci naturalnej i kompaktowej w procesach wspólnego spa-
lania z paliwami tradycyjnymi.

9 Potwierdzają to wyniki analiz wykonywanych w związku z opracowaniem „Programu wykorzystania odna-
wialnych źródeł energii w województwie śląskim”.

10 A. Ziębik, M. Liszka, Technologie energetyczne dla województwa śląskiego – wyniki regionalnego foresightu, 
„Energetyka”, listopad 2008.

11 http://www.slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=3&dzi=1248432639&id_menu=122
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Zmienne ilości energii słonecznej w województwie śląskim w trakcie roku obniżają możliwości jej 
całorocznego wykorzystania, bowiem ilość dostępnej energii w styczniu jest wielokrotnie mniejsza niż 
ilość energii w miesiącach wiosennych i letnich, tak więc w systemach solarnych zainstalowanych w re-
gionie trzeba używać powierzchni niezbędnych do pokrycia potrzeb energetycznych w czasie niskiego 
nasłonecznienia. W tak skoncypowanym systemie ilość energie będzie więc wiosną i latem wielokrotnie 
większe niż wynosi zapotrzebowanie.

Województwo śląskie ogólnie nie ma dobrych warunków wiatrowych. Na terenie województwa 
można jednak wydzielić regiony stosunkowo odpowiednie, jak np. południowo wschodnia część po-
wiatu żywieckiego i cieszyńskiego, południowa i wschodnia część powiatu bielskiego, wschodnia część 
powiatu gliwickiego, południowa część powiatu będzińskiego, wschodnia część powiatu zawierciańskie-
go, zachodnia część powiatu lublinieckiego, przeważna część powiatu kłobuckiego, przeważna część 
powiatu częstochowskiego.

Województwo śląskie ma zróżnicowane warunki dla rozwoju małej energetyki wodnej. Szczególnie 
dobre warunki mają powiaty na południu województwa. Sieć cieków wodnych jest bardzo rozwinięta 
i zróżnicowana: obok większych rzek jak Wisła (górny ciek) i Soła jest tu wiele mniejszych dopływów 
i małych potoków. O zakresie możliwości energetycznych cieków decydują spadki podłużne rzek i po-
toków ze względu na to, że większość południowego obszaru województwa śląskiego tworzą góry. 
Powiaty centralne województwa mają dobre warunki dla rozwoju małej energetyki wodnej, a powiaty 
północnej części województwa mają przeciętne warunki dla rozwoju małej energetyki wodnej.

Najbardziej korzystne warunki do wykorzystania energii geotermalnej są na terenie północnych 
powiatów województwa i w mniejszym stopniu w północnej części powiatu cieszyńskiego i bielskiego, 
jednak także w powiatach o najbardziej odpowiednich warunkach geotermalnych warunki hydrogeoter-
malne poszczególnych gmin mogą się istotnie różnić, i to zarówno w konsekwencji zmian porowatości 
i przepustowości formacji zbiornika, jak i ze względu na zmiany jego głębokości.

Inicjatywy klastrowe

W województwie śląskim istnieje szereg inicjatyw klastrowych w dziedzinie energetyki. Swoje zna-
czenie umocnił Klaster Technologii Energooszczędnych „Euro-Centrum” (przy Parku Przemysłowym 
i Parku Naukowo-Technologicznym „Euro-Centrum” w Katowicach), który stanowi porozumienie firm, 
jednostek badawczych i rozwojowych oraz fundacji branżowych działających w sektorze technologii 
energooszczędnych i poszanowania energii w budynkach. Przez realizację wspólnych przedsięwzięć 
i projektów dąży do rozwoju branży w regionie oraz stworzenie jednolitej reprezentacji na rynkach za-
granicznych. Obecnie w Klastrze działa ok. 40 firm i instytucji z branży technologii energooszczędnych. 
Według przedmiotu działalności wśród nich można wyodrębnić pięć grup tematycznych: architektura 
i planowanie, technologie i materiały budowlane, pompy ciepła, systemy solarne, IT a systemy stero-
wania12.

21 podmiotów dalej stowarzysza Polski Klaster Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego, 
którego koordynatorem jest Górnośląski Park Przemysłowy. Podstawowymi zamierzeniami Klastra są: 
budowa energooszczędnego budynku-laboratorium, Centrum Badawczo-Rozwojowego Budownictwa 
Pasywnego i Energooszczędnego; przedsięwzięcie „Szkoła”, którego celem jest poprawa parametrów 
oszczędności energetycznej szkół, a także szeroko rozumiana promocja idei budownictwa pasywnego 
i energooszczędnego razem z udziałem w systemie certyfikacji13.

Najnowszą inicjatywą klastrową w tej dziedzinie na terenie województwa śląskiego jest Klaster 
Energetyczny, którego zamierzeniem jest wzajemna współpraca zmierzająca do zwiększenia efektyw-
ności energetycznej eksploatacji przedsiębiorstw, której wynikiem będzie obniżenie emisji dwutlenku 
węgla do atmosfery w konsekwencji prowadzenia działalności i promocji proenergetycznych zachowań 

12 Údaje prezentované Klastrem.
13 Údaje zpracované na základě internetové stránky www.gppkatowice.pl 
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i projektów. Klaster ten zainicjowała Regionalna Izba Handlu i Przemysłu Bielsko-Biała, Regionalna Izba 
Gospodarcza Katowice oraz Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości Andrychów. Funkcje Admini-
stracyjne wykonuje Regionalna Izba Handlu i Przemysłu Bielsko-Biała.

Środowisko naturalne

Województwo śląskie odznacza się wysoką koncentracją ludzi na małej przestrzeni. Podane w po-
wyższych ustępach bogactwo mineralne, zwłaszcza zaś węgiel kamienny, było i jest używane przez 
przedsiębiorstwa przemysłowe, które powstały na terenie województwa. Dlatego do województwa 
śląskiego, zwłaszcza zaś do całej polskiej części Zagłębia Górnośląskiego i rdzennej części wojewódz-
twa reprezentowanej przez aglomerację katowicką, odnosi się podobna charakterystyka, która zosta-
ła użyta także dla okręgu morawsko-śląskiego. Ze względu na wysoki stopień działań ekonomicznych 
w eksploatacji węgla kamiennego i produkcji żelaza środowisko naturalne, zwłaszcza zaś powietrze, jest 
nacechowane znacznym stopniem zanieczyszczenia. Podobnie jak w okręgu morawsko-śląskim także 
w województwie śląskim dominującymi elementami zanieczyszczającymi powietrze są cząstki pyłowe 
oraz cząstki benzenopirenu.

W ramach Polski najwcześniej w województwie śląskim zostały uruchomione programy, które miały 
rozwiązać zwłaszcza zanieczyszczenie powietrza. Do tych programów narodowych następnie w ostat-
nich latach nawiązały także inicjatywy z ambicją rozwiązania problematyki zanieczyszczenia powietrza 
w wymiarze transgranicznym – patrz polsko-czeska inicjatywa „Air Silesia” rozwiązująca skutki zanie-
czyszczenia powietrza na osi Katowice – Ostrawa.

Przeciwwagę industrialnej części nizinnej województwa śląskiego stanowią Beskidy na południu 
obszaru. Właśnie Beskidy są przestrzenią, gdzie jest większość masywów leśnych pokrywających nie-
spełna 32% obszaru województwa. Zwłaszcza w części południowej województwa znajdują się tereny 
chronione oraz tereny włączone do systemu NATURA 2000.

3.5.3. Województwo opolskie

Na terenie województwa opolskiego są zlokalizowane dwie elektrownie dostarczające do sieci publicznej:

•	 „PGE Elektrownia Opole S.A.” z osiągalną mocą 1532 MW;
•	 Elektrownia „Blachownia” z osiągalną mocą 158 MW;

oraz 10 elektrowni przemysłowych o łącznej mocy 186,8 MW (źródła o mocy 40 MW – 1,5 MW). 
Oprócz wyżej podanych na terenie Opolszczyzny pracują elektrownie wodne o mocy 4,8 – 0,022 MW 
orasz agregaty kogeneracyjne na biogaz (Nel = 1,1 MW). 

„PGE Elektrownia Opole S.A.” jest nowoczesnym źródłem energii i ciepła, a także jednym z najwięk-
szych przedsiębiorstw w województwie opolskim, które znajduje się 9 km na północ od obrzeża miasta 
Opola, nad ujściem rzeki Mała Panew do Odry, w gminie Dobrzeń Wielki. W zakładzie „Elektrownia 
Opole” pracują 4 bloki energetyczne o łącznej mocy zainstalowanej 1492 MW (moc osiągalna 1532 
MW). Możliwości produkcyjne energii elektrycznej są aktualnie na poziomie 10 TWh rocznie. W roku 
2010 została rozpoczęta budowa 5. i 6. bloku elektrowni, po której zakończeniu całkowita moc zain-
stalowana zakładu „Elektrownia Opole” wzrośnie z obecnych 1492 MW do ok. 3300 MW. Realizacja 
projektu umożliwi zwiększenie rocznej produkcji energii elektrycznej netto w elektrowni „Elektrownia 
Opole” z obecnego poziomu 7,8 TWh do 20,1 TWh.

Elektrownia „Blachownia” znajduje się w gminie Kędzierzyn-Koźle (powiat kędzierzyńsko-kozielski). 
W elektrowni „Blachownia” są trzy turbozespoły 3x55 MW, co daje łączną moc zainstalowaną 165 MW 
i moc osiągalną 158 MW (moc osiągalna bloku TG4 wynosi 48 MW). Oprócz tego elektrownia dyspo-
nuje mocą cieplną w wysokości 174 MW. Moc elektryczna jest odprowadzana do systemu energetycz-
nego, przede wszystkim przez rozdzielnię 110 kV i częściowo do sieci 30 kV.
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Powiązanie województwa opolskiego na szczeblu krajowym z obszarami zewnętrznymi pod 
względem linii wysokiego napięcia zapewniają linie 400 kV i 220 kV (przewidziana do przebudowy na 
400 kV). Przez teren województwa przebiegają dwie linie 400 kV w kierunku Trębaczew – Dobrzeń 
– Pasikurowice, które wchodzą w skład trasy przesyłowej z elektrowni Bełchatów a Opole w kierunku 
Wrocławia oraz linii Dobrzeń – Wielopole/Albrechtice, która powodzi energię na teren województwa 
śląskiego i dalej do Republiki Czeskiej. Przesył energii pochodzącej z elektrowni „Blachownia” w kierun-
ku Śląska zapewniają linie 220 kV Blachownia – Łagisza i Blachownia – Wielopole, natomiast w kierunku 
województwa dolnośląskiego biegnie linia 220 kV Groszowice – Ząbkowice Śl. Powiązania w dziedzinie 
elektroenergetyki na poziomie międzynarodowym zapewniają linii 110 kV. Najwięcej, tzn. 8 linii tego 
typu, znajduje się w strefie styku z województwem śląskim.

Aktualnie na terenie województwa opolskiego nie ma powiązań infrastrukturalnych w dziedzinie 
elektroenergetyki z terenem okręgu morawsko-śląskiego. Województwo opolskie ma korzystny bilans 
energetyczny i nie istnieje potrzeba importowania energii.

Z punktu widzenia strategicznego tworzenia jednolitego rynku energii w Unii Europejskiej Polska 
i Czechy należą do tych samych inicjatyw regionalnych. W przypadku energii elektrycznej chodzi o ini-
cjatywę regionu środkowo-wschodniego.

W zakresie dostaw gazu obecnie istnieją dwie koncepcje: region południowo-wschodni lub region 
środkowo-wschodni, co oznacza, że w niedalekiej przyszłości będą przebiegać prace nad koordynacją 
organizacyjną i infrastrukturalną systemów dostaw energii i gazu oraz nad tzw. alokacji mocy transgra-
nicznych.

Sieć powiązań infrastrukturalnych poziomu krajowego i regionalnego na obszarze pogranicza za-
pewniają gazociągi wysokociśnieniowe Głuchołazy – Zlaté Hory oraz Krnov – Branice.

W województwie opolskim podobnie jak w pozostałych regionach obecnie przeważa produkcja 
energii ze źródeł konwencjonalnych w elektrowniach dostarczających prąd do sieci publicznej i elektro-
ciepłowniach pracujących na bazie węgla kamiennego. Udział produkcji energii ze źródeł odnawialnych 
w bilansie energetycznym wynosi 1,1%, co dla województwa opolskiego jest wynikiem poniekąd lep-
szym niż w przypadku województwa śląskiego, gdzie wartość ta wynosi 0,9%. Ponadto na terenie wo-
jewództwa opolskiego są korzystne warunki dla rozwoju odnawialnych źródeł energii. O ile weźmiemy 
pod uwagę postępujący rozwój technologii produkcji energii z wyżej wymienionych źródeł skierowany 
na wyższą efektywność i minimalizację kosztów i dalej presja na ograniczanie emisji spalin, można za-
kładać, że znaczenie regionu opolskiego jako producenta „czystej” energii będzie wzrastać.

Energetyka wodna

Teren województwa opolskiego odznacza się występowaniem szeregu cieków wodnych z różnym 
wykorzystaniem potencjału energetycznego. Największe wykorzystanie potencjału energetycznego 
jest na rzece Nysie Kłodzkiej, Odrze i Małej Panwi. Obecnie na terenie województwa opolskiego znaj-
duje się 30 małych elektrowni wodnych (MEW) o łącznej mocy 25,52 MW. Ilość energii uzyskanej 
z cieknącej wody w ciągu roku szacuje się na ok. 107 GWh/rok. 

Energetyka wiatrowa

W województwie opolskim najlepsze warunki dla wykorzystania energetyki wiatrowej istnieją 
w jego południowej części, między innymi na terenie powiatu prudnickiego i głubczyckiego. Dotychczas 
działa tylko elektrownia wiatrowa w Jemielnicy składająca się z trzech wiatrowych jednostek napędo-
wych o łącznej mocy 150 kW.

W ostatnim czasie pojawia się zwiększone zainteresowanie realizacją farm wiatrowych na terenie 
województwa opolskiego i w konsekwencji tego coraz więcej gmin w swoich planach podaje tereny 
przeznaczone dla farm wiatrowych. Aktualnie najbliższa realizacji jest inwestycja we wsi Maciowakrze 
(gmina Pawłowiczki) oraz Rozkochów (gmina Walce).
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Według meteorologicznych map rozkładu wiatrów Opolszczyzna leży w strefie niskiej prędkości 
wiatrów. Obecnie budowane standardowe energetyczne jednostki wiatrowe muszą więc być umiesz-
czane na wiele wyższych konstrukcjach, gdzie są korzystniejsze prędkości wiatru. Napędowe jednostki 
wiatrowe o mocy do 2,5–3,0 MW instaluje się na wysokości 80–100 m (maksymalna moc jednostek 
wiatrowych osiąga 10 MW). Decyzję o lokalizacji elektrowni wiatrowej musi zawsze poprzedzać ba-
danie przeciętnej prędkości wiatru przez okres co najmniej 1 roku. Aktualnie istnieje na terenie woje-
wództwa opolskiego tylko jedna pracująca elektrownia wiatrowa. Na Opolszczyźnie zainteresowanie 
inwestorów energetyką wiatrową jest coraz wyższe (w 14 gminach Opolszczyzny prowadzone są lub już 
zostały zakończone pomiary kontrolne prędkości wiatrów w celu planowanej inwestycji).

Biomasa

Województwo opolskie ma duży potencjał dla produkcji energii z biomasy – 62% obszaru woje-
wództwa tworzy gleba rolna i 27% obszaru zajmują kompleksy leśne. Całkowita szacowana ilość energii 
wyprodukowanej z biomasy waha się na poziomie ok. 381 GWh/rok. Kolejne możliwości pozyskiwania 
energii są w produkcji biogazu z odpadów organicznych z hodowli zwierząt i rolnictwa, następnie z ist-
niejących oczyszczalni ścieków (funkcjonują w Opolu i Brzegu) oraz z wysypisk odpadów komunalnych 
(funkcjonują w Nysie, Kędzierzynie-Koźlu i w Opolu), dalej z uprawy roślin, głównie rzepaku, który 
można wykorzystać przy produkcji estrów metylowych, które stanowią składnik oleju napędowego. 
Coraz więcej uwagi poświęca się możliwości uprawy wierzby energetycznej, która dobrze nadaje się do 
spalania w kotłach energetycznych (np. w elektrowni „Opole”, w której zużywa się ponad 140 tys. ton 
biomasy, co umożliwia wyprodukowanie ok. 157 GWh/rok).

W województwie opolskim najlepsze warunki do produkcji energii ze spalania słomy są w zachod-
niej części regionu na terenie powiatu brzeskiego, nyskiego i namysłowskiego, a także na terenie powia-
tu kluczborskiego, głubczyckiego i prudnickiego. Przez wykorzystanie energii zawartej w słomie można 
by pokryć potrzeby cieplne regionu w ok. 10%. 

Do uprawy roślin energetycznych nadaje się praktycznie cały obszar województwa (z wyjątkiem 
zwartych kompresów leśnych i obszarów chronionych).

Podstawowym kierunkiem wykorzystanie energetycznego biomasy na terenie województwa opol-
skiego jest jej spalanie przy produkcji ciepła technologicznego i ciepła dla bieżących potrzeb.

Oprócz odpadów drewnianych i roślin energetycznych (wierzba energetyczna, ślazowiec pensyl-
wański) do wspólnego spalania stosowana jest biomasa pochodzenia rolniczego (brykiety, pellet ze sło-
my) i odpady z przemysłu przetwórczego (otręby, śruta rzepakowa, makuchy).

Energia słoneczna i geotermalna

W województwie opolskim energia słoneczna i geotermalna ma znaczenie marginalne i występuje 
w niewielkim zakresie, i to pomimo możliwości jej praktycznego wykorzystania, tzn. teoretyczne pro-
mieniowanie słoneczne na poziomie 1600 godzin rocznie oraz duże źródła zdroje energii geotermalnej. 
Jej dotychczasowe wykorzystanie ma przede wszystkim postać instalacji kolektorów słonecznych dla 
bieżącej potrzeby (ogrzewanie wody) oraz budowy pomp ciepła do celów grzewczych.

Biogaz

Obecnie na terenie województwa opolskiego brak biogazowni rolniczej, biogaz wykorzystywany 
jest jednak w oczyszczalniach ścieków. Łączna moc zainstalowanych urządzeń wynosi 5,21 GWh/r 
energii elektrycznej oraz 8,94 GWh/r energii cieplnej.
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Biopaliwa

Na terenie województwa opolskiego od II półrocza 2009 r. funkcjonuje największa wytwórnia 
etanolu w kraju w Goświnowicach (produkcja przede wszystkim na bazie kukurydzy). Rocznie zakład 
z 350 tysięcy ton kukurydzy powinien produkować 140 mln litrów etanolu, co odpowiada poziomowi 
energetycznemu ok. 845,2 GWh/rok. Zużycie zakładu koło Nysy osiąga wartość 15% obecnej krajowej 
produkcji kukurydzy.

Bilans energii odnawialnej w województwie

Całkowita ilość energii odnawialnej na terenie województwa wynosi ok. 1357,1 GWh/rok, co odpowiada:

•	 2,72% energii elektrycznej produkowanej na terenie województwa;
•	 2,07% produkowanej energii cieplnej;
•	 3,16% zużycia energii elektrycznej i cieplnej.

Środowisko naturalne

Województwo opolskie w porównaniu do województwa śląskiego odznacza się znacząco mniejszą 
koncentracją mieszkańców, na większym obszarze żyje znacznie mniej mieszkańców. Dlatego problem 
zanieczyszczenia powietrza nie jest tu ważnym tematem – chodzi tylko o marginalną sprawę w okolicy 
Kędzierzyna-Koźla we wschodniej części województwa.

3.5.4. Okręg żyliński

Teren żylińskiego okręgu samorządowego odznacza się różnorodnością struktury krajobrazowej 
– od dolinnych niw cieków wodnych przez krajobraz rolniczy i leśny aż do krajobrazu wysokogórskie-
go grzebieniowych pasm masywów Zachodnich Tatr, Niskich Tatr, Wielkiej i Małej Fatry, Wierzchów 
Choczskich, Jaworników i Wierzchów Stratowskich. Na terenach górzystych typowe jest zasiedle-
nie kopaniczarskie i lazownickie z istniejącymi do dnia dzisiejszego przejawami architektury ludowej, 
np. w Kisucy i Orawie. Dziedzictwo kulturalne okręgu zachowało się w strukturach urbanistycznych 
i architekturze miast i gmin, w panoramach oryginalnego rolniczego krajobrazu kulturalnego, w trady-
cjach ludowych, oryginalnych rzemiosłach i przejawach etnograficznych mieszkańców tego regionu.

Właśnie rozmaitość regionu żylińskiego i jego subregionów jest źródłem jego unikalnej atrakcyj-
ności. Dlatego specyfiki te trzeba znowu poznać, zachować i równocześnie znaleźć sposoby i stopień 
wykorzystania tych terenów zgodnie z zasadami nośności ekologicznej.

Gospodarka odpadami

Problematyka gospodarki odpadowej składająca się nie tylko z wdrożenia stosownego i zrówno-
ważonego systemu gromadzenia, wywozu i składowania odpadu, ale także z możliwości jego obniżania 
formą separowania i wykorzystania w okręgu żylińskim, jest bardzo pilna. Pojemność wielu istniejących 
wysypisk stopniowo się wypełnia, co prowadzi nie tylko do potrzeby wynajdywania przestrzeni alterna-
tywnych dla złożenia odpadu, ale także do poszukiwania rozwiązań rekultywacji starach składowisk.

W roku 2009 w Republice Słowackiej wyprodukowano 321,75 kg odpadu komunalnego na jednego 
mieszkańca. Ilość odpadu komunalnego na mieszkańca okręgu żylińskiego wynosiła 317,31 kg, przez 
co okręg żyliński uplasował się na szóstym miejscu wśród ośmiu okręgów słowackich i wykazał liczbę 
niewiele poniżej przeciętnej w ramach Republiki Słowackiej. Z punktu widzenia trendu rozwoju wytwa-
rzania odpadu komunalnego w okresie lat 2005–2009 doszło do wzrostu produkcji odpadu komunal-
nego w okręgu żylińskim o 11,3%, przez co okręg prawie całkowicie okazał się na poziome słowackiej 
przeciętnej o wartości 11,2%.
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Procent wykorzystania odpadu komunalnego w okręgu żylińskim na poziomie 6,51% całego odpa-
du komunalnego jest wyraźnie gorszy niż krajowy 16,4%. O ile wielkość odseparowanych składników 
na mieszkańca średnio w kraju wynosi 23,17 kg, tzn. 7,2% wyprodukowanego odpadu komunalnego, 
w okręgu żylińskim jest to 23,29 kg, tzn. 7,4%, co jest porównywalne ze średnią RS. Najbardziej roz-
powszechnioną formą utylizacji odpadu komunalnego w RS jest składowanie, przy którego pomocy 
w roku 2009 zutylizowano 99,55% odpadu komunalnego. Na poziomie okręgowym strategicznie prob-
lematykę gospodarki odpadami rozwiązuje „Program gospodarki odpadowej okręgu żylińskiego”, który 
obecnie jest aktualizowany.

Ochrona powietrza i środowiska naturalnego

Republika Słowacka znajduje się na skraju terytorium o największym regionalnym zanieczyszczeniu 
powietrza w Europie produkowanym w aglomeracji ostrawsko-katowickiej. Dobrą wiadomości jest to, 
że wartość zanieczyszczenia powietrza podstawowymi substancjami zanieczyszczającymi (dwutlenek 
siarki, tlenki azotu, tlenek węgla) stopniowo lekko spada nie tylko w stacjonarnych, ale także mobilnych 
źródłach zanieczyszczenia. Okręgiem o najniższej jakości powietrza w Republice Słowackiej jest okręg 
koszycki. Jego teren znajduje się na najwyższych szczeblach zanieczyszczenia powietrza pod względem 
wszystkich badanych wskaźników.

Obszar okręgu żylińskiego wcale też nie należy do najczystszych okręgów w ramach Republiki Sło-
wackiej z punktu widzenia jakości powietrza, i to wbrew temu, że ze wszystkich okręgów posiada naj-
wyższy procent pokrycia lasem. Z punktu widzenia występowania emisji w roku 2008 wśród 8 najbar-
dziej obciążonymi powiatami w RS wielokrotnie występowały powiaty okręgu żylińskiego.

Ze średniookresowego punktu widzenia w okręgu najgorzej wyglądają emisje stałe. Ich produkcja 
wprawdzie między latami 2005–2009 wykazywała spadek o ok. 630 ton, okręg żyliński stale jednak 
plasuje się wśród największych producentów emisji stałych na Słowacji. Jego udział w ramach RS nawet 
się zwiększył w rozpatrywanym okresie o 5% do poziomu 19,2%, przez co razem z okręgiem bańskoby-
strzykim i okręgiem koszyckim, który jednak zanotował najbardziej wyraźny spadek w ramach Republiki 
Słowackiej, dzieli się o prymat w zakresie tego wskaźnika. W przeliczeniu wyprodukowanych ton emisji 
stałych na km2 okręg żyliński jest jednak absolutnym liderem wśród wszystkich okręgów słowackich.

Odnawialne źródła energii

Ze względu na istniejący kryzys energetyczny spowodowany zarówno pod wpływem ubytku paliw 
kopalnych, tak i staraniami o wykorzystanie źródeł energetycznych bardziej przyjaznymi dla środowiska 
naturalnego, na plan pierwszy wysuwa się problematyka wykorzystania alternatywnych źródeł ener-
getycznych. Aktualnie w okręgu żylińskim przeważa wykorzystanie paliw kopalnych jako dominującego 
źródła energii. O ile chodzi o energię elektryczną w okręgu, to jej nośna część jest pozyskiwana z reakcji 
jądrowej, następuje woda i węgiel.

Pod pojęciem odnawialnego źródła energii rozumiane są odnawialne, niekopalne źródła energii 
(energia wiatrowa, słoneczna, geotermalna, energia fal i przypływu, energia wodna, energia z biomasy, 
z gazów wysypiskowych, z gazów z oczyszczani ścieków oraz z biogazów).

Ze względu na stosunki wysokościowe i bogactwo wód w dużym stopniu w okręgu żylińskim jako 
alternatywne źródło energetyczne wykorzystuje się energię wodną. W przeszłości wybudowano serię 
elektrowni wodnych na tzw. Waskiej Kaskadzie Wodnej, aktualnie coraz częściej jest odmieniana prob-
lematyka małych elektrowni wodnych. Jednak i te mogą wywierać negatywny wpływ na środowisko 
naturalne, np. z punktu widzenia ograniczania migracji ryb.

Warunki naturalne obszaru okręgu żylińskiego, o ile chodzi o odnawialne źródła energii, są od-
powiednie szczególnie dla przeróbki biomasy jako alternatywnego źródła energetycznego i także dla 
wykorzystania energii geotermalnej ze względu na istnienie kilku źródeł geotermalnych. Ze wzglę-
du na nieodpowiednie warunki atmosferyczne obszar okręgu żylińskiego nie jest zbyt stosowny do 
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budowania elektrowni wiatrowych, których śmigła mogą też zagrażać ptactwu, powodować hałas 
i istotnie zmienić charakter krajobrazu wiejskiego. Pomimo faktu, że obszar okręgu żylińskiego w ramach 
RS nie należy do terenów o najwyższym nasileniu promieniowania słonecznego, aktualnie realizowana 
jest budowa kilku systemów fotowoltaicznych, co jest jednak związane z faktem, że ich nowoczesne 
rozwiązania technologiczne umożliwiają produkowanie energii także w cieniu.

3.5.5. Potencjał wzajemnej współpracy

Energetyka

Ważną dziedziną dla analizy współpracy okręgu morawsko-śląskiego, województwa śląskiego 
i opolskiego oraz okręgu żylińskiego są zagadnienia związane z energetyką, co wynika przede wszyst-
kim z dwu wzajemnie ściśle powiązanych czynników. Pierwszym z nich jest tradycyjnie silnie rozwinięte 
zaplecze energetyczne, które powstało dzięki wykorzystaniu złóż węgla od Zagłębia Dąbrowskiego 
przez Katowice i pobliskie miasta górnośląskie, rejon nad rzeką Wisłą i okolice Rybnika aż po Ostrawę 
i Frýdek-Místek. Drugim czynnikiem jest duża koncentracja ludzi w konsekwencji kumulacji zatrudnienia 
w tradycyjnych gałęziach przemysłowych, którzy zamieszkują silnie zurbanizowane obszary z dużym 
zużyciem energetycznym, a to zarówno dla celów przemysłowych, jak i komunalnych. W ramach tych 
aspektów można zidentyfikować więcej szczegółów i wspólnych wyzwań między okręgiem morawsko-
śląskim i województwem śląskim, bowiem profil ekonomiczny województwa opolskiego i żylińskiego 
okręgu samorządowego jest wyraźnie inny.

Węgiel kamienny

Podmioty zlokalizowane na obszarze współpracy należą do największych europejskich producen-
tów węgla kamiennego. Ze względu na wydobycie węgla kamiennego przez spółki „Kompania Wę-
glowa” (42,2 Mt w roku 2009; 1. miejsce w Europie), Katowicki Holding Węglowy (12,9 Mt; 3. miej-
sce), Jastrzębska Spółka Węglowa (11,4 Mt; 4. miejsce) oraz spółkę Kopalnie Ostrawsko-Karwińskie 
(11,0 Mt; 5. miejsce) obszar ten należy do największych aktywnie eksploatowanym zagłębiom węglo-
wym w Europie14. Wszystkie zakłady górnicze nieustannie podlegają restrukturyzacji i stale również pro-
wadzona jest debata o ich przyszłości. Zdania są diametralnie podzielone, i to od propozycji szybkiego 
ograniczenia wydobycia i zatrudnienia i z tym związanej likwidacji kopalni (z powodów ekonomicznych, 
politycznych lub ekologicznych), aż po próby ponownego uruchomienia zamkniętych kopalni. Zasadni-
czym elementem tej debaty stają się obecnie stosunki transgraniczne, bowiem czeskie zakłady są za-
interesowane inwestycjami w kopalnie zlokalizowane po polskiej stronie granicy (Holding Energetyczny 
i Przemysłowy w kopalni „Silesia”; Kopalnie Ostrawsko-Karwińskie w kopalni „Dębieńsko”). Ze strony ka-
pitału czeskiego istnieje też duże zainteresowanie zakupem innych zakładów lub firm wydobywczych.

Energetyka polska i czeska są oparte na węglu kamiennym, choć w strukturze produkcji energii 
w Republice Czeskiej ważną rolę odgrywa również produkcja energii z paliw jądrowych (w dwu elektro-
wniach jądrowych, które znajdują się w południowej części kraju). Republika Czeska w swojej strategii 
energetycznej koncentruje się na eksporcie energii, i to także do Polski. Podstawą tej strategii jest zało-
żenie, że produkcja energii z węgla w Polsce załamie się w latach 2015–2050 ze względu na niemożność 
spełnienia kryteriów ekologicznych (przede wszystkim NOx)15. Aktualnie jednak bilans jest całkiem od-
mienny, ponieważ Polska eksportuje do Republiki Czeskiej niewspółmiernie więcej energii, niż stamtąd 
dowozi (2008: eksport z Polski – 6.912 GWh, import z Czech – 28 GWh; 2009: eksport – 6.870 GWh, 

14 Dane firm wydobywczych.
15 Wystąpienie wiceministra Przemysłu i Handlu RC Tomáša Hünera, Czesko-Polskie Forum Energetyczno-

Inwestycyjne, Warszawa, 4 listopada 2010 r.
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import – 128 GWh)16. Niezależnie od tych stosunków Polska i Czechy z punktu widzenia strategiczne-
go wytwarzania jednolitego rynku energetycznego w Unii Europejskiej należą do wspólnych inicjatyw 
regionalnych. W przypadku energii elektrycznej chodzi o inicjatywę regionu środkowo-wschodniego, 
w zakresie dostaw gazu istnieją obecnie dwie koncepcje: region południowo-wschodni17, lub region 
środkowo-wschodni18. To oznacza, że w bliskiej przyszłości rozpoczną się prace nad koordynacją orga-
nizacyjną i infrastrukturalną systemów dostaw energii i gazu oraz nad tzw. alokacją mocy transgranicz-
nych. Zależność energetyki słowackiej od węgla kamiennego z racji produkcji energii z paliw jądrowych 
nie jest tak wyraźna, jak w RC a RP, w okręgu żylińskim energia elektryczna jest pozyskiwana w pierw-
szym rzędzie z reakcji jądrowej i elektrowni wodnych.

Podobnie jak w przypadku wydobycia węgla kamiennego również w dziedzinie produkcji i dostaw 
energii w stosunkach czesko-polskich można obserwować ekspansję firm czeskich na rynek polski. 
Wśród takich inwestycji na terenie województwa śląskiego uważa się za najważniejszy zakup więk-
szościowego pakietu udziałów w spółce Elektrociepłownia Chorzów Elcho Sp. z o.o. przez firmę CEZ 
Chorzów B.V., która jest spółką zależną od ČEZ, a. s. (największy producent energii w RC). Znane było 
także zainteresowanie ČEZu zakupem spółki Tauron S.A., która ma siedzibę w Katowicach. W końcu 
właśnie Tauron założył zależną spółkę Tauron Czech Energy, za której pośrednictwem chce rozwijać 
sprzedaż hurtową i detaliczną energii. W Bielsku-Białej ma dalej oficjalną siedzibę firma Dalkia Power-
line, która w 100% należy do grupy Dalkia Czeska Republika, a.s. Spółka ta zajmuje się: prowadzeniem 
handlu energią elektryczną na rynku polskim, międzysystemową wymianą z RC, dystrybucją energii 
elektrycznej do RC własną linią transgraniczną oraz dystrybucją energii elektrycznej na terenie gmin 
Zebrzydowice i Hażlach.

Działalność górnicza prowadzona w województwie śląskim i okręgu morawsko-śląskim przynosi ze 
sobą możliwość wykorzystania energetycznego gazów kopalnianych i ewentualnie także energii geoter-
malnej – także w tej dziedzinie jest możliwe dzielenie się doświadczeniami oraz rozwijanie wspólnych 
działań.

Odnawialne źródła energii

Całkiem inaczej mogą rozwijać się stosunki přeshraniční w ramach współpracy w dziedzinie odna-
wialnych źródeł energii, bowiem problematyka ta posiada dla regionów czeskich, słowackich i polskich 
mniej strategiczny charakter (aktualnie nie chodzi o branżę z wysokim zatrudnieniem, która zapewnia-
łaby potrzeby energetyczne gospodarki narodowej) i wymaga także mniej kapitału niż w przypadku 
energetyki tradycyjnej i dziedzin związanych. Dla okręgu żylińskiego temat jest bardziej ciekawy dzięki 
tamtejszym elektrowniom wodnym i mnóstwu lasów możliwym do wykorzystania z punktu widzenia 
biomasy, niemniej pozostałe dominujące OZE – zwłaszcza energia z wiatru i słońca – nie mają dostatecz-
nego potencjału, aby się rozwinąć ze względu na fakt, że chodzi o region o małej liczbie słonecznych dni 
oraz o górzystym reliefie, kiedy umieszczenie elektrowni wiatrowych naruszyłoby wyjątkowy charak-
ter krajobrazu. Niemniej w dziedzinie odnawialnych źródeł energii możliwe jest wdrażanie programów 
wymiany sprawdzonych praktycznych doświadczeń, programów współpracy technicznej, programów 
skierowanych na promocję i kształtowanie opinii publicznej. Ze względu na zidentyfikowany potencjał 
rozpatrywanych regionów w zakresie wykorzystania alternatywnych źródeł energii jako odpowiedni 
temat wydaje się być wspólne wyszukiwanie i usuwanie przeszkód, które na razie przeszkadzają wyko-
rzystaniu alternatywnych źródeł energii w regionach.

Potencjalną i dziedziną, w której mogłoby dojść do przekazywania doświadczeń, je na przykład za-
kres oszczędności energetycznych w budynkach publicznych oraz w domach mieszkalnych.

16 Dane Energetycznego Urzędu Regulacyjnego na podstawie danych PSE – Operator S.A.
17 Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady; Przyszła rola inicjatyw regionalnych, KOM 

(2010) 721.
18 From Regional Markets to a Single European Market, Final Report, Everis, Mercados, 28.04.2010.
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Ważnym tematem, w którym koordynacja działań jest pożądana, jest przygotowywany projekt 
Okręgowego Zintegrowanego Centrum Likwidacji Odpadów. Ten ma swoje znaczenie także w zakresie 
energetyki – z racji jego zakładanego umieszczenia znaczenie to potencjalnie może być nawet transgra-
niczne.

W okręgu morawsko-śląskim niektóre podmioty rozwijają działania w dziedzinie wykorzystania 
CNG do napędu pojazdów, problematyka ta może być również ciekawa dla wszystkich rozpatrywanych 
regionów, i to także z powodu jego zasięgu w zakres ochrony powietrza.

W dziedzinie współpracy można zidentyfikować także inicjatywy klastrowe o profilu związanym 
z energetyką. Nie zostały jednak wykryte żadne formy współpracy tych inicjatyw klastrowych między 
poszczególnymi regionami.

Środowisko naturalne

Trzeba podkreślić, że ze względu na silne obciążenie środowiska naturalnego związane z produkcją 
energii i obecnością energochłonnych gałęzi przemysłowych, i to zwłaszcza na terenie okręgu moraw-
sko-śląskiego i województwa śląskiego, następnie zaś w nieco mniejszym stopniu na terenie powiatu 
kędzierzyńsko-kozielskiego i okręgu żylińskiego, ma zasadnicze znaczenie proporcja szeroko pojętej 
branży energetycznej do inicjatyw związanych z ochroną środowiska naturalnego.

W dniu 29 września 2011 w Pradze zostało podpisane memorandum czesko-polskie dotyczące 
poprawy jakości powietrza w czesko-polskim regionie przygranicznym, którego celem jest wsparcie 
wspólnego wykorzystania środków z programów Unii Europejskiej na ochronę powietrza, zintensyfi-
kowanie wzajemnego poinformowania i współdziałania przy rozwiązywaniu niezadowalającej jakości 
powietrza po obu stronach granicy i przyczynienie się przez to do poprawy istniejącej sytuacji. Me-
morandum to dotyczy zwłaszcza obszarów leżących na terenie Niecki Górnośląskiej, a więc zwłaszcza 
terytorium między aglomeracją ostrawsko-karwińską i katowicką.

Obecnie bardzo zaludniony obszar Niecki Górnośląskiej jest napiętnowany stygmatem obszaru 
o poważnie uszkodzonym środowisku naturalnym, zwłaszcza zaś powietrza. Rozwiązanie tego proble-
mu jest warunkiem niezbędnym dla długookresowej atrakcyjności terytorium EUWT TRITIA, zwłaszcza 
zaś jego najbardziej zaludnionych obszarów w aglomeracji katowickiej i ostrawsko-karvińskiej.

3.5.6. Kluczowe stwierdzenia

• terytorium między najwięszymi miastami obszaru całego EUWT i w całej aglomeracji ostrawskiej 
i katowickiej jest nacechowane poważnym uszkodzeniem środowiska naturalnego, zawłąszcza zaś 
powietrza;

• wysoka energochłonność produkcji ze względu na strukturę ekonomiczną rozpatrywanych regio-
nów, przede wszystkim województwa śląskiego i okręgu morawsko-śląskiego;

• podmioty zlokalizowane w rozpatrywanych regionach należą do największych europejskich produ-
centów węgla kamiennego;

• potencjał wykorzystania energetycznego gazów kopalnianych i ewentualnie także energii geoter-
malnej;

• potencjalnym obszarem, na którym mogłoby dojść do przekazywania doświadczeń, jest dziedzina 
oszczędności energetycznych w budynkach publicznych i domach mieszkalnych;

• ważnym tematem, w którym koordynacja działań jest pożądana, jest dziedzina likwidacji odpadów, 
z zasięgiem w zakres energetyki;

• wysoki potencjał wykorzystania biomasy do produkcji energii elektrycznej;
• niski potencjał wykorzystania energii wiatru, z wyjątkiem województwa opolskiego;
• brak form współpracy inicjatyw klastrowych poszczególnych regionów.
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Analiza SWOT (z angielskiego Strong points – mocne strony, Weak points – słabe strony, Oppor-
tunities – okazje, Threats – zagrożenia) jest standardową metodą stosowaną do prezentacji stwierdzeń 
analitycznych o najróżniejszych obiektach badań. Jej zasadą jest prosta, jednak trafna i w miarę moż-
liwości wyczerpująca i obiektywna charakterystyka silnych i słabych stron badanego obiektu i jego 
możliwych okazji i zagrożeń. Przez akcentowanie silnych stron i na odwrót akcentowanie usuwania lub 
przynajmniej ograniczania słabych stron wzrasta prawdopodobieństwo wykorzystania nasuwających 
się okazji i ogranicza się skutki zidentyfikowanych zagrożeń.

Umożliwia, aby w tak samo przejrzystej strukturze, w jakiej jest przeprowadzona analiza, została 
sformułowana strategiczna wizja ukierunkowania przyszłego rozwoju analizowanego terytorium:

• jak zachować ewent. rozwijać jego silne strony;
• jak usuwać ewent. eliminować jego słabe strony;
• które z przyszłych okazji można wykorzystać dla jego dalszego rozwoju i jak je wykorzystać;
• jakimi drogami (środkami, metodami) będzie prowadzone przeciwdziałanie przeciw oczekiwanym 

zagrożeniom jego dalszego rozwoju.
Silne i słabe strony są wynikiem wewnętrznej analizy:
• silne strony obejmują jakiekolwiek korzyści komparatywne i konkurencyjne obiektu dla jakichkol-

wiek typów działań rozwojowych;
• słabymi stronami są wszelkie faktory limitujące lub zagrażające tym działaniom.

Okazje i zagrożenia są wynikiem analizy środowiska zewnętrznego:

• ważne jest zrozumienie okazji i zagrożeń środowiska zewnętrznego. Na wiele wpływów zewnętrz-
nych strategia nie będzie mogła mieć wpływu, jednak ich prawdopodobne skutki na obiekt strategii 
są ważne przy tworzeniu strategii;

• ważnym aspektem analizy zewnętrznej jest ocena tego, które okoliczności i tendencje są dla obiek-
tu strategii ważne i jakiej wymagają reakcji.

Na podstawie poprzedniej analizy zostały zidentyfikowane następujące silne i słabe strony, okazje 
i zagrożenia w kluczowych dziedzinach współpracy partnerskich regionów – okręgu morawsko-śląskie-
go, województwa śląskiego i opolskiego oraz okręgu żylińskiego:

Mocne strony:

• istnienie szeregu projektów ulepszania transgranicznej dostępności komunikacyjnej;
• istniejący potencjał ludzki i infrastrukturalny oraz działania w dziedzinie badań związanych z tech-

nologiami materiałowymi, przemysłem motoryzacyjnym i lotniczym tworzy perspektywiczne pole 
do współpracy;

• doświadczenia czterech euroregionów przy realizacji działań na pomoc ruchu turystycznego przy-
graniczu w czesko-polskim;

• nawiązane parterstwa i nieformalne więzi instytucji, zwłaszcza na szczeblu lokalnym i subregionalnym;
• rozwijający się system managementu destynacyjnego rejonów turystycznych;
• szeroka oferta atrakcji dla gości regionu – przyroda, zabytki kulturalne, historyczne i techniczne;
• współpraca instytucji kulturalnych z regionów partnerskich przy urządzaniu imprez kulturalnych 

i realizacji innych działań;
• ścisła wspópraca naukowa między uczelniami wyższymi działającymi w rejonie;
• istnienie platform dla współpracy uniwersytetów – konferencje rektorów uniwersytetów śląskich 

i konsorcjum Progres 3;
• istnienie studiów transportowych w obszarze przygranicznym.
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Szanse:

• prowadzenie trasy VI europejskiego korytarza transportowego, łączącego Skandynawię z połu-
dniem Europy, przez teren rozpatrywanych regionów;

• terytorialna koncentracja producentów ponadnarodowych koncernów samochodowych i ich pod-
dostawców/dostawców;

• inicjatywy klastrowe koncentrujące działania podmiotw handlowych na kooperacji wewnątrz grupy 
i na konkurencji wobec otoczenia –sektor lotniczy i motoryzacyjny, ICT, produkcja urządzeń me-
dycznych i mas sztucznych – zakresy przynoszące okazj współpracy wykraczającą poza granice 
terenu;

• powstające starania o utworzenie transgranicznych struktur pomocniczych (projekt 7. Programu 
Ramowego CERADA – Central European Research and Development Area, inicjatywa euroregio-
nów, inicjatywa „Zamek Cieszyn”);

• stosunki partnerskie między regionami mogą mieć dodatnie efekty gospodarcze pod warunkiem 
podniesienia wspólnego zaangażowania przy realizacji konkretnych rozwiązań infrastrukturalnych 
lub organizacyjnych;

• potencjał dla wspólnych projektów rozwoju infrastruktury ruchu turystycznego związanych z roz-
wojem szlaków i tras turystycznych, ścieżek i tras rowerowych, ścieżek i tras jeździeckich, infra-
struktury towarzyszącej i innego wyposażenia dla zajęć wolnoczasowych;

• potencjał dla wspólnych działań marketingowych w dziedzinie ruchu turystycznego;
• wysoki potencjał wykorzystania biomasy do produkcji energii elektrycznej;
• niezbędność podnoszenia mobilności młodych ludzi (włącznie mobilności transgranicznej) w re-

gionach partnerskich – może być ważnym czynnikiem dla przyszłego kształtowania potencjalnego 
transgranicznego rynku pracy;

• istnienie wspólnych działań przy stwierdzaniu udziałów poszczególnych źródeł zanieczyszczenia 
powietrza – niezbedny warunek dla identyfikacji i realizacji skutecznych środków rozwiązujących 
sytuację jakości powietrza;

• potencjał wykorzystania energetycznego gazów kopalnianych i ewentualnie także energii geoter-
malnej;

• konieczność wymiany doświadczeń przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii;
• plan opracowania wspólnego programu ochrony powietrza.

Słabe strony:

• brak wspólnego strategicznego postępowania przy rozwoju trasy VI europejskiego korytarza trans-
portowego (tylko częściowo – istnieje porozumienie dotkniętych polskich województw);

• niewystarczające pokrycie terytorium rozpatrywanych regionów jakościową infrastrukturą drogo-
wą, zwłaszcza typu autostradowego;

• brakujące podłączenie komunikacyjne lotnisk do transportu kolejowego i dróg lądowych typu auto-
stradowego;

• brak jakościowego połączenia kolejowego dużych miast rozpatrywanych regionów, przede wszyst-
kim Katowic i Opola z Ostrawą i Żyliną;

• niewystarczające nawiązywanie połączeń na terenach przygranicznych z negatywnym skutkiem 
zarówno dla mieszkańców, jak i odwiedzających region;

• brak inicjatyw związanych z integracją (taryf, biletów), systemów kolejowej i autobusowej komuni-
kacji publicznej w ramach współpracujących regionów – główna przyczyna problemów przy reali-
zacji transgranicznej komunikacji masowej (przede wszystkim kolejowej);

• wysoka energochłonność produkcji ze względu na strukturę ekonomiczną rozpatrywanych regio-
nów, przede wszystkim województwa śląskiego i okręgu morawsko-śląskiego;

• brak form współpracy transgranicznej inicjatyw klastrowych;
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• zła jakość powietrza spowodowana pracą dużych przedsiębiorstw, lokalnych pieców i transportem 
jako najistotniejszy wspólny problem partnerskich regionów w dziedzinie środowiska naturalnego;

• brak regionalnych koncepcji energetycznych polskich województw.

Zagrożenia:

• narastające przewozy transportu drogowego bez wystarczającego zwiększenia mocy infrastruktury 
transportowej oznaczają obniżanie przepustowości istniejącej sieci drogowej i przedłużanie czasu 
przewozów, ale w niektórych szczególnie przeciążonych miejscach także częste korki drogowe;

• nierozwiązywane prowadzenie uczęszczanych dróg przez zabudowę miast i gmin powodujące istot-
ne obciążenie dla środowiska naturalnego w dotkniętych miejscach (zanieczyszczenie powietrza, 
hałas);

• walka konkurencyjna o inwestorów i możliwość tworzenia sieci dostawczych wokół korporacji mię-
dzynarodowych włącznie firm samochodowych (np. Kia/Hyundai) jest jedną z najpoważniejszych 
przeszkód współpracy gospodarczej regionów.



5. STUDIUM KOMPARATYWNE 

5.1. Cel studium

Celem studium jest porównanie sposobu, jak jest prowadzona współpraca transgraniczna w ra-
mach dwu terytoriów na pograniczu czesko-polskim (okręg morawsko-śląski, województwo opolskie 
i śląskie) i francusko-belgijskim (EUWT Eurometropole Lille-Kortrijk-Tournai). Studium stanowi załącz-
nik do analitycznej części „Strategii systemowej współpracy między okręgiem morawsko-śląskim oraz 
województwem śląskim i opolskim” i powinno w formie komparacji zidentyfikować przykłady dobrej 
praktyki, które są realizowane w ramach Eurometropolii i mogłyby być wykorzystane również na tere-
nie ugrupowania TRITIA. EUWT TRITIA jest tworzone między innymi dlatego, aby było ułatwione pro-
wadzenie trójstronnej czesko-polsko-słowackiej współpracy transgranicznej, co było także powodem 
utworzenia Eurometropolii Lille-Kortrijk-Tournai, która na swoim terenie obejmuje współpracę francu-
sko-walońsko-flamandzką.

Przedmiotem zainteresowania niniejszego studium będą następujące porównania:

•	 Jak rozwijała się współpraca transgraniczna w obu porównywanych obszarach?
•	 Kim są decydujący uczestnicy współpracy transgranicznej w obu porównywanych obszarach?
•	 Jak współpraca transgraniczna w obu obszarach jest zinstytucjonalizowana i jakie struktury nią 

kierują?
•	 Jakie projekty i inicjatywy w obu porównywanych obszarach są realizowane?
•	 Z jakich źródeł współpraca transgraniczna w obu obszarach jest finansowana?

5.2. Znaczenie Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej
dla współpracy transgranicznej i przegląd form prawnych współpracy transgranicznej

Kluczowym terminem, który będzie w tym studium wielokrotnie wspominany, jest europejskie 
ugrupowanie współpracy terytorialnej, które w celu ułatwienia prowadzenia współpracy transgra-
nicznej přeshraniční zostało wprowadzone do ustawodawstwa europejskiego na mocy Rozporządze-
nia 1082/2006. Pierwszym regionem transgranicznym, który wykorzystał tę możliwość, była właśnie 
Eurometropolia Lille-Kortrijk-Tournai, która ugrupowanie założyła 28.01.2008 r. Ze względu na fakt, 
że ugrupowanie to zostało założone przez podmioty zarówno ze strony władz samorządowych, jak 
i przedstawicieli administracji rządowej, a na jego bieg za pośrednictwem forum wpływają także przed-
stawiciele społeczeństwa obywatelskiego, możemy go uważać za właściwie uchwyconą okazję prowa-
dzącą do sprawnej wielopoziomowej administracji regionu przygranicznego. Eurometropolia Lille-Kor-
trijk-Tournai odgrywa więc rolę uznawanego ogólnoeuropejskiego wzorca.

Dlaczego właśnie problematyka EUWT będzie w tym studium jednym z wiodących tematów? 
Zwłaszcza dlatego, że umożliwia zarządzanie współpracą transgraniczną z jednego miejsca, ponieważ 
umożliwia powstanie podmiotów transgranicznych o jednej podmiotowości prawnej. Jakkolwiek fakt, 
że EUWT jest jednostką ze swoją własną, unikalną podmiotowością prawną, nie musi wyglądać jako 
jakaś przełomowa nowość, rzeczywistość jest całkiem odmienna. Dotychczasowa, w tekście niżej opi-
sana współpraca transgraniczna, która odbywała się zwłaszcza na bazie euroregionów, w dużej mie-
rze stanowiła współpracę dwu czy kilku podmiotów prawa danego kraju członkowskiego UE. Ten fakt 
dwutorowego zarządzania oczywiście obniżał zdolność do podejmowania działań przez realizatorów 
współpracy transgranicznej, np. ich zdolność wykorzystania europejskich tytułów dotacyjnych.

Europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej od euroregionów różnią się właśnie zakłada-
nym wyższym stopniem zdolności do działania, którą umożliwia właśnie istnienie jednej podmiotowo-
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ści prawnej. Ta wspólna podmiotowość prawna przewiduje działalność jednego wspólnego sekretariatu 
i z tym związaną wyższą zdolność do podejmowania działań ugrupowania. W krajach Europy zachodniej, 
a zwłaszcza w EUWT z udziałem francuskim, ponadto do działalności EUWT włączają się różne szczeb-
le administracji publicznej, od miejscowej aż do centralnej, co oczywiście poszerza możliwości działania 
EUWT, zwłaszcza w porównaniu z euroregionami, które w warunkach środkowoeuropejskich są sprawą 
samorządów lokalnych (najczęściej są zakładane przez gminy i ich stowarzyszenia) i element regionalny 
czy centralny administracji publicznej w nich nie jest reprezentowany. Jest oczywiste, że na terytorium, 
które jest objęte działalnością EUWT, musi istnieć wspólna, niezłomna wola do współpracy transgranicz-
nej, inaczej do poprawy sytuacji na terenie transgranicznym ze zrozumiałych względów nie dojdzie. 

Euroregiony EUWT
Osobowość prawna 2 i więcej (wg liczby krajów) 1
Sekretariat 2 i więcej (wg liczby krajów) 1
Członkowie-założyciele w warun-
kach Europy Środkowej

W zdecydowanej większości 
gminy, odpow. ich związki

Wszystkie szczeble administracji pub-
licznej

Możliwość czerpania innych fundu-
szy UE (niż Cel 3)

minimalna otwarta

Aż do początku lat 80., jak już wspomniano w ustępie powyżej, nie istniał żaden instrument prawny 
ani podstawa metodyczna, która ułatwiałaby samorządom lokalnym współpracę transgraniczną pod 
płaszczykiem euroregionalnym. Współpraca transgraniczna na poziomie euroregionalnym kierowa-
ła się więc porozumieniami dwustronnymi zaangażowanych krajów czy innymi porozumieniami, które 
np. regulowały postać konkretnych inicjatyw czy programów grantowych. Jest ewidentne, że organi-
zacja administracyjna francusko-belgijskiej współpracy transgranicznej natrafiała na całkiem odmienną 
organizację (tradycyjnie scentralizowanej) administracji publicznej we Francji w porównaniu do federa-
cji belgijskiej. Dopiero początek lat 80. przyniósł aktywność organizacji międzynarodowych, które nieco 
ułatwiły realizację współpracy transgranicznej przez inicjację podpisania umów międzynarodowych.

W związku z tym warta wzmianki jest inicjatywa Rady Europy, która przyczyniła się do podpisania 
madryckiej Konwencji o Współpracy Transgranicznej (1980). Instrument ten wyznaczył granice dla za-
wierania umów międzypaństwowych czy umów między organami lokalnymi po obu stronach granicy. 
Jakkolwiek konwencja madrycka była zaledwie ramą z wieloma niedoskonałościami, otworzyła prze-
strzeń dla dalszej konwencji bilateralnej czy międzyregionalnej, np. transgranicznej konwencji Beneluk-
su w roku 1989, niemiecko-holenderskiej umowy transgranicznej z roku 1991 czy najbardziej znaczą-
cego porozumienia z Karlsruhe (1996), które regulowały warunki dla francusko-niemieckiej współpracy 
transgranicznej. Kolejnym punktem, który miał pozytywny skutek dla powstania kolejnych euroregio-
nów, było sformułowanie Europejskiej Karty Regionów Granicznych i Transgranicznych w roku 1987, 
która postarała się o większą presję na sformułowanie europejskiej polityki regionalnej na korzyść pro-
gramów transgranicznych (INTERREG) finansowanych przez Komisję Europejską.

Rozwój euroregionów jest w dużej mierze podobny do rozwoju całego europejskiego procesu integra-
cyjnego. Euroregiony rozpoczęły swoją działalność w zakresie współpracy gospodarczej, którą następnie 
zaczęły przekształcać w określone „bardziej polityczne” formy współpracy. Euroregiony nie posiadają jakiejś 
jednolitej „oficjalnej” (urzędowej) lub „centralnej” (państwowej, międzypaństwowej) definicji, nazwy tej uży-
wają społeczności, stowarzyszenia zarówno w rozwiniętych regionach Europy, jak i programy rozwoju ich 
mniej rozwiniętych regionów. Euroregiony występują w najróżniejszych formach prawnych i postaciach:

•	 korporacje publicznoprawne, których częściami i członkami są kraje, województwa, powiaty, gminy;
•	 prywatne, cywilnoprawne formy;
•	mieszane formy prawne organizacji publicznych i prywatnych.
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Więzi społeczne i ekonomiczne w ramach poszczególnych euroregionów nie są jednak kształtowa-
ne na stabilnych fundamentach instytucjonalnych i ich nasilenie i jakość są całkowicie zależne od decyzji i 
woli miejscowych uczestników. Dlatego możemy obserwować zarówno w ramach całej UE, jak i w bardziej 
skromnej skali Republiki Czeskiej, jakiś „wielobiegowy podział euroregionów“, kiedy wola polityczna niektó-
rych przedstawicieli zaangażowanych samorządów jest o wiele wyższa, niż jest to gdzie indziej. Na wschod-
niej części granicy czesko-polskiej euroregionom trzeba przyznać kluczową rolę w rozpatrywaniu stosunków 
czesko-polskich na jakościowo o wiele wyższym poziomie, niż było to kiedykolwiek przedtem.

Jest jednak ewidentne, że współpraca transgraniczna w krajach, które do UE przystąpiły w ostat-
nich dziesięciu latach, jeszcze nie może osiągać takiego zakresu, do jakiego są zdolne regiony w krajach 
„starej UE”, przy czym trzeba szczególnie zaakcentowań kooperację w ramach sześciu krajów człon-
kowskich, które zakładały Wspólnotę Europejską.

5.3. Porównanie obu obszarów transgranicznych

5.3.1. Opis geograficzny Eurometropolii Lille-Kortrijk-Tournai

Aglomeracja transgraniczna Lille leży na pograniczu Francji oraz belgijskiej Walonii i Flandrii. W re-
gionie o obszarze 3 550 km2 żyją dwa miliony mieszkańców. W ramach UE chodzi o unikat, bowiem 
chodzi naprawdę o nieprzerwaną aglomerację (rzekami, górami czy morzem). Podłączenie do sieci szyb-
kiej kolei TGV i bliskość eurotunelu tylko podkreśliły korzystne położenie Lille w centrum trójkąta Paryż 
– Londyn – Bruksela. Wyjątkowość regionu spoczywa w fakcie faktycznie transgranicznej aglomeracji, 
przez którą codziennie przepływają ludzie i towary.

Źródło: www.urbact.eu/egtc
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W dziedzinie współpracy transgranicznej ten region transgraniczny dzięki swoim innowacyjnym 
podejściom do realizacji wielopoziomowego zarządzania jest ogólnoeuropejskim uznawanym wzorcem, 
co możemy udokumentować na przykład jego prominentnym wspominaniem w podręcznikach dobrej 
praktyki wydawanych przez Komisję Europejską czy Komitet Regionów, a także najbardziej wypraco-
wanymi strukturami funkcyjnymi, które za administrację i prowadzenie współpracy transgranicznej 
w Eurometropolii są odpowiedzialne.

Korzyścią Eurometropolii jest absolutnie jednoznacznie jej położenie geograficzne, ponieważ w od-
różnieniu od wielkiej ilości innych obszarów transgranicznych nie wywiera na nią wpływu syndrom 
wewnętrznej peryferii oraz, jak już wspomniano, jest bardzo dobrze dostępna z trzech metropolii euro-
pejskich: Brukseli, Paryża i Londynu – na fakt ten wskazują przedstawiciele eurometropolii przy każdej 
możliwej okazji i odpowiednio do tego wyglądają również materiały promocyjne Eurometropolii. Zresztą 
promocja Eurometropolii i jej aktywność medialna zarówno do wewnątrz, do własnego terytorium, jak 
i na zewnątrz przyczynia się do tego, że cieszy się naklejką jakiegoś wzorca, według którego mierzony 
jest stopień skuteczności współpracy transgranicznej.

5.3.2. Opis geograficzny regionów tworzących EUWT TRITIA

Z punktu widzenia geografii fizycznej różnica między Eurometropolią LILLE-KORTRIJK-TOURNAI 
a sytuacją na pograniczu czesko-polskim, a w szerszym kontekście w ramach regionów tworzących 
EUWT TRITIA, jest oczywista: o ile Eurometropolia jest przeważnie przestrzenią zurbanizowaną ze 
stosunkowo wysoką gęstością zaludnienia, o tyle pogranicze czesko-polskie tworzone przez okręg 
morawsko-śląski i województwa śląskie i opolskie podobną gęstość zaludnienia odnotowuje tylko 
w ramach aglomeracji katowickiej. Dlatego jest całkowicie ewidentne, że administracja transgraniczna 
o wiele większego terytorium będzie zasadniczo bardziej skomplikowana. Obecność czwartego regionu 
z trzeciego kraju członkowskiego, a więc słowackiego żylińskiego okręgu samorządowego, tę różnicę 
fizyczno-geograficzną optycznie jeszcze zwiększa. Obszar EUWT TRITIA wynosi 33 980 km2, w jego 
regionach żyje ok. 7 600 000 mieszkańców.
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Kolejnym aspektem, który sytuację na pograniczu czesko-polskim wyraźnie odróżnia od rzeczywi-
stości w Eurometropolii Lille, jest odległość od stolic. Wiele części 3 regionów partnerskich musi roz-
wiązywać syndrom wewnętrznej peryferii, a więc musi używać całkiem odmiennych elementów mar-
ketingu terytorialnego. O ile w warunkach francuskich region Nord-Pas-de-Calais jest jednym z tych 
bardziej rozwiniętych, co najmniej okręg morawsko-śląski ani województwo śląskie nie należą do naj-
bardziej atrakcyjnych regionów swoich krajów.

5.3.3. Administracja publiczna w obu porównywanych obszarach

5.3.3.1. Administracja publiczna po obu stronach granic
w ramach Eurometropolii LILLE-KORTRIJK-TOURNAI

Francja

Francja jest unitarnym państwem, które w zakresie administracji publicznej historycznie aplikuje 
model dwutorowy, który odznacza się równoległym istnieniem organów samorządu i administracji pań-
stwowej na kilku szczeblach. Podstawowe szczeble francuskiej administracji publicznej są cztery, przy 
czym chodzi o szczeble ogólnopaństwowy, regionalny, rejonowy i gminny. W bardzo ogólnym skrócie 
regiony, których jest 26 (z tego 4 zamorskie), możemy oznaczyć za element samorządu regionalnego, 
natomiast 100 departamentów (z tego także cztery zamorskie) możemy uważać za zdekoncentrowane 
jednostki terytorialne państwa i zdecentralizowane ogniwa administracji publicznej.

Dominującym założycielem EUWT Eurometropolia Lille-Kortrijk-Tournai z szeregów administracji 
publicznej jest Metropolia Miejska Lille. Zadaniem metropolii miejskiej, którą jest stowarzyszenie sa-
mego miasta Lille i innych 84 gmin, jest zapewnianie planowania miejskiego, transportu publicznego, 
rozwoju gospodarczego i gospodarki wodnej i odpadowej. Na szczeblu średnim Lille jest częścią de-
partamentu Nord, który jest odpowiedzialny za infrastrukturę kulturalną i socjalną, utrzymanie dróg, 
nauczanie podstawowe i środowisko naturalne. Francuskie departamenty są prowadzone przez prefek-
tów, przy czym chodzi o zdekoncentrowaną administrację państwową. Na wyższym szczeblu Lille jest 
siedzibą regionu samorządowego Nord-pas-de-Calais, przy czym kompetencje regionów samorządo-
wych sięgają od planowania przestrzennego, transportu, oświaty do kształcenia fachowego, zakładania 
szkół średnich, służby zdrowia i zarządzania funduszami strukturalnymi UE.

Belgia

Administracja publiczna w Belgii jest bardziej złożona i wielowarstwowa. W ostatnich latach doszło 
tu do zasadniczych reform instytucjonalnych. Belgia jest monarchią konstytucyjną i parlamentarną, któ-
rej ustrój państwowy od roku 1970 posiada formę federacji. Federacja składa się z jednej strony z trzech 
regionów (Régions): walońskiego (3,3 mln mieszkańców), flamandzkiego (5,9 mln mieszkańców) a bruk-
selskiego (0,95 mln mieszkańców), z drugiej strony z trzech społeczności (Communautés): francuskiego, 
flamandzkiego i mowy niemieckiej. 

Do trzech regionów i trzech społeczności trzeba dodać, że Belgia obejmuje cztery regiony języ-
kowe: region języka francuskiego, region języka holenderskiego, region dwujęzyczny terenu Brukseli 
– stolicy oraz region języka niemieckiego. Każda gmina Królestwa Belgii należy do któregoś z tych re-
gionów językowych. 

Z punktu widzenia podziału terytorialno-administracyjnego Belgia dzieli się dalej na 10 prowincji 
i mniej więcej 590 gmin. Z dziesięciu prowincji połowa należy do regionu walońskiego (Brabancja Wa-
lońska, Hainaut, Ličge, Luksemburg i Namur) i połowa do flamandzkiego (Antwerpia, Brabancja Fla-
mandzka, Flandria Zachodnia, Flandria Wschodnia i Limburgia).
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Po stronie belgijskiej teren Eurometropolii tworzą dwie podstawowe jednostki intermunicypalne 
(tzn. stowarzyszenia miast), które w Belgii są odpowiedzialne za rozwój gospodarczy, środowisko natu-
ralne, ruch turystyczny, mobilność i planowanie przestrzenne. Te jednostki intermunicypalne, podobnie 
jak jest to we Francji, leżą w prowincjach (Flandria Zachodnia i Hainaut), które są odpowiedzialne za 
infrastrukturę kulturalną i socjalną, transport, politykę mieszkaniową i rozwój gospodarczy.

Flandria Zachodnia wchodzi w skład federalnej części Belgii Flandria, Hainaut natomiast do Walonii. 
Obie te ziemie federalne dysponują pozostałymi częściami kompetencji (w Belgii na szczeblu federal-
nym pozostaje tylko bezpieczeństwo, polityka zagraniczna i monetarna oraz problematyka spraw we-
wnętrznych).

Ze względu na fakt, że stopień autonomii Flamandczyków i Walonów jest wysoki, zamiast francu-
sko-belgijskiej bilateralnej możemy śmiało mówić o francusko-flamadzko-walońskiej trilateralnej współ-
pracy transgranicznej.

5.3.3.2. Administracja publiczna w regionach EUWT TRITIA

Polska podobnie jak Francja jest państwem unitarnym, które w zakresie administracji publicznej 
aktualnie aplikuje model dwutorowy, który odznacza się równoległym istnieniem organów samorządu 
i administracji państwowej. RC jest także państwem unitarnym, które jednak aplikuje jednotorowy mo-
del administracji publicznej, kiedy na szczeblu niższym niż centralny mają wykonywać funkcje i zadania 
administracji państwowej organy samorządowe w ramach przeniesionej właściwości.

Podczas gdy w Czechach istnieje dwustopniowy samorząd terytorialny (gminy i okręgi), polski sa-
morząd terytorialny jest trzystopniowy. Oprócz gmin w Polsce istnieją dalej powiaty samorządowe 
i województwa. To jest zapewne najistotniejsza różnica między samorządem terytorialnym w Czechach 
i Polsce. Jeszcze trzeba przypomnieć, że pomimo tego, że każda wyższa jednostka administracji teryto-
rialnej obejmuje zawsze określoną liczbę jednostek niższych (z wyjątkiem gmin na prawach powiatu), nie 
istnieje między nimi stosunek nadrzędności i podrzędności. Każdy szczebel samorządu posiada swoje 
niezależne kompetencje.

Słowacki model administracji publicznej porusza się gdzieś między modelem czeskim i polskim. To 
unitarne państwo posiada aktualnie również model dwutorowy oparty na równoległym istnieniu orga-
nów samorządu terytorialnego i administracji państwowej na szczeblu okręgowym.

Wszystkie cztery regiony, które zakładają EUWT TRITIA, są regionami samorządowymi. Wadą dla 
prowadzenia współpracy transgranicznej jest jednak odmienność kompetencji, w które w różnych kra-
jach regiony te są wyposażone, i na których opierano również sformułowanie dziedzin, które dla nowo 
powstającego ugrupowania powinny być rdzennymi: cztery priorytety pionowe, którymi są transport, 
gospodarka, ruch turystyczny, energetyka i środowisko naturalne, oraz priorytet horyzontalny – inte-
ligentna implementacja projektów i programów współpracy transgranicznej. Za stronę polską do ne-
gocjacji o powstaniu ugrupowania na początku włączyły się także urzędy wojewódzkie województwa 
opolskiego i śląskiego – a więc przedstawiciele administracji państwowej, przedłużona ręka Warszawy, 
niemniej na podstawie decyzji tamtejszego ministerstwa ds. rozwoju regionalnego w końcu zadowoliły 
się rolą obserwatorów procesu powstania EUWT i nie stały się jego członkami-założycielami.

5.3.4. Rozwój współpracy transgranicznej na obu obszarach

5.3.4.1. Historia współpracy transgranicznej w Eurometropolii LILLE-KORTRIJK-TOURNAI

Aktualna postać współpracy transgranicznej w regionie docelowym jest wynikiem kooperacji du-
żej ilości jednostek municypalnych z różnymi szczeblami rządów narodowych i regionalnych. Planowa-
nie przestrzenne na szczeblu państwa francuskiego, Flandrii i Walonii zostało w końcu dostosowane do 
specyficznego charakteru tego trójnarodowego regionu, w którym w dużej mierze dominuje miasto Lille. 
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Od roku 1991 współpraca transgraniczna w okolicy Lille była organizowana przez stałą konferencję 
ds. współpracy transgranicznej – COPIT, przy czym organizacja ta była zarejestrowana po stronie fran-
cuskiej jako związek gmin. Struktura ta zadaszała współpracę metropolii miejskiej Lille (o ok. 1 100 000 
mieszkańców) i czterech belgijskich jednostek intermunicypalnych (o ok. 700 000 mieszkańców). Wyni-
kiem działalności tej struktury był w roku 2002 projekt strategii powstania metropolii transgranicznej, 
która była akceptowana po obu stronach granicy przez wszystkie trzy społeczności. 

W roku 2002 również rozpoczęła działalność wspólna francusko-belgijska grupa międzyparlamen-
tarna, której zdaniem było zidentyfikowanie istniejących ograniczeń technicznych i legislacyjnych dla 
pomyślnego urzeczywistniania współpracy transgranicznej i równocześnie zaproponowanie środków 
w celu eliminacji stwierdzonych braków. Jednym z wyników działalności tej grupy roboczej był projekt 
powołania forum dla debaty politycznej i wymiany poglądów między przedstawicielami najróżniejszych 
uczestników, którzy mogli się włączyć do współpracy transgranicznej w regionie docelowym. Na pod-
stawie tego projektu w roku 2006 zainicjowano powołanie „Eurodystryktu”. Państwo francuskie przy-
czyniło się również do urzeczywistniania współpracy transgranicznej zachętą finansową, kiedy w roku 
2005 został ogłoszony schemat grantowy służący do nawiązywania kontaktów transgranicznych.

Droga do jednolitej formy prawnej, która została uwieńczona ratyfikacją umowy o założeniu EUWT 
Eurometropolia Lille – Tournai – Kortrijk w dniu 28.01.2008 r., została podjęta zwłaszcza dlatego, że 
projekty transgraniczne implementowane równocześnie z trzech miejsc, były już technicznie zbyt skom-
plikowane, czasami nawet niemożliwe. Pierwszoplanowe zadania eurometropolii, która de facto stała 
się następcą poprzedniej Stałej konferencji ds. współpracy transgranicznej – wspominanego COPITu, 
podmiotu założonego według prawa francuskiego, można zebrać w następujących punktach:

•	 zapewnić komunikację, dialog i debatę polityczną między wszystkim instytucjami, które EUWT za-
łożyły i które na nią jako podmioty administracji publicznej wywierają wpływ;

•	 pomóc utworzyć zgodność transgraniczną na całym terytorium EUWT;
•	 zapewnić realizację projektów, które zostały sformułowane w czasie procesu tworzenia strategii 

współpracy;
•	 ułatwiać codzienne życie mieszkańców Eurometropolii.

5.3.4.2. Historia współpracy transgranicznej w regionach przygotowujących EUWT TRITIA

Współpraca transgraniczna na pograniczu czesko-polsko-słowackim do roku 2000

Okręg morawsko-śląski w ramach RR z pewnością jest najbardziej peryferyjnym regionem, mierząc 
odległością od metropolii. Historycznie zawsze chodziło o region bardzo wielokulturowy, co nawet po-
mimo niebagatelnej wymiany populacyjnej po II wojnie światowej związanej z holocaustem i przesiedle-
niem ludności niemieckiej nadal obowiązuje. W okręgu mieszka pokaźna mniejszość polska, w związku 
z przemysłem ciężkim przyszła (przede wszystkim w rejon karwiński) ludność słowacka, istotną rolę 
zwłaszcza w działaniach ekonomicznych odgrywa także mniejszość grecka.

Po upadku żelaznej kurtyny doszło do odprężenia reżimu zwłaszcza na granicy czesko-niemieckiej 
i czesko-austriackiej, ale jakościowego postępu doczekała się także granica czesko-polska. Po rozdzie-
leniu federacji na wschodzie okręgu powstała także granica czesko-słowacka, która jednak – z całkiem 
zrozumiałych względów – zwłaszcza u średniej i starszej generacji w porównaniu z pozostałymi grani-
cami zewnętrznymi kraju stanowi najmniejszą mentalną barierę.

W pierwszych latach okresu transformacyjnego w całej Republice Czechosłowackiej, później Cze-
skiej, współpraca transgraniczna nie była tematem wiodącym. Czasami aż zbytniej orientacji polityki 
zagranicznej na kraje świata zachodniego i staraniom o jak najszybsze włączenie do struktur euroatlan-
tyckich reprezentowanych zwłaszcza przez NATO i Wspólnoty Europejskie, później Unię Europejską, 
towarzyszyło wprawdzie utworzenie trójki wyszogrodzkiej (po podziale Czechosłowacji czwórki), tej 
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jednak zwłaszcza czeska polityka zagraniczna rządu ówczesnego prezesa rady ministrów Klausa wcale 
nie poświęcała odpowiedniej uwagi.

Współpraca transgraniczna w ramach RC była skierowana zwłaszcza na nawiązanie stosunków z re-
gionami austriackimi i niemieckimi, co oczywiście odbiło się na ich gotowości do współpracy z sąsiadami 
polskimi i słowackimi. Bardziej koncepcyjnej koncepcji współpracy transgranicznej wyraźnie brakowało 
struktur regionalnych na szczeblu wyższym niż powiatowym. Dlatego współpraca w pierwszych latach 
transformacyjnych była domeną nowo powstających euroregionów, które także dzięki pomocy finanso-
wej UE zaczęły powstać na granicy czesko-niemieckiej i czesko-austriackiej.

Na terenie obecnego okręgu morawsko-śląskiego współpraca transgraniczna w świetle wyżej opi-
sanego rozwoju zaczęła być realizowana konsekwentnie od dołu. Stosunkowo logicznie, i wcale nie 
tylko dzięki proaktywnej roli mniejszości polskiej, wiodących inicjatyw podjął się Śląsk Cieszyński ra-
zem z Euroregionem Silesia (po czeskiej stronie z siedzibą w Opawie). Kluczową rolę przy zakładaniu 
euroregionów odgrywały samorządy z obu stron granicy, czemu odpowiadały także główne działania 
euroregionu określone w umowie założycielskiej (jako przykład jest podana umowa założycielska Euro-
regionu Śląsk Cieszyński):

•	wymiana doświadczeń i informacji przy rozwoju regionu;
•	wymiana doświadczeń i informacji z zakresu rynku pracy;
•	współpraca przy planowaniu przestrzennym;
•	 rozwiązywanie wspólnych interesów w dziedzinie transportu, dróg, łączności i bezpieczeństwa lud-

ności;
•	 rozwiązywanie wspólnych problemów ekologii i środowiska naturalnego;
•	współpraca przy prewencji i rozwiązywaniu skutków katastrof żywiołowych;
•	współpraca w dziedzinie gospodarczej i handlowej;
•	 rozwój turyzmu i ruchu turystycznego włącznie rozwoju i dalszego ulepszania kontaktów zagranicznych;
•	 przedsięwzięcia wspierające rozwój kultury, oświaty i sportu, zwłaszcza udostępnianie informacji 

o poszczególnych działaniach;
•	wymiana kulturalna i troska o wspólne dziedzictwo kulturalne;
•	wzajemna współpraca służb ratowniczych i górskich na terenie Euroregionu;
•	współpraca między szkołami i młodzieżą na terenie Euroregionu.

Euroregiony czesko-polskie Śląsk Cieszyński, Pradziad i Silesia już wkrótce po swoim powstaniu 
udowodniły swoją zdolność do działania i stały się stosunkowo ważnym graczem zwłaszcza z punktu 
widzenia planowania przedsięwzięć infrastrukturalnych oraz wspierania współpracy gospodarczej i ru-
chu turystycznego, Euroregion Beskidy powstał później i swoją działalnością obejmuje czesko-polsko-
słowacki obszar na podkowie łączącej Frýdek-Místek, Czadcę i Bielsko-Białą. Im dalej tym bardziej było 
widoczne, że euroregiony mogą odgrywać ważną rolę przy pracy z europejskimi środkami dotacyjnymi, 
co prowadziło do określonego boomu euroregionalnego w okresie przedprzystąpieniowym i powstania 
niektórych z logicznego punktu widzenia bardzo wątpliwych tworów.

Współpraca transgraniczna między regionami tworzącymi EUWT TRITIA po roku 2000

Także w związku z przedprzystąpieniowymi programami dotacyjnymi UE współpraca transgranicz-
na na granicy czesko-polskiej na początku pierwszej dekady XXI stulecia stała się bardziej intensywna. 
Reforma administracji publicznej, która następowała stosunkowo szybko po sobie w RC, na Słowacji 
i w Polsce, przyniosła ogniwa pośrednie między metropolią a samorządami miejscowymi i przygotowała 
w ten sposób bardziej przyjazne warunki dla nowej koncepcji regionalnej współpracy transgranicznej.
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Różnice historyczne między wszystkimi trzema krajami spowodowały naturalnie także odmienności 
w organizacji administracji publicznej. Trzy nowo powstałe sąsiadujące okręgi posiadają więc nie tylko 
różną wielkość, ale także kompetencje i poziom niezależności od centrum (możemy stwierdzić, że naj-
wyższy stopień samorządu wykazuje model czeski).

Po ukonstytuowaniu się wszystkich okręgów aż do poszerzenia UE w roku 2004 wszystkie regiony 
były zatrudnione głównie sobą – urzędy powstawały i ich działania przejawiały się przede wszystkim 
do wewnątrz. Dopiero po pewnym czasie, który dla uproszczenia może być wskazany rokiem 2004, 
zwłaszcza w związku z korzystaniem ze środków z funduszy strukturalnych dla współpracy transgra-
nicznej zaczęły one przygotowywać bardziej konkretne formy współpracy.

Pomimo to ocena poziomu jakościowego współpracy okręgu morawsko-śląskiego z województwem 
śląskim i żylińskim okręgiem samorządowym musi być stosunkowo ostrożna. Wzajemna współpraca 
cierpiała na przypadkowość oraz fakt, że była oparta zwłaszcza tyko na podpisanych umowach o współ-
pracy międzynarodowej (z województwem śląskim została zawarta w 2001 r. – z urzędem marszałkow-
skim, a więc organem samorządu – odpowiednio w 2002 r. – z urzędem wojewódzkim, dekoncentratem 
administracji państwowej, z żylińskim okręgiem samorządnym w roku 2003), które jednak zawierały 
tylko ogólne sformułowania, które specyfikowały tylko dziedziny współpracy. W ramach pierwszego 
okresu programowania UE, kiedy do czerpania zostały włączone także nowe kraje członkowskie, oraz 
obecnego okresu 2007 do 2013, współpraca przejawiała się szczególnie w postaci wspólnych projek-
tów, zwłaszcza infrastrukturalnych, czasami uzupełnionych działaniami w zakresie zarządzania kryzy-
sowego, środowiska naturalnego i ruchu turystycznego. Konkretnie chodziło o projekty skierowane na 
rekonstrukcję i modernizację dróg (na granicy czesko-słowackiej np. Bílá – Klokočov – Turzovka czy 
Čadca – Milošová – Mosty u Jablunkova, na grasnicy czesko-polskiej Třebom – Kietrz czy Tworków 
– Děhylov) czy choćby nabycie specjalnej techniki przeciwpożarowej do interwencji przy powodziach 
na granicy czesko-polskiej, do którego doszło jeszcze w ramach okresu programowania 2004 do 2006. 
Ściślejsza współpraca z województwem opolskim została rozpoczęta dopiero później, porozumienie 
międzynarodowe jest z roku 2008.

Dopiero w ostatnich dwu latach można obserwować pewną zmianę: wszystkie trzy regiony po roku 
2004 przeszły okres boomu ekonomicznego, który został wstrzymany dopiero przez obecny kryzys 
globalny. Gwałtowny wzrost i pojawienie się globalnych graczy spowodowało z jednej strony pew-
ną emancypację w podejściu polityków regionalnych, jak i potrzebę, aby administracja publiczna we 
wszystkich sąsiadujących okręgach zdołała stworzyć przedsiębiorstwom takie warunki, aby były one 
zdolne kooperować w ramach szerszej przestrzeni (np. łańcuchy dostawcze związane z boomem prze-
mysłu motoryzacyjnego; patrz nowe fabryki tego samego koncernu w okręgach żylińskim samorządo-
wym (KIA) i morawsko-śląskim (HYUNDAI).

Gwałtownemu wzrostowi aktywności ekonomicznej towarzyszyło oczywiście wysokie nasilenie 
transportu, które uwypukliła niedostateczność infrastruktury we wszystkich trzech krajach. Dlatego 
przedstawiciele kierownictwa politycznego okręgów zgodzili się co do potrzeby bardziej ścisłej współ-
pracy zarówno w dziedzinie transportu, jak i w dziedzinach związanych zarządzania kryzysowego, roz-
woju zasobów ludzkich i ruchu turystycznego. Decyzja o wyższej jakości tej współpracy była ściśle 
związana z możliwością, która dzięki nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju regionalnego została 
otwarta w czerwcu 2009 r. także dla Republiki Czeskiej: powołać wspólne czesko-polsko-słowackie 
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej.
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5.3.5. Struktury i budżet obu EUWT

5.3.5.1 Struktury EUWT Eurometropolii Lille-Kortrijk-Tournai

EUWT zostało założone przez następujące 14 organizacji administracji publicznej:

Kraj Francja Belgia
Założyciel Państwo francuskie

(samorządowy) region Nord-Pas-De-
Calais
Departament Nord
Społeczność miejska Lille

Państwo federalne
Flandria
Walonia
Francuskojęzyczna społeczność Belgii
Prowincja Flandria Zachodnia
Prowincja Hainaut
Jednostki intermunicypalne:
Leiedal
WVI
IDETA
LEG

Struktura sama w sobie jest bardzo skomplikowana, ponieważ obejmuje kilka osobliwości francu-
skiej i belgijskiej administracji publicznej: wspólnymi cechami są stowarzyszenia gmin (we Francji nazy-
wane społecznościami miejskimi, w Belgii jako jednostki intermunicypale) i dla Środkowoeuropejczyków 
także skomplikowana konstrukcja administracji państwowej w Belgii (gdzie rolę odgrywają ziemie fede-
ralne, społeczności językowe oraz prowincje kierowane przez państwo) oraz scentralizowany francuski 
model administracji publicznej.

Walne zgromadzenie

Najwyższym organem Eurometropolii Lille-Kortrijk-Tournai jest walne zgromadzenie składające się 
z 84 przedstawicieli, które spełnia rolę organu decyzyjnego i kontrolnego EUWT. Walne zgromadzenie 
jest kierowane przez przewodniczącego (czy przez jednego z trzech wiceprzewodniczących), cały za-
rząd corocznie jest wybierany ponownie. Walne zgromadzenie zbiera się dwa razy w roku.

Rada wykonawcza

32 członków walnego zgromadzenia tworzy radę wykonawczą, która stanowi łącznik między wal-
nym zgromadzeniem i agencją wykonawczą Eurometropolii. Ponieważ obraduje cztery razy na rok, jest 
nieco bardziej operatywna niż walne gromadzenie, niemniej codzienne zadania egzekucyjne są powie-
rzone Agencji Wykonawczej Eurometropolii.

Agencja wykonawcza

Agencja wykonawcza, aktualnie sześcioosobowa (w postaci finalnej optymalnie jedenastoosobo-
wa), jest organem, który jest odpowiedzialny za koordynację i codzienną pracę. Ta agencja wykonawcza 
ma za swój jedyny przedmiot działalności właśnie realizowanie współpracy transgranicznej w regionie, 
co w porównaniu z innymi ugrupowaniami jest niespotykane. Od dyrektora całej agencji jest wymagana 
pełna francusko-niderlandzka dwujęzyczność, od pozostałych członków sekretariatu oczekuje się przy-
najmniej elementarnego zrozumienia drugiego języka. Właśnie istnienie agencji wykonawczej, której 
jedynym zadaniem jest samo urzeczywistnianie współpracy transgranicznej, odróżnia sytuację w eu-
rometropolii od pozostałych europejskich obszarów transgranicznych, gdzie najczęściej takie agencje 
uważane są za „zbędny luksus”.
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Powstanie agencji wykonawczej, która ma siedzibę w belgijskim Kortrijk, było istotnie skompliko-
wane przez fakt, że całe ugrupowanie jest zarejestrowane we Francji, a więc na podstawie francuskiego 
systemu prawnego, niemniej pracownicy pracują na podstawie prawa belgijskiego. Dopiero na podsta-
wie negocjacji prefekta odpowiedniego departamentu i przewodniczącego EUWT zapadła decyzja, że 
przy jakiejkolwiek sprzeczności między ustawodawstwem belgijskim i francuskim zostanie zastosowany 
specjalny tryb prawny, przy którym brzmienie Rozporządzenia 1082/2006 i z niego wynikający statut 
EUWT stawia się nad francuskimi ustawami o zatrudnieniu, o ile dojdzie do jakiegokolwiek konfliktu 
przy interpretacji tych norm.

Forum Eurometropolii Lille-Kortrijk-Tournai

Forum zostało powołane jako organ doradczy Eurometropolii. Ma za zadanie udzielanie organom 
wykonawczym EUWT sprzężenia zwrotnego i także inicjowanie wniosków dla dalszych projektów współ-
pracy transgranicznej. Konkretnie zadania członków tego Forum mogą być sformułowane następująco:

•	 objąć pod jednym dachem wszelkich uczestników z potencjałem realizowania współpracy transgra-
nicznej i inicjować debatę o czynnościach, które Eurometropolia mogłaby wykonywać;

•	 proponować projekty, które są w zgodzie z podstawową strategią współpracy transgranicznej 
w przedmiotowym regionie;

•	 brać udział w przewidywaniu rozwojowych potrzeb Eurometropolii, wspólnie z jej innymi organami;
•	 przyczyniać się bieżącej oceny działalności Eurometropolii;
•	 propagować znaczenie Eurometropolii i być jej „nieformalnymi ambasadorami“ jak wewnątrz, tak 

również na zewnątrz jej terytorium;

Pod względem treści forum Eurometropolii zajmuje się zwłaszcza następującymi agendami:

•	mobilność osób i swobodny przepływ towarów;
•	 dostępność Eurometropolii;
•	 pełne wykorzystanie potencjału całego obszaru Eurometropolii i zapewnienie tego, że do współ-

pracy transgranicznej będą zdolne się włączyć wszelkie podmioty, które mogą ją prowadzić;
•	 kultura i wzajemne, zwłaszcza językowe, zrozumienie;
•	 zatrudnienie;
•	 przestrzenna strategia rozwojowa;
•	 służba zdrowia i zagadnienia socjalne.

Forum Eurometropolii na początku zostało powołane na okres próbny dwu lat. Po tym okresie doj-
dzie do oceny sensowności tej organizacji i zostaną podjęte kolejne kroki. Jako organizacja społeczna 
Forum nie płaci swoim członkom żadnych wynagrodzeń, agencja wykonawcza EUWT pokrywa tylko 
część nakładów logistycznych związanych z posiedzeniami Forum.

Inne organy

Strukturę organizacji EUWT uzupełnia 6 grup roboczych i organ doradczy, forum 147 starostów 
gmin tworzących terytorium Eurometropolii. O ile chodzi o grupy robocze, to przedmiotem ich zainte-
resowania jest następujących 6 zakresów:

•	mobilność i dostępność komunikacyjna zajmująca się zagadnieniami transportu, rozwojem zintegro-
wanych systemów komunikacyjnych o wymiarze transgranicznym i także twarde zagadnienia typu 
połączenia kolejowego między obu krajami; 

•	 rozwój ekonomiczny – gdzie chodzi zwłaszcza o sprawy związane z problematyką klastrów, forum 
zatrudnienia i opodatkowania przedsiębiorstw i również pracowników na terenie Eurometropolii; 

•	 turyzm – rozwój mapy turystycznej i przekazywanie sobie informacji ważnych dla rozwoju turyzmu 
po obu stronach granicy;
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•	 zasługi dla mieszkańców – chodzi zwłaszcza o zagadnienia w dziedzinie służby zdrowia i koordyna-
cji postępowania w dziedzinie szkolnictwa wyższego;

•	 kultura – chodzi zwłaszcza o współpracę w zakresie imprez kulturalnych o znaczeniu ponadregionalnym;
•	 strategia terytorialna i rozwój przestrzenny – ta grupa robocza pracuje obecnie zwłaszcza z konceptem 

„zrównoważonego sąsiedztwa“, przy czym główną sferą zainteresowania są odnawialne źródła energii.

Budżet EUWT Eurometropolii LILLE-KORTRIJK-TOURNAI

EUWT w roku 2008 zaczynał gospodarowanie z budżetem 989 900 €. W kolejnym roku budżet 
wzrósł do 1 493 300 €, na rok 2010 zostało przydzielone 1 485 300 €. Koszty są równomiernie po-
krywane przez stronę belgijską i francuską, przy czym finansowo jest zaangażowane zarówno państwo 
belgijskie, jak i francuskie, obaj członkowie EUWT.

5.3.5.2 Planowana struktura EUWT TRITIA

EUWT TRITIA jest zakładane przez cztery podmioty administracji publicznej na szczeblu regionów 
samorządowych (NUTS 3), przy czym jego rejestracja odbędzie się zgodnie z prawem polskim.

Kraj RC Polska Słowacja
Założyciel Okręg morawsko-śląski Województwo opolskie

Województwo śląskie
Żyliński okręg samorządowy

Walne zgromadzenie

Walne zgromadzenie będzie czteroosobowe, na jego czele będzie stał przewodniczący z okręgu 
morawsko-śląskiego, a członkami będą 3 przedstawiciele regionów partnerskich. Posiedzenia będą się 
odbywały co najmniej dwa razy w roku.

Dyrektor EUWT i sekretariat wykonawczy

Siedziba sekretariatu będzie w Cieszynie. Sekretariat z początku będzie trzyosobowy (dyrektor, me-
nadżer finansowy i asystent), uzupełniony zostanie pracownikami zamiejscowymi, którzy w nim będą 
działać (cztery osoby, za każdego z założycieli 1 osoba).

Grupy robocze

Pierwszym zadaniem ugrupowania po jego powstaniu będzie opracowanie „Strategii systemowej 
współpracy nowo powstającego EUWT TRITIA, które jest wspólną odpowiedzialnością sekretariatu 
ugrupowania i regionów partnerskich. Do opracowania strategii na razie zostaną powołane 4 grupy 
robocze, które pod względem treści będą się orientować na kluczowe dziedziny przyszłej współpracy: 
transport, gospodarka, ruch turystyczny, energetyka i środowisko naturalne.

Rada nadzorcza

Należyte funkcjonowanie ugrupowania będzie nadzorować rada nadzorcza składająca się z przed-
stawicieli wszystkich regionów, które zakładają EUWT TRITIA.

Budżet EUWT TRITIA

Założyciele EUWT zdecydowali, że na działanie stowarzyszenia corocznie będą wpłacać kwo-
tę 22 000 EUR (każdy założyciel). Oprócz tego na rozpoczęcie działalności udało się uzyskać pomoc 
finansową z programów operacyjnych współpracy transgranicznej RC – Polska i RC – Słowacja, co wy-
raźnie ułatwi rozbieg działań ugrupowania.
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5.4. Aktualna działalność Eurometropolii Lille-Kortrijk-Tournai

Wspólne projekty i wspólna praca koncepcyjna w ramach Eurometropolii Lille-Kortrijk-Tournai

Wspólna transgraniczna strategia rozwojowa z roku 2002 zaproponowała 40 wniosków projektowych, 
z których realizacji doczekała mniejsza część. W dziedzinie wzajemnej komunikacji można wspomnieć trans-
graniczną telewizję z 4 dwujęzycznymi programami, w dziedzinie usług publicznych transgraniczne linie 
autobusowe lub transgraniczne usługi kremacyjne, w dziedzinie kultury współpraca była bardzo widoczna 
w roku 2004, kiedy Lille było Europejską Stolicą Kultury, przy czym ponad 60% działań miało miejsce poza 
samym Lille, istotna część także w Belgii, w dziedzinie zatrudnienia trzeba wspomnieć współpracę na bazie 
Forum Zatrudnienia Eurometropolii, w dziedzinie środowiska naturalnego i gospodarki wodnej można przy-
toczyć wspólne oczyszczalnie ścieków czy transgraniczne kampanie dla poparcia sortowania odpadów.

Miejscowy plan działania Eurometropolii Lille-Kortrijk-Tournai

Proces tworzenia pierwszej wspólnej transgranicznej strategii Eurometropolii po założeniu EUWT 
został zapewniony celowo powołaną miejscową grupą wspomagającą (Local Action Group), którą utwo-
rzyli przedstawiciele wszystkich 14 założycieli EUWT. We wszystkich przypadkach chodziło o urzęd-
ników (a więc nie o wybieranych przedstawicieli). Przedstawiciele polityczni wszystkich 14 partnerów 
zakładających zdecydowali o bardziej ogólnym charakterze powstającej strategii.

Powody powstania wspólnej strategii

Możemy znaleźć więcej powodów dla wielopoziomowego dialogu i powstania kolaboratywnych 
strategii na terytoriach transgranicznych. Na podstawie rozmowy z Christianem Lamourem, konsultan-
tem tworzenia EUWT Eurometropolia Lille oraz wybitnym geografem politycznym luksemburskiego 
Centrum Europejskich Studiów Politycznych, pozwalam sobie przedstawić następujące:

•	Współpraca transgraniczna zawsze obejmuje co najmniej dwu graczy. Dlatego rozwiązanie proble-
mów w tych obszarach zawsze wymaga kompleksowego podejścia.

•	 Jakkolwiek nie wszystkie dziedziny współpracy koniecznie obejmują trzy podstawowe ogniwa współ-
pracy transgranicznej w regionie, a więc Francję, Flandrię i Walonię, potrzeba wybudowania wspólnej 
Eurometropolii opartej na wspólnej tożsamości stwarza potrzebę powstania dużej ilości projektów.

•	Duża część rdzennego obszaru metropolii faktycznie biegnie w poprzek wszystkich trzech głów-
nych regionów.

•	Nie istnieje symetria. Podobnie jak w zdecydowanej większości pozostałych granic także na tej 
francusko-belgijskiej rozwiązanie konkretnych problemów wymaga włączenia różnej liczby uczest-
ników, według charakteru rozwiązywanego problemu.

•	 Dzielenie wspólnego terytorium. Eurometropolia z geograficznego punktu widzenia pod względem „twar-
dych” wskaźników jest jednym terytorium (sprawy planowania przestrzennego, środowiska naturalnego). 
Nie ma tu zasadniczych różnic geograficznych między poszczególnymi regionami Eurometropolii.

•	W dziedzinie tzw. „miękkich” tematów, jakimi są zwłaszcza oświata, kultura, badania, turyzm, istnie-
je duża ilość graczy, których działalność powinna być lepiej koordynowana.

•	 Eurometropolia jest terytorium tranzytowym, kiedy niektóre zasadnicze drogi o znaczeniu europej-
skim już przecinają jej teren, a inne są już zaplanowane. Trzeba zwiększonej koordynacji, aby było 
możliwe zarówno wyeliminować niektóre negatywne skutki tego stanu (zwłaszcza obciążenie środo-
wiskowe w dolinie rzeki Lys), a zwłaszcza zaś z tej sytuacji profitować, ponieważ tak rozwinięta infra-
struktura oczywiście przyciąga uwagę na szczeblu regionalnym, narodowym i międzynarodowym. 

W Eurometropolii Lille-Kortrijk-Tournai pierwszy wspólny plan działania dla EUWT miał niezbyt 
ambitne cele, które przez grupę roboczą zostały sformułowane w bardzo prostej i ogólnej płaszczyźnie. 
Główne punkty planu działania można zebrać w poniższych tabelkach: 
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Cel 1: Rozpoczęcie działalności EUWT

Rodzaj działalności Opis działalności Zamierzony wynik Źródła finansowe
Utworzenie agencji wyko-
nawczej EUWT

Dokończyć rekrutację pra-
cowników

Jedenastoosobowy 
zespół
Sukces EUWT

Budżet Eurometropolii

Stworzenie powiązań z dal-
szymi graczami współpracy 
transgranicznej w Eurome-
tropolii

Wprowadzenie wzajem-
nych więzi między agencją 
wykonawczą a pozostałymi 
graczami

Pomyślna współpraca 
na terytorium

Członkowie EUWT

Cel 2a) Włączenie społeczności

Rodzaj działalności Opis działalności Zamierzony wynik Źródła finansowe
Utworzenie Forum Utworzenie organu dorad-

czego, gdzie będzie włączo-
ne społeczeństwo obywa-
telskie

Reprezentowanie szer-
szej społeczności, kolejne 
impulsy dla działalności 
EUWT

Budżet
Eurometropolii

Stworzenie powiązań 
z dalszymi graczami 
współpracy transgranicz-
nej w Eurometropolii

Wprowadzenie wzajemnych 
więzi między forum a pozo-
stałymi graczami

Ulepszony proces
decyzyjny

Organizowanie otwarte-
go seminarium

Zrealizowanie otwartego 
seminarium dla wszystkich 
możliwych partnerów

Wymiana poglądów mię-
dzy wszystkimi potencjal-
nymi graczami współpracy

Współfinansowano 
źródłami europejskimi

Cel 2b) Identyfikowalność EUWT jako społeczeństwa obywatelskiego

Rodzaj działalności Opis działalności Zamierzony wynik Źródła finansowe
Utworzenie stron www 
EUWT

Sprawna i dostępna służba 
informacyjna

Włączenie ludności
Więcej „legitymności“
Lepsza wymiana informacji

Budżet Eurometropolii

Utworzenie logo i postaci 
graficznej

Poinformowanie i komu-
nikacja

Być widocznym
Posiadać tożsamość

Budżet Eurometropolii

Cel 3) Zaproponować konkretne ulepszenia dla mieszkańców

Rodzaj działalności Opis działalności Zamierzony wynik Źródła finansowe
Poprawić komunikację kole-
jową między Francją i Belgią 
(nie tylko między Lille a Kor-
trijkiem)

Zwiększyć frekwencję po-
łączeń
Obniżyć cenę biletów

Bardziej powiązać obie
spółki kolejowe
Tańsze bilety dla mieszkań-
ców obu stron EUWT

Utworzenie mapy turystycz-
nej terytorium Eurometro-
polii

Tworzenie mapy
Powstanie wirtualnego cen-
trum turystycznego

Lepsza orientacja po obu 
stronach Eurometropolii 
tak dla mieszkańców, jak 
i turystów

Budżet
Eurometropolii
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Aktualna działalność Eurometropolii Lille-Kortrijk-Tournai (LKT)

Na początku trzeba wspomnieć, że pierwotnym zadaniem agencji wykonawczej nie jest rozwój ani 
administrowanie projektów. Zadaniem agencji jest koordynowanie wykorzystania potencjału całego 
EUWT, zwłaszcza jego członków-założycieli i wszystkich potencjalnych graczy współpracy transgra-
nicznej w ramach Eurometropolii LKT. Projekty, które sama agencja wykonawcza EUWT prowadzi, kon-
centrują się raczej na dziedzinie promocji i wyeksponowania Eurometropolii.

Jak już wspomniano w opisie struktury administracyjnej, agencja Eurometropolii LKT koordynu-
je działalność grup roboczych, które są złożone właśnie z samych graczy współpracy transgranicznej 
w ramach Eurometropolii LKT. Aktualnie agencja wykonawcza razem z poszczególnymi grupami robo-
czymi zajmuje się rozruchem następujących sześciu kluczowych działań:

•	W dziedzinie rozwoju ekonomicznego agencja wykonawcza asystuje przy opracowaniu strategii 
i wspólnego marketingu klastrów, które działają w Eurometropolii. Chodzi zwłaszcza o dziedziny 
przemysłu włókienniczego, logistyki, energii i rolnictwa. Oprócz tego agencja wykonawcza organi-
zuje corocznie Forum Zatrudnienia Eurometropolii.

•	W dziedzinie dziedzictwa przemysłowego Eurometropolia LKT pragnie naśladować przykład Zagłę-
bia Ruhry i przemienić zabytki industrialne na część dziedzictwa kulturalnego.

•	W dziedzinie transportu i mobilności EUWT Eurometropolia LKT usiłuje zabiegać o utworzenie sku-
tecznego systemu komunikacji publicznej, który połączyłby trzy największe siedziby Eurometropo-
lii – a więc Lille, Kortrijk i Tournai i pomógłby integrować lokalne, narodowe i regionalne strategie 
komunikacyjne na korzyść docelowego terenu Eurometropolii LKT.

•	Usługi zapewniające codzienne życie w Eurometropolii LKT agencja wykonawcza wspiera w formie 
tworzenia strategii równomiernej dystrybucji usług publicznych po obu stronach Eurometropolii 
(tzn. dostęp do usług dla seniorów, dostęp do oświaty tercjalnej itp.).

•	Agencja wykonawcza i inne organy EUWT tworzą również sumaryczną zrównoważoną strategię 
rozwoju przestrzennego Eurometropolii LKT.

•	 Agencja wykonawcza zapewnia również tworzenie map turystycznych Eurometropolii, wspólnego ser-
wera webowego i wspólnego systemu kształcenia pracowników w dziedzinie ruchu turystycznego.

5.5. Ocena EUWT Eurometropolia Lille-Kortrijk-Tournai

Stowarzyszenie to było pierwszym, które w ramach UE powstało, i jest oceniane jako jedno z naj-
bardziej sprawnych i skutecznych. Siłą napędową założenia EUWT było pokonanie problemów typo-
wych dla regionów transgranicznych przy pomocy nowej, wielostopniowej struktury zarządzania, po-
dobnie jak nabyte ambicje było stać się modelowym regionem europejskiej integracji. Koncentruje się 
na dziedzinie zatrudnienia, transportu, rozwoju przestrzennego i wspieraniu kultury.

Założyciele od samego EUWT oczekują roli inicjatora wspólnych transgranicznych projektów 
oraz realizatora celów, które przy początku powstania EUWT zostały zdefiniowane we wspólnej strate-
gii. EUWT kieruje się francuskim prawem, agencja wykonawcza jest na terytorium belgijskim1.

Podstawowe oczekiwania, jakie członkowie-założyciele z EUWT i jego agencję wykonawczą łączą, 
można zebrać w następujących zakresach:

•	 przygotowanie nowego sposobu administracji konurbacji przygranicznej;
•	 przygotowanie strategicznych projektów i przedsięwzięć;
•	 reprezentowanie Eurometropolii na zewnątrz.

Założyciele EUWT obiecują sobie od tej instytucji zwłaszcza poprawę procesów koordynacyjnych 
w formie utworzenia stałej struktury – a więc sekretariatu w Kortrijk, która będzie zapewniać rozwój 

1 Zespół autorów, Expertising Governance for Transfrontier Conurbations, Paryż 2010.
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obszaru przygranicznego i wciągać w niego wszystkich członków-założycieli EUWT. Na podstawie roz-
mów z kluczowymi graczami współpracy transgranicznej w ramach Eurometropolii LKT można wyciąg-
nąć następujący wniosek: większość założycieli Eurometropolii LKT postrzega jako zasadniczą wartość 
dodaną już sam fakt, że udało się utworzyć strukturę, która będzie współuczestniczyć w zapewnia-
niu rozwoju Eurometropolii. Wyników oczekują jednak dopiero w długookresowej perspektywie, przy 
czym jako możliwe zagrożenie postrzegają stosunkowo wątłą strukturę stałego sekretariatu.

Ze względu na fakt, że ugrupowanie to zostało założone zarówno przez podmioty ze strony orga-
nów samorządowych, jak i przedstawicieli administracji państwowej, a na jego bieg wpływają także za 
pośrednictwem forum przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, możemy to uważać za właściwie 
podjętą okazję prowadzącą do sprawnego, wielopoziomowego zarządzania regionem przygranicznym.

5.6. Ocena współpracy transgranicznej w ramach obu porównywanych obszarów
transgranicznych i zalecenia na podstawie doświadczeń zdobytych w Eurometropolii

Podstawowe porównanie

Wskaźnik Eurometropolia LKT EUWT TRITIA
Liczba mieszkańców (zaokrąglono) 2 000 000 7 600 000
Obszar (w km2) 3 550 33 980
Liczba członków-założycieli 14 4
Budżet EUWT rocznie (w euro) 1 485 300 (za rok 2010) 88 000 (projekt wg statutu)
Planowana liczba pracowników
sekretariatu

11 4

EUWT TRITIA jest inicjatywą, która w odróżnieniu od innych, włącznie Eurometropolii Lille-Kor-
trijk-Tournai, powstała odgórnie, z inicjatywy przedstawicieli politycznych 4 województw partnerskich, 
które zamieszkuje prawie 8 milionów mieszkańców. Założyciele EUWT wyczuwają okazję zwłaszcza 
w fakcie, że chodzi o obszar poszkodowany odległością od metropolii RC, Polski, w mniejszym stopniu 
także Słowacji. Równocześnie chodzi o region z ogromnym i dotąd niewyeksploatowanym potencjałem 
do wzajemnej współpracy. W obrębie 25 najbardziej zaludnionych rejonów całej UE (i Szwajcarii) aglo-
meracja katowicko-ostrawska z ludnością liczącą 5,3 miliona jest razem z rejonem Madrytu na szóstym 
miejscu, województwo opolskie, a zwłaszcza żyliński okręg samorządowy wnoszą m.in. znakomite za-
plecze rekreacyjne. Motywacją do założenia EUWT TRITIA na tak dużym obszarze była również aktual-
nie (marzec 2013) już prawie nierealna możliwość dysponowania w okresie programowania 2014–2020 
własnym programem operacyjnym współpracy transgranicznej, za przykładem Europejskiego Ugrupo-
wania Współpracy Terytorialnej Grande Region2 (patrz adnotacja pod kreską). 

2 Ugrupowanie to było pogłębieniem wcześniejszej pomyślnej współpracy, która kulminowała we wspólnym 
programie INTERREG IV A. Utworzenie EUWT pierwotnie było umotywowane właśnie ambicją wykonywania roli 
organu sterującego podanego programu, przez co także w dużym stopniu jest zdeterminowany poziomy charak-
ter współpracy w ramach stowarzyszenia, które (podobnie jak Eurometropolia) kieruje się prawem francuskim.

Przewodniczącym stowarzyszenia jest prefekt lotaryński, przy czym w Metach jest także siedziba stowarzy-
szenia. Wiceprzewodniczący/wiceprezydenci zmieniają się co pół roku i reprezentują wszystkie regiony. Walne 
zgromadzenie jest złożone z 10 przedstawicieli i podejmuje decyzje jednomyślnie. Chodzi o pewnego rodzaju 
komitet sterujący określający strategiczne zmierzanie współpracy. Rada administracyjna – zespół wykonawczy 
– jest jakimś ogniwem pośrednim między walnym zgromadzeniem a sekretariatem technicznym stowarzyszenia.

Wspólny sekretariat techniczny ma swoich pracowników, siedzibę ma w Luksemburgu (nie ma tam więc de-
legowania ze strony poszczególnych regionów członkowskich, np. w odróżnieniu od JST programu współpracy 
czesko-polskiej w Ołomuńcu).
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Programy w ramach obecnego Celu 3 – a więc współpraca transgraniczna – są obecnie w porów-
naniu do pomocy dla regionów Celu 1 (wszystkie regiony RC i SR z wyjątkiem stolic i okolicy) mniej 
ciekawe, niemniej w ramach okresu programowania po roku 2014 współpraca transgraniczna stanie 
się bardziej ciekawa także dla obecnych regionów konwergencyjnych. Potrzeba bardziej koncepcyjne-
go podejścia do współpracy transgranicznej także w świetle oczekiwanego obniżenia stopnia pomocy 
z ERDF będzie bardziej paląca.

Jednoznacznym negatywem EUWT TRITIA jest wąska i płaska struktura jego członków-założycieli, 
która w dużym stopniu może – i tak też się już stało – wywołać sprzeczne tendencje ze strony istnie-
jących czterech euroregionów na granicy czesko-polskiej między okręgiem morawsko-śląskim a woje-
wództwem śląskim i opolskim, które w początkowej fazie nie zostały do współpracy zaproszone. Ten 
obiektywny niedostatek został już jednak naprawiony i euroregiony czesko-polskie już włączają się do 
całego procesu przygotowania i notyfikacji EUWT. Zalecenie, które oferuje praktyka w Eurometropolii 
LKT, brzmi: objąć współpracą w ramach EUWT TRITIA większy pionowy wachlarz graczy.

Ze struktury Eurometropolii jest bowiem widoczne, że w odróżnieniu np. od (municypalnie kontro-
lowanych) euroregionów czesko-polskich czy z drugiej strony terytorialnie regionalnego ugrupowania 
TRITIA (podmiotami założycielskimi są województwo śląskie i opolskie, okręg morawsko-śląski i żyliń-
skiego okręgu samorządowego) do współpracy są włączone wszelkie możliwe podmioty administracji 
publicznej, kiedy logicznie bardziej zaangażowane przygraniczne jednostki samorządowe miast i gmin 
uzupełniają przedstawiciele administracji państwowej, co daje optymalny punkt wyjścia dla platformy 
komunikacyjnej z celem urzeczywistnienia faktycznie wielopoziomowego zarządzania przedmiotowym 
obszarem. EUWT Eurometropolia jest więc charakterystyczna bardzo wysokim stopniem włączenia 
politycznego, ponieważ było szyte na wymiar środowiska charakteryzującego się policentryczną metro-
polią na obszarze obejmującym dwa kraje członkowskie UE3.

Koleją istotną różnicą, którą na podstawie porównania już istniejącego ugrupowania Lille-Kortrijk-
Tournai i przygotowywanego EUWT TRITIA możemy wskazać, jest różniące się włączenie organów cen-
tralnych administracji państwowej w tworzenie ugrupowania: o ile zarówno francuskie, jak i belgijskie 
państwo (a w przypadku Belgii nawet dwie z trzech części federacji belgijskiej, społeczność flamandz-
kojęzyczna i Walonia) są członkami-założycielami ugrupowania i wyraźnie udzielają się w finansowanie 
pracy EUWT, o tyle możemy stwierdzić, że podejście państwa czeskiego i polskiego do udziału w pracy 
nad ugrupowaniem wykazuje o wiele bardziej powściągliwe cechy.

Dowodem odmiennego podejścia państwa czeskiego i francuskiego może być też różna szybkość 
implementacji samego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1082/2006 z dnia 
5 lipca 2006 r. o Europejskim Ugrupowaniu Współpracy Terytorialnej (EUWT), w kontekście stosunko-
wo długiej pomocy EU dla współpracy transgranicznej jest ono nowością, która reaguje właśnie na ko-
nieczność zoptymalizowania w jakiś sposób prowadzenia współpracy transgranicznej. O ile większość 
krajów europejskich, włącznie z Francją, Belgią, Słowacją i Polską, implementowała wspomniane rozpo-
rządzenie do ustawodawstwa narodowego stosunkowo szybko, Republika Czeska była jednym z krajów, 
które rozporządzenie to do swego ustawodawstwa wprowadziły dopiero w czasie swojej prezydentury 
w pierwszej połowie roku 2009. Ponadto nie odbyła się potrzebna koordynacja z krajami sąsiednimi, 
a więc według aktualnych uregulowań prawnych nie jest możliwe założenie EUWT z udziałem czeskich 
i polskich podmiotów samorządowych według czeskiego uregulowania prawnego.

Celem tych europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej (dalej tylko EUWT) jest przy tym 
ułatwianie i wspieranie współpracy transgranicznej, międzynarodowej i międzyregionalnej, ponieważ 
wnioskodawcy projektu, w większości eurodeputowani z terenów przygranicznych, np. były burmistrz 
Cieszyna Jan Olbrycht, na podstawie swoich doświadczeń z realizacji współpracy transgranicznej 

Grand Region w ramach programu INTERREG IV A rozdziela 105 996 517 EUR z ERDF, przy czym poszcze-
gólni członkowie powinni zapewnić taką samą sumę dla współfinansowania.

3 Zespół autorów, Expertising Governance for Transfrontier Conurbations, Paryż 2010.
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wyczuwali potrzebę udostępnienia terenom transgranicznym instrumentu do podniesienia tej współ-
pracy na wyższy poziom. W odróżnieniu od struktur, w ramach których współpraca ta odbywała się do 
roku 2007, EUWT posiadają podmiotowość prawną i stawiają sobie ambicje realizować wielopoziomo-
we zarządzenie obszarem, na którym odbywa się współpraca transgraniczna. Europejskie ugrupowanie 
współpracy terytorialnej przedstawia więc aktualnie z formalnego punktu widzenia „najwyższą ligę” 
współpracy transgranicznej. Powodzenie Eurometropolii Lille-Kortrijk-Tournai wynika również z aktyw-
nej współpracy z organami centralnymi administracji państwowej, co możemy także przypisać odmien-
nemu i zwłaszcza bardziej długotrwałemu pozytywnemu przyjmowaniu współpracy transgranicznej 
przez państwo francuskie i belgijskie. Zalecenia dla prowadzenia współpracy transgranicznej w ramach 
EUWT TRITIA mogą zatem być następujące:

•	 Za znaczny niedostatek istniejącej organizacji współpracy transgranicznej między czterema regio-
nami możemy uznać płaską strukturę członków-założycieli EUWT. W celu eliminacji tego manka-
mentu i możliwego włączenia największej liczby graczy do aktywnego urzeczywistniania czy wspie-
rania współpracy transgranicznej zalecam powołanie kombinacji Forum Eurometropolii z forum 
starostów, które w warunkach współpracy czesko-polskiej, odpow. współpracy czesko-polsko-sło-
wackiej włączyłoby do działań także znaczących przedstawicieli z szeregów starostów, biznesu, 
wyższych uczelni i społeczeństwa obywatelskiego.

•	 Kolejnym zalecanym krokiem jest włączenie szczebla państwowego wszystkich państw do przygo-
towania i późniejszej pracy EUWT TRITIA. Optymalną formą mogłoby być np. regularne zaprasza-
nie obserwatorów z ministerstw na posiedzenia organów EUWT.

•	 Sekretariat EUWT powinien się składać co najmniej z sześciu osób, przy czym rolą sekretariatu 
EUWT TRITIA miałoby być inicjowanie wspólnych projektów i działań współpracy, a nie w pierw-
szym rzędzie ich realizacja przez pracowników sekretariatu. Dla osiągnięcia jak najlepszych wyni-
ków potrzebne jest rozpoczęcie działalności sekretariatu jak najwcześniej. 

•	Całe EUWT TRITIA powinno się pokusić o uwidocznienie swojego istnienia w formie tworzenia 
pewnej wspólnej tożsamości i marki TRITIA. Wspólny marketing wszystkich regionów wydaje się 
być niezbędnością i należy do niego przystąpić jak najwcześniej. 





SYNTEZA



INICJATYWY STRATEGICZNE

Oddychamy!

Środowisko naturalne i zanieczyszczenie powietrza nie znają pojęcia granic. Przedstawiciele czte-
rech regionów partnerskich podejmą wszelkie niezbędne kroki dla poprawy stanu środowiska, szcze-
gólnie zaś czystości powietrza w regionach tworzących EUWT TRITIA, zwłaszcza na osi Ostrawa – Ka-
towice – Kędzierzyn Koźle. W ramach tych starań będą oni przygotowywać i realizować własne projek-
ty w zakresie swojej właściwości, jak i ściśle współpracować z odpowiednimi partnerami publicznymi 
i korporacyjnymi na poziomie europejskim, krajowym i lokalnym.

Jeździmy!

Budowanie wspólnego transgranicznego obszaru gospodarczego będzie w pełni korzystać z czte-
rech podstawowych swobód leżących u podstaw jednolitego rynku wewnętrznego UE, a mianowicie 
swobodnego przepływu osób, usług, kapitału i towarów. Dlatego też, aby umożliwić mieszkańcom 
wszystkich czterech regionów partnerskich korzystanie w pełni z tych swobód, konieczne jest uzu-
pełnienie infrastruktury transportowej oraz koordynowanie projektów inwestycyjnych i nieinwesty-
cyjnych w dziedzinie infrastruktury transportowej. Regiony partnerskie oprócz wzajemnej koordynacji 
będą współpracować także z instytucjami europejskimi i ministerstwami krajowymi tak, aby prawie 
8 mln mieszkańców regionu transgranicznego mogło w pełni korzystać z ułatwień oferowanych przez 
jednolity rynek wewnętrzny UE.

Prosperujemy razem!

W czterech regionach trzech krajów tworzących EUWT TRITIA mieszka niespełna 8 milionów 
mieszkańców. Regiony partnerskie zobowiązują się, że będą dążyć do wysokiego poziomu życia miesz-
kańców poprzez budowanie wysokiej atrakcyjności obszaru dla obecnych i potencjalnych inwestorów 
i pracodawców, wspierać przedsiębiorczość i innowacje oraz wszelkimi możliwymi sposobami wspierać 
koncept kształcenia całożyciowego tak, aby możliwości oferowane przez rynek pracy tego gęsto zalud-
nionego obszarze transgranicznego mogły być w pełni wykorzystane przez mieszkańców wszystkich 
regionów partnerskich. 

Budujemy wspólne możliwości turystyczne!

Terytorium całego EUWT TRITIA posiada duży potencjał zaspokajania potrzeb rekreacyjnych za-
równo własnych mieszkańców, jak i odwiedzających. Cztery regiony partnerskie oferują urozmaicony 
wachlarz możliwości aktywnego i biernego spędzania wolnego czasu. Na drodze skoordynowanego 
rozwoju ruchu turystycznego można osiągnąć zarówno wzrost liczby gości obszaru ugrupowania, jak 
również wzrost zatrudnienia w tym kluczowym sektorze.



1. WSTĘP

1.1. Metodyka i tryb opracowania dzieła

Strategia systemowej współpracy regionów przygotowujących EUWT TRITIA na lata 2014 do 2020 
została opracowana jako podstawowy dokument strategiczny przyszłej współpracy danych regionów 
transgranicznych, które tworzą Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej zgodnie z Rozpo-
rządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1082/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. o europejskim 
ugrupowaniu współpracy terytorialnej (EUWT). Strategia ta analizuje zarówno poszczególne aspekty 
współpracy transgranicznej, jak i identyfikuje tematy odpowiednie dla rozwoju regionów partnerskich, 
a następnie formułuje cele i możliwe zamierzenia projektowe, które doprowadzą do realizacji strategii. 
Strategia jest syntezą trzech strategii bilateralnych, które były w trakcie lat 2010 do 2012 opracowane 
przez cztery regiony partnerskie, którymi są:

• żyliński okręg samorządowy;
• okręg morawsko-śląski;
• województwo opolskie;
• województwo śląskie.

Strategia systemowej współpracy składa się z dwu części: 
Części analitycznej, która opisuje sytuację w skali ogólnej dotychczasowej współpracy transgra-

nicznej istniejących regionów partnerskich zgodnie z następującą strukturą:

•	 studium mapujące skierowane na wszystkie aspekty współpracy transgranicznej, ze szczególnym 
uwzględnieniem głównych zakresów, którymi są transport, współpraca gospodarcza, turystyka 
oraz energetyka i ochrona środowiska naturalnego;

•	 analiza SWOT;
•	 studium porównawcze skierowane na sytuację w Eurometropolii francusko-belgijskiej. Eurometro-

polia francusko-belgijska jest wzorcowym przykładem utworzenia pierwszego Europejskiego Ugru-
powania Współpracy Terytorialnej, które między innymi ma już opracowany dokument strategiczny 
rozwoju współpracy transgranicznej.

Część wnioskowa została pomyślana jako kompleksowy plan rozwoju współpracy transgranicznej. 
Zawiera ona:

•	 sformułowanie wizji rozwoju współpracy regionów partnerskich;
•	 identyfikację konkretnych działań i nawiązujących do nich projektów prowadzących do realizacji 

strategii; przy czym podstawowa struktura odpowiada czterem określonym kluczowym obszarom 
współpracy;

•	 szczegółowe opracowania czterech zamierzeń projektowych, jeden dla każdego z kluczowych ob-
szarów współpracy.

Strategia została opracowana w okresie od maja 2012 r. do kwietnia 2015 r. z tym, że pracuje z trze-
ma z wyżej wymienionych strategiami bilateralnymi. Niniejszej Syntezy strategii dokonała Regionalna 
Rada Regionu Spójności NUTS 2 Morawsko-Śląskie.



2. WIZJA WSPÓŁPRACY, STRUKTURA CZĘŚCI WNIOSKOWEJ

2.1. Wizja rozwoju współpracy

„Okręg morawsko-śląski, województwa śląskie i opolskie oraz okręg żyliński dzięki współpracy in-
stytucjonalnej tworzą funkcyjne, gospodarczo i infrastrukturalnie połączony, prosperujący region trans-
graniczny, w którym udaje się eliminować negatywne skutki barierowe granic i dzięki wspólnym wysił-
kom wykorzystywać wzajemne komplementarności”.

Wizja rozwojowa koncentruje się na wykorzystaniu znacznego potencjału kooperacyjnego, któ-
rym dysponują wszystkie współpracujące regiony, tzn. okręg morawsko-śląski, województwa śląskie 
i opolskie oraz okręg żyliński, poprzez tworzenie funkcjonalnych struktur zarządzania współpracą 
transgraniczną także z wykorzystaniem projektów, które podczas tworzenia Strategii i trzech strategii 
dwustronnych zostały zidentyfikowane. Aby było możliwe spełnienie wszystkich celów, które są sfor-
mułowane w Strategii, do współpracy transgranicznej są zaangażowane wszystkie potencjalnie zainte-
resowane podmioty. Tworzenie i rozwój regionu transgranicznego są oparte na rdzennej współpracy 
w następujących czterech obszarach: 

1. Transport i infrastruktura,
2. Współpraca gospodarcza,
3. Turystyka,
4. Energetyka i środowisko naturalne.

Przy pomocy wyżej wymienionych czterech obszarów współpracy poprzez zinstytucjonalizowaną 
współpracę transgraniczną można osiągnąć dalszy rozwój wszystkich zaangażowanych regionów.

Pojęcia opisane w wizji rozwoju transgranicznego należy rozumieć w następujący sposób:

−	Terytorium wyznaczone w przestrzeni europejskiej. Tym, co będzie w skali europejskiej wyróżniać 
region transgraniczny EUWT TRITIA, muszą być dobre stosunki partnerskie na szczeblu instytucji 
publicznych, przedsiębiorstw, a także wzajemna otwartość i gościnność jego mieszkańców. Two-
rzenie atmosfery zaufania zarówno w kontaktach zawodowych, jak i społecznych jest podstawo-
wym warunkiem powodzenia wysiłków integracyjnych związanych z europejskimi ugrupowaniami 
współpracy terytorialnej. Współpraca tego rodzaju wymaga zaangażowania wielu podmiotów, ich 
sukces jest uwarunkowany raczej miękkimi, kulturowymi czynnikami niż np. najlepiej przygotowa-
nym projektem infrastrukturalnym czy funduszami.

−	Spójność społeczna, ekonomiczna i infrastrukturalna. Spójność społeczna w wymiarze regionu 
transgranicznego jest rozumiana w kategoriach integracji zmierzającej do osiągnięcia wspólnie 
określonych celów rozwoju. Charakteryzuje ją stała współpraca także w wymiarze strukturalnym 
oraz wspólny system wartości wywodzący się z kultury i tradycji. Spójność ekonomiczna regionów 
partnerskich znajduje odzwierciedlenie w dynamicznym i harmonijnym rozwoju całego obsza-
ru EUWT. Chodzi o koordynację polityk regionalnych i projektów rozwoju gospodarczego w celu 
zminimalizowania dysproporcji między poszczególnymi jednostkami terytorialnymi. Dalej chodzi 
o zredukowanie zachowań konfliktowych przedsiębiorstw na rzecz stworzenia sieci gospodarczych 
z powodzeniem konkurujących otoczeniu. Spójność infrastrukturalna regionu transgranicznego znaj-
duje odzwierciedlenie w funkcjonowaniu urządzeń i obiektów infrastruktury stanowiących środek 
zapewniający wysoką mobilność ludności, przedsiębiorców, turystów, dostępność i wymianę infor-
macji. Ich wysoka skuteczność i efektywność warunkuje z jednej strony utworzenie korzystnych 
warunków dla życia i realizacji projektów gospodarczych i zamierzeń kulturalnych, a z drugiej strony 
wspiera szacunek dla naturalnego bogactwa terytorium EUWT.
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−	Wspólne doświadczenia zmian historycznych, w tym także gospodarczych. Wspólne doświadcze-
nia wszystkich regionów, zwłaszcza z okresu drugiej połowy XX wieku, oraz podjęcie transformacji 
ustrojowej i związanych z nią zjawisk kryzysowych na początku XXI wieku stały się cenną lekcją 
dla społeczeństw obu regionów. Podpowiadają one, w jaki sposób mobilizować siły i środki w cza-
sie zagrożenia wynikającego z otoczenia, w jaki sposób zmobilizować kapitał ludzki i jak zbudować 
nowy profil gospodarczy. Spojrzenie „naprzód” postrzega postęp, do którego dochodzi w regionie 
transgranicznym, ale równocześnie pokazuje problemy, z powodu których konieczne jest nieustan-
ne poszukiwanie skutecznych rozwiązań. Doświadczenie podobnej historii, wydarzeń, osobowości, 
to są wartości, które są wspólne dla większość ludności regionów partnerskich, jest to fundament, 
który wspiera proces integracji.

−	 Inspiracja dla zrównoważonego wykorzystania cennych zasobów wewnętrznych zarówno na rzecz 
mieszkańców, jak i zainteresowanych bogactwem regionu. Zmierzanie do spójności w wymiarze spo-
łecznym, gospodarczym i infrastrukturalnym wraz ze wspólnymi wartościami związanymi z przeszło-
ścią, musi generować impulsy do tworzenia nowego zmierzania. Chodzi tu o takie zmiany, które są 
wprawdzie oparte na zasobach regionu transgranicznego, ale nie powinny prowadzić do ich umniej-
szenia. Poprawa edukacji, podnoszenie umiejętności i kwalifikacji mieszkańców, podkreślanie bogac-
twa naturalnego między innymi na rzecz turystyki, gospodarka proekologiczna realizowane zgodnie z 
naturą i jej wartościami muszą prowadzić do innowacyjności i przedsiębiorczości.

2.2. Struktura części projektowej strategii

Strategia współpracy systemowej regionów przygotowujących EUWT TRITIA na lata 2014 do 2020 
definiuje wizję rozwojową współpracy i cztery globalne cele strategiczne, które są dalej przetworzone 
w szczegółowe cele strategiczne. Realizacja szczegółowych celów strategicznych będzie zapewniana za 
pośrednictwem konkretnych działań i projektów. Tę strukturę strategii obrazuje następujący schemat:

Obszar współpracy 1. 
TRANSPORT
I INFRASTRUKTURA

Obszar współpracy 2. 
WSPÓŁPRACA
GOSPODARCZA

Obszar współpracy 3. 
RUCH TURYSTYCZNY

Obszar współpracy 4. 
ENERGETYKA
I ŚRODOWISKO
NATURALNE

Cel ogólny 1:
Maksymalizacja wykorzy-
stania położenia geogra-
ficznego regionów part-
nerskich dla ich rozwoju 
gospodarczego wsparta 
odpowiednim rozwojem 
transgranicznej infrastruk-
tury transportowej i trans-
portu z wykorzystaniem 
wewnętrznego potencjału 
współpracujących regio-
nów, uwzględniająca po-
trzeby dostępności 
i bezpieczeństwa przy 
jednoczesnym przyjaznym 
traktowaniu środowiska 
naturalnego

Cel ogólny 2:
Utworzenie warunków dla 
powstania wspólnej trans-
granicznej przestrzeni 
gospodarczej atrakcyjnej 
dla działalności opartej na 
wykorzystaniu innowacji, 
wspieraniu przedsiębior-
czości i biznesu, która 
będzie w stanie maksy-
malnie wykorzystać swoje 
położenie geograficzne, 
dostępność i umiejętności 
lokalnych zasobów ludz-
kich, wspólną historię, 
wzajemną komplemen-
tarność wszystkich re-
gionów i zapewni wysoką 
stopę zatrudnienia swoich 
mieszkańców

Cel ogólny 3:
Maksymalizacja wykorzy-
stania położenia geogra-
ficznego, zasobów histo-
rycznych, kulturowych 
i przyrodniczych regionów 
partnerskich dla rozwoju 
ruchu turystycznego

Cel ogólny 4: 
Zmniejszenie obciążeń 
środowiskowych współ-
pracujących regionów 
i poprawa jakości śro-
dowiska naturalnego 
w regionie transgranicz-
nym z wykorzystaniem 
rozwiązań energoosz-
czędnych
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Cel szczegółowy 1.1: 
Założenie i prowadzenie 
platformy eksperckiej 
zdolnej do ciągłego roz-
poznawania wspólnych 
priorytetów w zakresie 
rozwiązań infrastruktural-
nych, transportowych 
i logistycznych

Cel szczegółowy 2.1: 
Stworzenie warunków dla 
rozwoju i instytucjonaliza-
cji istniejących i powstania 
kolejnych elementów 
kooperatywnych prowa-
dzących do powstania 
transgranicznej przestrze-
ni gospodarczej

Cel szczegółowy 3.1:
Budowanie i modernizacja 
infrastruktury ruchu tury-
stycznego

Cel szczegółowy 4.1: 
Poprawa jakości śro-
dowiska w regionach 
transgranicznych 

Cel szczegółowy 1.2:
Poprawa dostępności 
komunikacyjnej i bezpie-
czeństwa ruchu drogo-
wego

Cel szczegółowy 2.2:
Wspieranie rozwoju za-
sobów ludzkich i poten-
cjału administracyjnego/
instytucjonalnego regionu 
transgranicznego

Cel szczegółowy 3.2:
Prowadzenie ukierunko-
wanego marketingu 
i promocji turystyki trans-
granicznej i współpraca 
w dziedzinie managemen-
tu destynacyjnego

Cel szczegółowy 4.2:
Współpraca przy po-
szukiwaniu rozwiązań 
energooszczędnych, 
zwłaszcza w dziedzinie 
gospodarki odpadami 

Cel szczegółowy 1.3: 
Wspieranie niskoemisyj-
nych form transportu 
i większej efektywności 
transportu publicznego

Cel szczegółowy 2.3: 
Wspieranie inicjatyw 
transgranicznych w dzie-
dzinie badań, rozwoju 
i innowacji

Cel szczegółowy 3.3: 
Rozwój ruchu turystycz-
nego w oparciu o wy-
korzystanie produktów 
lokalnych

Cel szczegółowy 4.3: 
Wspieranie wykorzy-
stania odnawialnych 
źródeł energii

Cel szczegółowy 3.4:
Poprawa jakości usług 
turystycznych

Strategiczne cele ogólne i szczegółowe w poszczególnych zakresach współpracy zostały określone 
przez członków tematycznych grup roboczych na ich wspólnych spotkaniach w celu przygotowania 
3 strategii dwustronnych w okresie od lipca do listopada 2011 roku. W ramach zidentyfikowanych 
konkretnych celów strategicznych zaproponowano również projekty, za których pośrednictwem cele 
te powinny być osiągane. Autor syntetycznej strategii wykorzystał potem te dane wejściowe i zapropo-
nował syntetyzowane brzmienie celów ogólnych i szczegółowych, które następnie przeszły procedurę 
weryfikacyjną w okresie lipiec 2012 r. – kwiecień 2013 r.



3. CELE OGÓLNE

3.1. Cel ogólny 1

Maksymalizacja wykorzystania położenia geograficznego regionów partnerskich dla ich rozwo-
ju gospodarczego wsparta odpowiednim rozwojem transgranicznej infrastruktury transportowej 
i transportu z wykorzystaniem wewnętrznego potencjału współpracujących regionów, uwzględnia-
jąca potrzeby dostępności i bezpieczeństwa przy jednoczesnym przyjaznym traktowaniu środowiska 
naturalnego.

Transport decyduje o atrakcyjności danego obszaru przez to, że zapewnia jego dostępność i połą-
czenia w sensie geograficznym, a przede wszystkim gospodarczym. Tworzenie rozwiązań w zakresie 
transportu oznacza coś więcej niż tylko modernizację i budowę nowej infrastruktury. Wymaga ono 
działań uwzględniających ideę połączenia terytorialnego, które znajduje odzwierciedlenie zarówno 
w pełnej funkcjonalności systemu, jak i w bezpieczeństwie ekologicznym. W transporcie międzyregio-
nalnym stawia się na nowe technologie wykorzystywane do rozwoju i poprawy komfortu korzystania 
z sieci transportowych i ich niską inwazyjność wobec środowiska naturalnego. Procesy te mają cha-
rakter zarówno ponadregionalny (międzynarodowy ruch tranzytowy), jak i odgrywają się na poziomie 
lokalnym (funkcjonalne obszary miejsc). System ten musi również spełniać kluczową rolę w ruchu tury-
stycznym i na rynku pracy. Oznacza to pełną integrację (połączenie) lokalnego systemu transportowego 
z ponadregionalnymi korytarzami infrastruktury transportowej.

Obszar okręgu morawsko-śląskiego oraz województwa śląskiego i opolskiego oraz okręgu żyliń-
skiego (oprócz ostatniego wymienionego okręgu) to silnie zurbanizowane tereny o dużej gęstości zalud-
nienia oraz miejsce, w którym zbiegają się główne szlaki drogowe i kolejowe. Jest to obszar tranzytowy 
zarówno wschód-zachód, jak i na osi północ-południe.

„Część szkieletową” transportu drogowego tworzą przecinające się autostrady A1/D1 łączące Pol-
skę i Czechy oraz autostrada A4 leżąca na terytorium Polski w pobliżu granicy PL-CZ i PL-SK i łącząca 
obszar z Ukrainą i Niemcami. Również na osi północ-południe (Włochy – Austria – Czechy – Polska 
– Skandynawia) transport w regionie odbywa się przez aktywny tranzyt, gdzie korytarze S1-R48, E462 
i E75 odgrywają ważną rolę w transporcie i logistyce, przy czym trasa A1/D1 połączy wkrótce dwa 
lotniska: Katowice Pyrzowice i Ostrawa Mošnov. Oba lotniska uznają za swe priorytety zwiększenie 
dynamiki przewozów towarowych i budowanie stref logistycznych.

Doniosłą możliwością dla regionu transgranicznego jest także poprowadzenie trasy VI Europejskie-
go Korytarza Transportowego łączącego północ i południe Europy przez jego teren, do tego jednak 
trzeba bardziej skoordynowanego podejścia regionów partnerskich.

Podobnie jak A1 także szlaki kolejowe E65 (PL-CZ) i C-E65 (PL-SK) należą do sieci TEN-T łączącej 
Skandynawię z południem Europy. Dzięki dziedzictwu przemysłowemu infrastruktura kolejowa w re-
gionie jest dobrze rozwinięta i oferuje duże możliwości przewozu towarów. Oprócz tego terminal prze-
ładunkowy tzw. kolei szerokotorowej (wybudowany zgodnie ze standardami obowiązującymi w krajach 
byłego Związku Radzieckiego) w Sławkowie (25 km od Katowic) przyniesie prawdopodobnie nowe per-
spektywy w dziedzinie handlu z Azją i Rosją orz jej miastami portowymi.

Z racji wyżej opisanych warunków na tym obszarze działa wiele firm transportowych i logistycz-
nych, których własne zaplecze innowacyjne jest niezadowalające, i to zwłaszcza z punktu widzenia 
możliwości infrastrukturalnych zapewniających w pierwszym rzędzie intermodalność i kompleksowe 
rozwiązania logistyczne dla klientów. Technologie łańcuchów dostaw mają ogromny potencjał rynkowy 
i rozwijają się bardzo szybko dzięki ICT, zwłaszcza dzięki technologii geolokalizacji, RFID i internetowi 
szerokopasmowemu. Równie szeroki zakres możliwości istnieje w dziedzinach związanych z edukacją 
dla potrzeb sektora w nawiązaniu do zaspokojenia popytu personalnego w latach przyszłych.
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Dla zwiększenia dynamiki rynku pracy (szczególnie w dziedzinach, które charakteryzują się niż-
szym poziomem płac) kluczowa jest poprawa organizacji komunikacji publicznej oraz łączenie możli-
wości kombinowania transportu indywidualnego z transportem publicznym, między innymi w postaci 
zapewnienia dostatecznej pojemności parkingowej. Obecnie jednak nawet połączenia między dużymi 
ośrodkami miejskimi, takimi jak Katowice czy Bielsko-Biała oraz Ostrawa i Żylina, pod względem szyb-
kości połączeń i innych parametrów jakościowych, pozostają głęboko w tyle za innymi silnie zurbani-
zowanymi regionami europejskimi. Wiadomo, że istnieje szereg ograniczeń funkcjonalnych i prawnych 
w dziedzinie budowania połączeń kolejowych o charakterze transgranicznym, jak również w dziedzinie 
administrowania takimi połączeniami ze strony podmiotów samorządu regionalnego. Podobne proble-
my są rozwiązywane w zakresie komunikacji autobusowej, którą prowadzą również samorządy lokalne. 
Stale jednak istnieje szereg możliwości związanych z lepszą koordynacją taryfową (włącznie wspólnych 
biletów), rozkładów jazdy lub wsparciem publicznych czy prywatnych przewoźników obsługujących li-
nie transgraniczne.

Obszar okręgu morawsko-śląskiego, województwa opolskiego i śląskiego oraz okręgu żylińskiego 
należy charakteryzować z punktu widzenia ziem polskich, czeskich i ewentualnie też słowackich tak-
że określonym „pozacentralnym” prowadzeniem korytarzy transportowych, które mogłoby się nega-
tywnie przejawić w ograniczonym zainteresowaniu centralnych reprezentacji narodowych w zakresie 
dobudowania szkieletowych sieci transportowych – w zakresie wytyczania sieci TEN-T należy zatem 
skupić uwagę na kategoryzacji korytarzy transportowych współpracujących regionów i zapewnić ich 
stabilizację w przygotowywanym „Projekcie nowej polityki TEN-T”1, a także na stałej uwadze i aktyw-
nym lobbingu na poziomie poszczególnych reprezentacji narodowych na rzecz dokończenia elementów 
infrastruktury transportowej, tzw. podstawowej sieci TEN-T do r. 2030 oraz globalnej sieci TEN-T do 
r. 2050. Dlatego aktualnym zadaniem współpracujących regionów jest śledzenie stabilizacji korytarza 
Wiedeń – (Ostrawa) – Katowice w sieci podstawowej TEN-T, przeforsować rozszerzenie sieci podsta-
wowej TEN-T o korytarze Ostrawa (Katowice) – Żylina oraz przeforsować rozszerzenie sieci globalnej 
TEN-T o korytarz Ostrawa – (Opawa) – Opole.

Oprócz konieczności optymalizacji i dobudowania elementów infrastruktury szkieletowej wycho-
dzących z systemu Transeuropejskich Sieci (TEN), kluczowym warunkiem powstania funkcjonalnego re-
gionu transgranicznego, z potencjonalnie funkcjonalną transgraniczną komunikacją publiczną, jest także 
poprawa dostępności komunikacyjnej na szczeblu lokalnym i regionalnym.

W regionach partnerskich wprawdzie udaje się długookresowo obniżać liczbę wypadków drogo-
wych ze skutkami śmiertelnymi, niemniej niewystarczająca przepustowość sieci transportowej w po-
łączeniu z dużym obciążeniem wciąż prowadzi do dużej liczby wypadków drogowych, włącznie tych 
z tragicznymi konsekwencjami. Faktowi temu powinny iść naprzeciw dalsze wspólne usiłowania w dzie-
dzinie dobudowania infrastruktury transgranicznej infrastruktury transportowej.

Transport drogowy w ramach sektora transportowego posiada dominujący udział w wytwarzaniu 
CO2 i emisji stałych i w regionach partnerskich przyczynia się do tego, że należą one do najbardziej śro-
dowiskowo zanieczyszczonych regionów w swoich krajach. Kolejną kluczową inicjatywą powinno być 
zatem, zwłaszcza na pierwszym etapie ze strony podmiotów publicznych, promowanie i wspieranie ni-
skoemisyjnych form transportu, w tym działań takich jak budowa stacji dla alternatywnie napędzanych 
pojazdów (CNG, samochody elektryczne), większego połączenia transportu kolejowego i indywidual-
nego włącznie rozbudowy sieci ścieżek rowerowych umożliwiających korzystanie z roweru jako środka 
transportu podczas podróży do ośrodków gospodarczych regionów.

Szerokie możliwości oferuje również transport wodny, konkretnie wykorzystanie rzeki Odry, na 
której planuje się – zwłaszcza na terenie województwa opolskiego – ważne przedsięwzięcia inwestycje 
w Raciborzu i Kotlarni, na Kanale Gliwickim oraz planowana jest budowa Kanału Śląskiego.

1 (Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council: „on Union guidelines for the de-
velopment of the trans-European transport network“).
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• Ten cel ogólny jest dalej rozwinięty w następujących szczegółowych celach strategicznych:
Szczegółowy cel strategiczny 1.1. Założenie i prowadzenie platformy eksperckiej zdolnej do ciągłego 

rozpoznawania wspólnych priorytetów w zakresie rozwiązań 
infrastrukturalnych, transportowych i logistycznych.

Szczegółowy cel strategiczny 1.2. Poprawa lokalnej i regionalnej dostępności komunikacyjnej.
Szczegółowy cel strategiczny 1.3. Wspieranie niskoemisyjnych form transportu i większej efektyw-

ności transportu publicznego.

3.2. Cel ogólny 2

Utworzenie warunków dla powstania wspólnej transgranicznej przestrzeni gospodarczej atrakcyj-
nej dla działalności opartej na wykorzystaniu innowacji, wspieraniu przedsiębiorczości i biznesu, która 
będzie w stanie maksymalnie wykorzystać swoje położenie geograficzne, dostępność i umiejętności 
lokalnych zasobów ludzkich, wspólną historię, wzajemną komplementarność wszystkich regionów 
i zapewni wysoką stopę zatrudnienia swoich mieszkańców.

Silna gospodarka jest podstawą rozwoju regionu. Budowanie wysokiej atrakcyjności obszaru dla 
firm koncentruje się przede wszystkim na procesie ich zakorzenienia. Dotyczy to zwłaszcza firm krajo-
wych i międzynarodowych, które obecnie zainwestowały środki w badania i rozwój tych podmiotów, 
które stabilizują dobrą kondycję rynku pracy przez to, że zapewniają możliwość rozwoju kwalifikacji 
i umiejętności miejscowych pracowników. Kierunek kształcenia, interesujący dla nowoczesnego handlu, 
wykorzystuje koncept samokształcenia i mobilności zawodowej młodzieży i obecnych pracowników 
udoskonalających się w systemie kształcenia ustawicznego.

We wszystkich regionach nastąpiła istotna restrukturyzacja gospodarki charakteryzująca się m.in. 
spadkiem produkcji przemysłu ciężkiego i dramatycznym spadkiem zatrudnienia w sektorze rolnym. 
W regionach pojawiły się nowe branże, co odnosi się zwłaszcza np. do przemysłu motoryzacyjnego. 
Etap, kiedy regiony konkurowały ze sobą w przyciąganiu inwestorów, powinien zmienić etap wspólne-
go budowania takiego transgranicznego środowiska gospodarczego, które będzie w stanie wykorzy-
stać innowacje, potencjał synergii oraz duży transgraniczny obszar gospodarczy na rzecz wspólnego 
wzrostu. Niemniej nowa kultura działalności gospodarczej i innowacyjności w regionie transgranicznym 
jest oparta na tradycjach gospodarczych regionu oraz nowych wzorcach promowanych przez globalne 
i innowacyjne firmy, włącznie tych z branży motoryzacyjnej.

Istotą nowej ekonomiki lub też gospodarki opartej na wiedzy są relacje pomiędzy podmiotami z róż-
nych sfer i sektorów. Klastry i inicjatywy klastrowe stanowią jedną z form organizacji takich stosunków. 
Zarówno okręg morawsko-śląski, tak i województwo śląskie i opolskie oraz okręg żyliński należą w swo-
ich krajach do liderów czy przynajmniej aktywnych graczy inicjatyw klastrowych. Dlatego jest wysoce 
wskazane stworzenie wspólnego środowiska gospodarczego także w formie transgranicznych inicjatyw 
klastrowych.

Innym odpowiednim narzędziem wspomagającym kulturę innowacyjną we wspólnej przestrzeni 
transgranicznej jest stosowanie zasad foresightingu (przewidywania) technologicznego i bieżąca identy-
fikacja zmian na rynku pracy ze szczególnym naciskiem na jego wymiar transgraniczny i ponadnarodowy. 

Funkcjonalna transgraniczna przestrzeń gospodarcza jest związana z funkcjonalnym transgranicz-
nym rynkiem pracy, który w regionach partnerskich powinien być wzmacniany i dobudowany. Proceso-
wi temu muszą towarzyszyć działania, które wzmocnią markę wspólnego regionu przygranicznego oraz 
komunikacja zarówno z mieszkańcami regionu przygranicznego, jak i poza nim.

Zrównoważony wysoki stopnień konkurencyjności w transgranicznej przestrzeni gospodarczej 
jest ściśle związany z lokalną bazą naukowo-badawczą i jakością edukacji na wszystkich poziomach 
kształcenia. Na poziomie kształcenia tercjalnego potrzebne jest wyciąganie większych korzyści z sze-
rokiego wachlarza kierunków, jakie we współpracujących regionach są oferowane, a za wzorem innych 
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transgranicznych współpracujących regionów zachodnich związać ofertę dostarczycieli kształcenia ter-
cjalnego. Kolejnym wyzwaniem dla uczelni współpracujących regionów jest konieczność poszukiwania 
większej możliwości współpracy ze sferą prywatną.

Współczesnemu przemysłowi brakuje wsparcia w postaci pozytywnej odezwy wynikającej z sy-
stemu edukacji, co dotyczy głównie kompetencji praktycznych i technicznych, które nie znajdują uzna-
nia wśród uczniów szkół podstawowych i średnich, przy czym popyt na technicznie wykształconych 
pracowników jest we wszystkich współpracujących regionach. Wspólna historia i podobne zaplecze 
gospodarcze regionów w obszarze transgranicznym ponadto nie są postrzegane jako źródło okazji do 
poznania korzeni współpracy handlowej. Dlatego już na poziomie kształcenia początkowego potrzebne 
jest podjęcie takich działań, które później pozwolą sile roboczej wykorzystać zalety transgranicznego 
rynku pracy, i to zarówno w zakresie kompetencji fachowych, jaki i przekrojowych i językowych, z ak-
centem na nauce języka sąsiadów.

Długotrwały dobrobyt współpracujących regionów transgranicznych w dużej mierze będzie zależ-
ny od ich zdolności stworzenia przyjaznego środowiska dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorców, 
którzy tworzą istotną część miejsc pracy. Właśnie dla małych i średnich przedsiębiorców stworzenie 
wspólnej transgranicznej przestrzeni gospodarczej może być okazją dla dalszego rozwoju.

• Ten cel ogólny jest dalej rozwinięty w następujących szczegółowych celach strategicznych:
Szczegółowy cel strategiczny 2.1. Stworzenie warunków dla rozwoju i instytucjonalizacji istnieją-

cych i powstania kolejnych elementów kooperatywnych prowa-
dzących do powstania transgranicznej przestrzeni gospodarczej.

Szczegółowy cel strategiczny 2.2.  Wspieranie rozwoju zasobów ludzkich i potencjału administracyj-
nego / instytucjonalnego regionu transgranicznego.

Szczegółowy cel strategiczny 2.3. Wspieranie inicjatyw transgranicznych w dziedzinie badań, roz-
woju i innowacji.

3.3. Cel ogólny 3

Maksymalizacja wykorzystania położenia geograficznego, zasobów historycznych, kulturowych 
i przyrodniczych regionów partnerskich dla rozwoju ruchu turystycznego.

Kultura, tradycja, historia i oferta turystyczna to bez wątpienia podstawa kształtowania wizerunku 
regionu. Dla nowoczesnego regionu są one oczywiście także siłą endogeniczną, zwłaszcza w sytu-
acjach dostosowywania popytu rozwijanego przez odbiorców. W perspektywie krótkookresowej coraz 
częściej dochodzi do stwarzania popytu dzięki nowoczesnym technologiom, w tym systemów interak-
tywnych. Nie bez znaczenia są również media społecznościowe. Wszystko to pozwala na optymalizację 
usługę popytu i jego dostępność na poziomie turystyki specjalistycznej (konkretny segment tzw. od-
biorców niemasowych). Jednak produkty sztandarowe (które zwykle zachowują swoją dużą skalę) ge-
nerują efekt mnożnikowy dotyczący pozytywnego wizerunku i informacji o atrakcyjności obszaru trans-
granicznego w skali międzynarodowej. Integracja produktów turystycznych nie wyklucza możliwości 
uzyskania korzyści komparatywnych dla wszystkich regionów. Współpraca transgraniczna instytucji 
obejmuje głównie ośrodki skoncentrowane przy podmiotach świadczących usługi turystyczne, orga-
nizacjach turystycznych, inicjatywach klastrowych lub klastrach. Korzyści uzyskane dzięki współpracy 
transgranicznej obejmują w równym stopniu nową infrastrukturę (nowe budynki i wyposażenie) i nowe 
wartości znaczenia medialnego (nowe marki, nowe działania).

Regiony współpracujące leżą na jednym ze skrzyżowań europejskich. Położenie to należy wykorzy-
stać i dobudować infrastrukturę dla ruchu turystycznego i z nią związaną ofertę usług. Przy powstawa-
niu nowej infrastruktury będą preferowane rozwiązania z jak najmniejszym obciążeniem dla środowiska 
naturalnego.
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Przedstawiony potencjał regionów partnerskich w zakresie oferty atrakcji turystycznych i infra-
struktury powinien być wykorzystany możliwie jak najefektywniej w koordynacji i realizacji wspólnych 
działań w zakresie rozwoju ruchu turystycznego. Dlatego wydaje się być niezbędna współpraca w zakre-
sie koordynacji managementu destynacyjnego, przy czym przez termin destynacji turystycznej rozumie 
się tu wszystkie regiony partnerskie. Potrzeba wsparcia rozwoju ruchu turystycznego na rozpatrywa-
nym terytorium, w tym turystyki wiejskiej, jest znacząca, bowiem wiąże się z powstaniem mikro-, ma-
łych i średnich przedsiębiorstw, gdzie mogą powstawać nowe, stałe miejsca pracy. Celem powinno być 
przede wszystkim przyciągnięcie nowych odwiedzających z obszaru poza rozpatrywanymi regionami, 
ale niezbędne jest również zwiększenie intensywności tzw. turystyki przygranicznej realizowanej przez 
mieszkańców sąsiadujących regionów. Jest to ważne nie tylko z punktu widzenia korzyści ekonomicz-
nych z transgranicznego ruchu turystycznego, ale także z punktu widzenia podnoszenie świadomości 
o sąsiednich regionach i tworzenie nieformalnych, pozytywnych więzi. Przez to można będzie osiągnąć 
to, że mieszkańcy zaczną identyfikować się z terytorium objętym przez powstające Europejskie Ugru-
powanie Współpracy Terytorialnej jako ze wspólną przestrzenią życiową, która nie zna formalnej gra-
nicy państwa. W ten sposób stworzona tożsamość terytorialna będzie następnie gwarancją trwałości 
projektu EUWT także poza ramami działań prowadzonych przez administrację publiczną i reprezentację 
polityczną w ramach narzucających się źródeł finansowych na ich realizację.

Na terenie współpracujących regionów ostatecznie turystyka transgraniczna już żywo funkcjonuje, 
przy czym chodzi zwłaszcza o tereny górskie, które leżą głównie na obszarze okręgu żylińskiego i mniej-
szym stopniu (pod względem obszaru i wysokości nad poziomem morza) okręgu morawsko-śląskiego 
i województwa śląskiego. Ważną grupą docelową w dziedzinie turystyki transgranicznej jest liczące 
5 milionów mieszkańców województwo śląskie, którzy oprócz gór na południu swego regionu mają 
również tendencję do odwiedzenia gór w okręgu morawsko-śląskim i okręgu żylińskim, korzystają 
z oferty związanej z możliwością rekreacji nad wodą w województwie opolskim (tamtejsze jeziora i rze-
ka Odra). Szczególnie charakterystyka geograficzna okręgu żylińskiego predysponuje go do tego, aby 
objąć funkcje rekreacyjne w ramach partnerstwa transgranicznego.

Oferta skierowana do turystów ma kluczowe znaczenie w kreowaniu wizerunku regionu jako miej-
sca odpowiedniego do spędzania wolnego czasu. Zakres oferty i równocześnie jej stała modernizacja 
z punktu widzenia infrastrukturalnego i wizerunkowego obejmuje zarówno działania komercyjne, jak 
i produkty (powszechnie użyteczne) wspierane ze środków publicznych. Atrakcyjność oferty turystycz-
nej wynika z jakości usług, bliskości (lokalizacji), historii (tradycji regionu) i trendów społecznych (moda 
na określony typ aktywności/miejsca). Szczególnie w odniesieniu do ostatnio wymienionego czynnika 
ważna jest stała obecność dostępnych i aktualnych informacji na temat oferty, które za pośrednictwem 
różnych kanałów są dostosowane do potrzeb różnych grup docelowych. Informacje te powinny być tak-
że aktywnie kształtowane w związku z reakcją zwrotną rynku. Nowoczesne instrumenty tworzenia sie-
ciowego systemu informacyjnego umożliwiają zróżnicowanie i skierowanie oferty w ramach serwisów 
społecznościowych, nowych mediów i przekazów wizualnych tworzonych w związku z określonymi 
wydarzeniami. Pakiety usług powinny być czymś więcej niż tylko połączeniem wielu ofert, co oznacza 
przede wszystkim tworzenie szerszego produktu o wyższej jakości, który można łatwo zidentyfikować, 
a następnie wpływanie na jego zasięg, i to włącznie efektów, które z niego wynikają.

Warunkiem niezbędnym do wykorzystania potencjału, którym współpracujące regiony dysponują 
w zakresie ruchu turystycznego, jest ścisła współpraca w zakresie management destynacyjnego, przy 
czym możliwe jest, że zajdzie potrzeba zinstytucjonalizowania tej kooperacji.
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• Ten cel ogólny jest dalej rozwinięty w następujących szczegółowych celach strategicznych:
Szczegółowy cel strategiczny 3.1 Budowanie i modernizacja infrastruktury ruchu turystycznego.
Szczegółowy cel strategiczny 3.2 Prowadzenie ukierunkowanego marketingu i promocji turystyki 

transgranicznej i współpraca w dziedzinie managementu destyla-
cyjnego.

Szczegółowy cel strategiczny 3.3 Rozwój ruchu turystycznego w oparciu o wykorzystanie produk-
tów lokalnych.

Szczegółowy cel strategiczny 3.4 Poprawa jakości usług turystycznych.

3.4. Cel ogólny 4

Zmniejszenie obciążeń środowiskowych współpracujących regionów i poprawa jakości środowi-
ska naturalnego w regionie transgranicznym z wykorzystaniem rozwiązań energooszczędnych 

Część regionu transgranicznego jest wyraźnie nacechowana przez przemysł ciężki, mianowicie 
zwłaszcza działaniami w dziedzinie energetyki – wydobyciem węgla, następnie przemysłem metalur-
giczny i chemicznym, co negatywnie odbiło się na stanie środowiska naturalnego, w szczególności na osi 
Ostrawa – Katowice – Kędzierzyn-Koźle. Region transgraniczny uzyskuje w ten sposób opinię jednego 
z najbardziej środowiskowo obciążonych obszarów w Europie. Potrzebna jest koordynacja wysiłków, 
które doprowadzą do poprawy obecnej sytuacji.

Przedmiotem uwagi współpracujących regionów powinny być działania na rzecz poprawy jakości 
powietrza i intensywna współpraca w zarządzaniu jakością powietrza. Inicjatywy te powinny być uzu-
pełnione o propagowanie alternatywnych paliw ekologicznych, ponieważ również nasilony transport 
samochodowy znacząco przyczynia się do obecnego niekorzystnego stanu środowiska naturalnego we 
współpracujących regionach.

Energetyka stanowi jedną z najważniejszych części infrastruktury miast i regionów współczesnego 
przeurbanizowanego świata. Dla odbiorców produktów energetycznych, tj. domostw, podmiotów pub-
licznych i firm, wymagane rozwiązana w dziedzinie energetyki odnoszą się przede wszystkim do moż-
liwości zredukowania cen. Dla podmiotów z dziedziny energetyki (i to nie tylko z tego sektora), jest to 
wyzwanie, aby szukać nowych, lepszych i bardziej przyjaznych dla środowiska produktów i technologii. 
Z powodu tego potrzeba też wypełnić lukę kompetencyjną w zakresie nowych zdolności i kwalifikacji 
dla tworzenia proekologicznych i ekonomicznie efektywnych rozwiązań w zakresie energetyki. Oznacza 
to konieczność badań nad lepszym wykorzystaniem pozostałych zasobów, poszukiwań alternatywnych 
źródeł energii i także potrzebę wzmocnienia edukacji proekologicznej.

Kwestie energetyki ze względu na korzystanie z zasobów mineralnych oddziaływania na środowi-
sko naturalne mają poważny wpływ na ekosystemy, i to także w wymiarze transgranicznym. Rosnący 
popyt na energię prowadzi do potencjalnego wzrostu emisji zanieczyszczeń. Postępująca urbanizacja, 
w tym urbansprawl, i wzrost emisji, mają negatywny wpływ na różnorodność biologiczną i wymaga-
ją działań zapobiegawczych. Samorządy terytorialne i operatorzy gospodarki komunalnej, jako główni 
odbiorcy energii, są zainteresowani znalezieniem rozwiązań poprawiających efektywność energetycz-
ną i wprowadzeniem inteligentnych rozwiązań przyjaznych dla środowiska naturalnego. Dlatego waż-
na jest wzajemna koordynacja koncepcji energetycznych regionów oraz wynikająca z niej współpraca 
w dziedzinie gospodarki odpadami. Ważną przestrzeń dla współpracy tworzą również nowe standardy 
w budownictwie prowadzące do masywnego wdrażania elementów budownictwa energooszczędnego 
i pasywnego.

Europejskie trendy w energetyce pozostają w znacznym stopniu pod wpływem masywnego skie-
rowania na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i poszukiwania rozwiązań pogodzenia po-
trzeb prosperującego przemysłu współpracujących regionów z zasadami zrównoważonego rozwoju. 
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Przedmiotem współpracy regionów partnerskich powinny być zatem zmasowane wsparcie wykorzysta-
nia odnawialnych źródeł energii we wszystkich typach urządzeń i budynków.

• Ten cel ogólny jest dalej rozwinięty w następujących szczegółowych celach strategicznych:
Szczegółowy cel strategiczny 4.1 Poprawa jakości środowiska w regionach transgranicznych.
Szczegółowy cel strategiczny 4.2 Współpraca przy poszukiwaniu rozwiązań energooszczędnych, 

zwłaszcza w dziedzinie gospodarki odpadami.
Szczegółowy cel strategiczny 4.3 Wspieranie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.



4. SZCZEGÓŁOWE CELE STRATEGICZNE
ZAKRESU WSPÓŁPRACY „TRANSPORT I INFRASTRUKTURA”

4.1. Szczegółowe cele strategiczne Celu ogólnego 1

SCS 1.1 Założenie i prowadzenie platformy trwale zdolnej rozpoznawać priorytety
w dziedzinie rozwiązań infrastrukturalnych, transportowych i logistycznych

Uzasadnienie celu szczegółowego:
Zwłaszcza w dziedzinie transportu często dochodzi do tego, że priorytety poszczególnych regionów włączo-
nych do współpracy transgranicznej bardzo się mijają i nie dochodzi więc do pożądanych synergii, które poma-
gają oszczędzać publiczne środki i poprawiać warunki dla jakościowego życia w regionach transgranicznych. 
Dlatego jest niezbędne stworzenie wspólnej, stałej, transgranicznej platformy ekspertów, którzy w dziedzinie 
transportu, infrastruktury i logistyki będą zdolni proponować środki i projekty, które będą rozwiązywać wspól-
ny rozwój koncepcyjny infrastruktury transgranicznej oraz systemów, które infrastrukturę tę będą wypełniały 
konkretną treścią.

Działania wspierające realizację celu:
– koncepcja rozwoju nadrzędnej infrastruktury transportowej (studium – narzędzie aktywnego lobbingu dla obro-

ny interesów regionów w dziedzinie autostrad i wybranych dróg państwowych, kolejowych szlaków szybkich 
prędkości i korytarzowych);

– okazje połączenia transportowego regionów (podstawa dla projektów okręgów, województw i gmin w zakresie 
zwiększenia przepustowości granic na poziomie regionalnym i lokalnym – studium na podstawie Border Crossingu);

– okazje integracji transportowej regionów (studium połączenia obszarów regionów komunikacją publiczną);
– współpraca w dziedzinie transportu lotniczego.

SCS 1.2 Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego
Uzasadnienie celu szczegółowego:
W celu pełnego wykorzystania możliwości, jakie oferuje jednolity rynek wewnętrzny i konkretny obszar trans-
graniczny, niezbędne jest zaoferowanie mieszkańcom gmin transgranicznych, a w szerszym kontekście także 
regionów, ułatwienie mobilności transgranicznej konkretnymi przedsięwzięciami prowadzącymi do poprawy 
dostępności komunikacyjnej. Większe bezpieczeństwo ruchu drogowego trzeba osiągnąć m. in. także przez 
takie skorygowanie infrastruktury drogowej, aby odpowiadała ona wielkości transportu.

Działania wspierające realizację celu:
– tworzenie warunków dla powstania i rozwoju multimodalnych korytarzy transportowych na obszarze EUWT;
– budowa, rekonstrukcja i modernizacja lokalnej i regionalnej nadgranicznej infrastruktury transportowej, także 

z uwzględnieniem podniesienia bezpieczeństwa ruchu drogowego (projekty gmin, związków gmin i regionów 
w zakresie odnowy i budowy elementów transgranicznej infrastruktury transportowej – np. mostów granicznych 
wł. dróg dojazdowych itp.);

– zapewnienie techniki dla poprawy utrzymania dróg;
– wzmocnienie mobilności regionalnej za pośrednictwem połączenia węzłów wtórnych i tercjalnych z infrastruk-

turą TEN-T.
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SCS 1.3 Wspieranie niskoemisyjnych form transportu
i większej efektywności transportu publicznego

Uzasadnienie celu szczegółowego:
Transport drogowy i jego duże nasilenie w regionach partnerskich powodują złą jakość powietrza. Dlatego jest 
potrzebne podjąć środki prowadzące do wspierania niskoemisyjnych form transportu i większej efektywności 
transportu masowego.

Działania wspierające realizację celu:
– tworzenie i aktualizacja planów połączeń komunikacyjnych obszaru w rozumieniu zharmonizowania grafików 

i mocy różnych form przewozu osób;
– modernizacja taboru pojazdów transgranicznego transportu publicznego;
– tworzenie studiów, strategii i planów akcyjnych wprowadzenie niskowęglowych form transportu;
– wykorzystanie nowoczesnych technologii optymalizacji połączeń komunikacyjnych obszaru;
– modernizacja środków publicznego transportu osobowego w sensie podnoszenia ich ekologiczności, komfortu, 

efektywności i atrakcyjności dla pasażerów, włącznie pasażerów z różnymi formami niepełnosprawności;
– realizacja kampanii wspierających alternatywne formy transportu;
– budowanie połączeń rowerowych przedmieść, mniejszych miast i gmin w szerszej okolicy centrów w formie 

utwardzonych dróg rowerowych oddzielonych od jezdni dróg dla pojazdów mechanicznych, ewent. w ramach 
poszerzonego profilu tych dróg włącznie własnego oznakowania drogowego i elementów drogowych zwiększają-
cych bezpieczeństwo rowerzystów;

– wspieranie budowania infrastruktury dla transportu korzystającego z alternatywnych źródeł energii (np. stacji 
ładowania samochodów elektrycznych);

– budowanie mocy postojowych przy stacjach autobusowych i kolejowych, które są używane na dojazdy do obsza-
rów miejskich;

– rozwój ekologicznie przyjaznych i niskowęglowych systemów transportowych i promocja zrównoważonej mobil-
ności miejskiej;

– rozwój kompleksowego, interoperabilnego systemu kolejowego o wysokiej jakości. 



5. SZCZEGÓŁOWE CELE STRATEGICZNE ZAKRESU WSPÓŁPRACY
„WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA”

5.1. Szczegółowe cele strategiczne Celu ogólnego 2

SCS 2.1 Stworzenie warunków dla rozwoju i instytucjonalizacji istniejących i powstania kolejnych
elementów kooperatywnych prowadzących do powstania transgranicznej przestrzeni
gospodarczej

Uzasadnienie celu szczegółowego:
Warunkiem utworzenia skutecznego wspólnej transgranicznej przestrzeni gospodarczej jest wspieranie plat-
form, w ramach których będą się spotykać uczestnicy biznesu ze wszystkich trzech stron granicy i które będą 
miały potencjał aby utworzyć nowe, korzystne partnerstwa wykorzystujące wzajemne komplementarności. Ta 
potencjalna wspólna przestrzeń współpracy gospodarczej otwiera większe okazje dla uczestników życia gospo-
darczego ze wszystkich stron granicy, podkreślone bliskością geograficzną i stosunkowo małą barierą językową. 
Dla przyszłego zrównoważonego rozwoju wszystkich regionów włączonych do współpracy transgranicznej 
powstanie takiej przestrzeni jest niezbędnością.

Działania wspierające realizację celu:
– inicjatywa łączenia i transgranicznej współpracy klastrów;
– aktywizacja młodych ludzi do współpracy;
– współpraca wyższych uczelni;
– wspieranie ducha przedsiębiorczości;
– instytucjonalizacja wzajemnego spotykania się właściwych uczestników życia gospodarczego współpracujących 

regionów – brokerage event;
– powstanie transgranicznego forum gospodarczego EUWT TRITIA – pomoc rozwojowi środowiska biznesowego 

w ramach obszaru regionów tworzących EUWT;
– efektywne udostępnienie usług dla przedsiębiorczości;
– wspieranie aplikacji języka sąsiadów;
– instrumenty finansowe na pomoc MŚP i instytucji wspierających działalność gospodarczą;
– systematyczny monitoring rynku pracy i dostosowanie oferty kształcenia wszystkich regionów zgodnie z potrze-

bami rynku pracy EUWT jako całości;
– rozwój transgranicznego rynku pracy włącznie wspierania transgranicznej mobilności siły roboczej;
– koordynacja współpracy podmiotów wspierających działalność gospodarczą;
– infoserwis MŚP;
– realizacja nadać transgranicznych, tworzenie analiz środowiska biznesowego i planów rozwojowych współpracy 

przedsiębiorców;
– tworzenie wspólnych produktów w celu pozyskiwania inwestycji do obszaru (katalogi i bazy danych okazji inwe-

stycyjnych, strony internetowe, udział w targach i konferencjach, budowanie regionalnej marki obszaru przychyl-
nego dla przedsiębiorczości itp.); 

– współpraca w dziedzinie zachęt inwestycyjnych.
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SCS 2.2 Wspieranie rozwoju zasobów ludzkich i potencjału administracyjnego/
instytucjonalnego regionu transgranicznego 

Uzasadnienie celu szczegółowego:
Wspólna przestrzeń gospodarcza otworzy dla mieszkańców regionu transgranicznego drzwi do ciekawych oka-
zji roboczych po drugiej stronie granicy. Aby do tego mogło dojść oraz aby stan ten mógł być utrzymany, trzeba 
wspierać rozwój zasobów lidzkich tak, aby mogły one być zdyskontowane także po drugiej stronie granicy, 
i także dostateczne moce administracyjne / instytucjonalne zdolne do reagowania na fakt, że wspólna transgra-
niczna przestrzeń gospodarcza jest bardziej skomplikowana niż narodowa przestrzeń gospodarcza.

Działania wspierające realizację celu:
– działania współpracy transgranicznej skierowane na podnoszenie możliwości zatrudnienia bezrobotnych, młodzieży 

i pozostałych grup ryzyka na rynku pracy oraz wspieranie transgranicznej mobilności pracowniczej (giełdy pracy, 
transgraniczne portale miejsc pracy, współpraca podmiotów działających w dziedzinie pośrednictwa pracy itp.);

– działania współpracy transgranicznej sektora gospodarczego, administracji publicznej i instytucji oświatowych 
skierowane na możliwości zatrudnienia absolwentów na rynku pracy włącznie innowacji kształcenia, poszerzania 
przestrzeni dla zdobywania doświadczeń praktycznych itp.;

– działania instytucji edukacyjnych skierowane na transgraniczne powiązanie programów edukacyjnych i two-
rzenie wspólnych transgranicznych produktów edukacyjnych (staże, kształcenie zdalne, tworzenie produktów 
edukacyjnych, które umożliwią odbycie części edukacji po drugiej stronie obszaru przygranicznego, tworzenie 
transgranicznych portali edukacyjnych, produktów e-learningowych, baz danych materiałów edukacyjnych itp.);

– działania współpracy transgranicznej podmiotów badawczych i rozwojowych oraz sektora przedsiębiorczego 
skierowane na rozwój środowiska innowacyjnego;

– działania wspierające równe szanse i transgraniczną inkluzję socjalną;
– działania wspierające współpracę prawną i administracyjną oraz współpracę między mieszkańcami i instytucjami 

włącznie eGovermentu, eInkluzji, ePartycypacji oraz eDemokracji. 

SCS 2.3 Wspieranie inicjatyw transgranicznych w dziedzinie badań, rozwoju i innowacji 
Uzasadnienie celu szczegółowego:
Konkurencyjność regionów europejskich w perspektywie długookresowej zależy od ich zdolności wspierania 
badań, rozwoju i innowacji. Wspólna transgraniczna przestrzeń gospodarcza oferuje w tym kierunku unikalne 
okazje spoczywające w możliwościach synergicznego wykorzystywania istniejących komplementarności gra-
czy w dziedzinie badań, rozwoju i innowacji z obu stron granicy i także przy implementacji regionalnych strate-
gii innowacyjnych zgodnie z konceptem inteligentnej specjalizacji Komisji Europejskiej.

Działania wspierające realizację celu:
– koordynacja przygotowania i implementacji regionalnych strategii innowacyjnych w regionach partnerskich zgod-

nie z konceptem inteligentnej specjalizacji (S3) Komisji Europejskiej;
– realizacja wspólnych działań przy rozwoju współpracy międzybranżowej w ramach regionów partnerskich;
– współpraca regionalnych graczy w zakresie wspierania innowacji przy tworzeniu wspólnych produktów transgra-

nicznych na pomoc kulturze innowacyjnej na obszarze transgranicznym (działania edukacyjne, transgraniczne 
portale innowacyjne, nagrody, konferencje, schemat nośny dla innowujących podmiotów ze środowiska MŚP, 
wspólne działania dla zrealizowania strategii innowacyjnych itp.);

– rozwój zielonej przedsiębiorczości, usług, technologii i miejsc pracy w MŚP w formie wspierania transgranicznych 
działań obniżających negatywne skutki działalności gospodarczej na środowisko naturalne;

– inwestycje w infrastrukturę publiczną konieczne dla rozwoju przedsiębiorczości i innowacji (parki naukowo-tech-
nologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, parki przemysłowe, centra innowacyjne itp.);

– współpraca transgraniczna przy innowacjach w administracji publicznej skierowanych na podniesienie atrakcyj-
ności środowiska biznesowego i kultury innowacyjnej włącznie podnoszenia jakości usług administracji publicznej 
w odniesieniu do środowiska przedsiębiorczego;

– skoncentrowanie się na elektromobilności i systemach CNG, (dla czeskich i polskich MŚP, zaangażowania w pro-
dukcję);

– materiały kompozytowe dla przemysłu lotniczego;
– współpraca w innych zakresach BiR włącznie wsparcia łączenia sfery akademickiej i komercyjnej;
– rozwój platformy Progres 3.



6. SZCZEGÓŁOWE CELE STRATEGICZNE ZAKRESU WSPÓŁPRACY
„RUCH TURYSTYCZNY“

6.1. Szczegółowe cele strategiczne Celu ogólnego 3

SCS 3.1 Budowanie i modernizacja infrastruktury ruchu turystycznego 
Uzasadnienie celu szczegółowego:
Istotnym czynnikiem wpływającym na jakość życia mieszkańców i gości jest wyposażenie obszaru w jakościo-
wą infrastrukturę dla ruchu turystycznego. Dla rozwoju transgranicznego ruchu turystycznego jest potrzebne 
zarówno budowanie nowej infrastruktury dla ruchu turystycznego, jak i rewitalizacja, modernizacja i odnawia-
nie istniejącej infrastruktury włącznie infrastruktury towarzyszącej (np. parkingi itp.). Infrastruktura ta posiada 
wysoki potencjał aby stać się przynętą dla turystów zarówno z transgranicznych współpracujących regionów, 
jak i innych.

Działania wspierające realizację celu:
– budowa infrastruktury dla ruchu turystycznego, włącznie infrastruktury dla turystów niepełnosprawnych
– rewitalizacja, modernizacja i odnowa infrastruktury dla ruchu turystycznego, wł. urządzeń istniejącej infrastruktury
– budowanie i modernizacja infrastruktury towarzyszącej wspomagającej ruch turystyczny
– modernizacja, innowacja i budowanie mocy ekspozycyjnych i informacyjnych z wykorzystaniem technologii infor-

macyjnych i komunikacyjnych w rozumieniu podniesienia postrzegania doznaniowego wystawionych ekspona-
tów, przystosowania ekspozycji do różnych grup docelowych oraz wyższej dostępności, jakości i kompleksowości 
udostępnianych informacji

SCS 3.2 Prowadzenie ukierunkowanego marketingu i promocji turystyki transgranicznej i współpraca 
w dziedzinie managementu destynacyjnego

Uzasadnienie celu szczegółowego:
Celem jest zapoznanie szerokiej opinii publicznej z atrakcjami turystycznymi w poszczególnych regionach, skie-
rowanie na nie jej uwagi i przez to także zwiększyć odwiedzalność tych atrakcji przy pomocy jakościowego 
marketingu i promocji czy już samych atrakcji, czy różnych form turystyki (np. bezbarierowej). To nie jest możli-
we do osiągnięcia bez ścisłej współpracy podmiotów odpowiedzialnych za management destylacyjny regionów 
partnerskich.

Działania wspierające realizację celu:
– powołanie stałej grupy roboczej/jednego miejsca koordynacyjnego zapewniającego sprawną współpracę

w dziedzinie managementu destynacyjnego;
– współpraca przy tworzeniu produktów informacyjnych i propagacyjnych ruchu turystycznego;
– realizacja wspólnych kampanii marketingowych;
– transgraniczne sieciowanie klastrów i innych podmiotów ruchu turystycznego;
– marketing i promocja atrakcji, działań i produktów ruchu turystycznego;
– marketing i promocja innych form turystyki.
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SCS 3.3 Rozwój ruchu turystycznego w oparciu o wykorzystanie produktów lokalnych
Uzasadnienie celu szczegółowego:
Wszystkie współpracujące regiony mają długookresową tradycję unikalnych w skali ogólnoeuropejskiej pro-
duktów lokalnych. Właśnie wyjątkowość tych produktów i ich należyta promocja może być impulsem dla przy-
jazdu nowych turystów zarówno ze współpracujących regionów, jak i skądinąd.

Działania wspierające realizację celu:
– opracowanie studiów, strategii i planów akcyjnych skierowanych na zastosowanie kompleksowych produktów 

ruchu turystycznego i pakietów usług na obszarze z wykorzystaniem jego specyfikacji;
– tworzenie i realizacja kompleksowych produktów ruchu turystycznego i pakietów usług na obszarze z wykorzy-

staniem jego specyfik;
– tworzenie i implementacja wspólnych transgranicznych produktów edukacyjnych skierowanych na rozwój zaso-

bów ludzkich w ruchu turystycznym;
– innowacje i poszerzanie usług turystycznych biur informacyjnych.

SCS 3.4 Poprawa jakości usług turystycznych
Uzasadnienie celu szczegółowego:
Konieczność wdrożenia jednolitego systemu udostępniania informacji organizacjom turystycznym, kształcenia 
pracowników w ruchu turystycznym (biur podróży, centrów informacyjnych itp.) oraz wyrównywania standar-
du świadczonych usług w ruchu turystycznym. Do osiągnięcia tego celu jest konieczne wsparcie wszystkich 
czynności związanych z tworzeniem narzędzi wspomagania ruchu turystycznego i systemu wymiany informa-
cji. Czynności te powinny prowadzić do poszerzenia usług w ruchu turystycznym i wzmocnienia zasobów ludz-
kich w tej dziedzinie. Ważną rolę odgrywa także standaryzacja ruchu turystycznego, i to zarówno w zakresie 
poziomu świadczonych usług, jak i oznakowania turystycznego itp.

Działania wspierające realizację celu:
– jednolity system udzielania informacji organizacjom turystycznym;
– kształcenie pracowników w ruchu turystycznym (biur podróży, centrów informacyjnych itp.);
– standaryzacja usług w ruchu turystycznym;
– inne czynności skierowane na rozwój transgranicznego ruchu turystycznego (tworzenie narzędzi wspomagania 

ruchu turystycznego i systemu wymiany informacji).



7. SZCZEGÓŁOWE CELE STRATEGICZNE ZAKRESU WSPÓŁPRACY
„ENERGETYKA I ŚRODOWISKO NATURALNE”

7.1. Szczegółowe cele strategiczne Celu ogólnego 4

SCS 4.1 Poprawa jakości środowiska w regionach transgranicznych
Uzasadnienie celu szczegółowego:
Jakość powietrza na osi Ostrawa – Katowice – Kędzierzyn-Koźle należy do najgorszych w całej UE. Ponieważ 
fakt ten obszarowi nadaje niepożądany stygmat, który po czeskiej stronie wyraża się np. w ogólnym ubytku 
liczby mieszkańców, trzeba wyraźnie poprawić jakość powietrza.
W celu osiągnięcia takiego celu jest konieczne stworzenie wspólnej strategii zarządzania jakością powietrza. 
Strategia odpow. „Program zarządzania jakością powietrza” będzie się opierał na poszczególnych materiałach 
źródłowych opracowanych jednakową metodyką (a więc zwłaszcza ze wspólnej imisyjnej i emisyjnej bazy da-
nych, bilansu emisyjnego i oceny stosunków emisyjno-imisyjnych włącznie modelowania). Główną korzyścią 
(wynikiem) wspólnego programu będzie znalezienie najbardziej stosownej kombinacji instrumentów dla osią-
gnięcia wymaganej, zadowalającej jakości powietrza w całym obszarze przygranicznym o pogorszonej jakości 
powietrza przy zachowaniu jego konkurencyjności.
Działania wspierające realizację celu:

Program zarządzania jakością powietrza współpracujących regionów
– wymiana danych o źródłach zanieczyszczenia powietrza;
– zainicjowanie zawarcia porozumienia międzynarodowego o jednolitym podejściu do udzielania warunków eksplo-

atacji źródeł zanieczyszczenia powietrza;
– ekologizacja transportu (np. promocja niskoemisyjnych i alternatywnych materiałów pędnych –CNG) i promocja trans-

portu publicznego i zrównoważonych form transportu i wdrażanie zasad zrównoważonej mobilności w miastach;
– tworzenie wspólnych programów edukacji ekologicznej;
– tworzenie funduszy ochrony i rewitalizacji zagrożonych ekosystemów współfinansowanych  przez sektor energetyki.

SCS 4.2 Współpraca przy poszukiwaniu rozwiązań energooszczędnych,
zwłaszcza w dziedzinie gospodarki odpadami 

Uzasadnienie celu szczegółowego:
Geograficzna bliskość współpracujących, gęsto zaludnionych regionów wymaga węższej kooperacji w dzie-
dzinie energetyki i gospodarki odpadami, przy czym obecne trendy światowe pokazują wysokie możliwości 
wzajemnych powiązań między dziedziną energetyczną i gospodarką odpadami.

Działania wspierające realizację celu:
– wspólne tworzenie koncepcji energetycznych (diagnostyka);
– wymiana doświadczeń w dziedzinie energetyki i gospodarki odpadami;
– wspieranie energooszczędnego budownictwa.
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SCS 4.3 Wspieranie wykorzystania odnawialnych źródeł energii
Uzasadnienie celu szczegółowego: 
W skali ogólnoeuropejskiej odnawialne źródła energii przeżywają wyraźny boom. W perspektywie długo-
okresowej dla współpracujących regionów jest niezbędna promocja i wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł 
energii.
Działania wspierające realizację celu:

– realizacja środków dla podnoszenia efektywności energetycznej płaszcza obwodowych i dachów budynków (ocieple-
nie, wymiana okien itp.);

– działania dla zwiększenia jakości regulacji systemu cieplnego budynków publicznych, termostatyzacji i pomiarów;
– implementacja innowacyjnych rozwiązań dla obniżenia zużycia energii elektrycznej;
– implementacja progresywnych technologii kombinowanej produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu;
– implementacja innowacyjnych rozwiązań ogrzewania budynków publicznych;
– wdrożenie odnawialnych źródeł energii do infrastruktury sektora publicznego (małe elektrownie wodne, ogniwa foto-

woltaiczne itp.);
– rekonstrukcja oświetlenia publicznego z celem obniżania zużycia energii elektrycznej;
– działania informacyjne skierowane na podniesienie świadomości o możliwościach obniżenia energochłonności budyn-

ków i wykorzystywania odnawialnych źródeł;
– realizacja działań dla oceny stanu efektywności energetycznej infrastruktury publicznej i opracowanie projektów roz-

wiązań;
– tworzenie informacyjnych baz danych infrastruktury publicznej skierowanych na efektywność energetyczną. 



8. SPRZĘŻENIE CZĘŚCI WNIOSKOWEJ STRATEGII
Z CZĘŚCIĄ ANALITYCZNĄ

Strategiczna (wnioskowa) część dokumentu opiera się na stwierdzeniach części wnioskowych trzech 
strategii bilateralnych, na części analitycznej niniejszej strategii oraz studium komparatywnym, które tę 
analityczną część uzupełnia, i uwzględnia przede wszystkim wyniki pracy tematycznych grup robo-
czych składających się z przedstawicieli administracji publicznej na szczeblu regionów, uniwersytetów, 
przedstawicieli miast i gmin, euroregionów, oraz na innych informacjach uzyskanych w trakcie opraco-
wania trzech strategii bilateralnych. 

W trakcie prac pokazała się różnica między opracowaniem strategii przeznaczonej dla jednego regio-
nu czy gminy, a opracowaniem takiego dokumentu dla kilku regionów z kilku krajów członkowskich UE, 
czym jest także ten przypadek. Odmienności w strukturze administracji publicznej i sposobie myślenia 
przedstawicieli wszystkich regionów uczyniły z opracowania tej strategii szczególne ciekawe zadanie.

Podstawowa logika tworzenia części strategicznej dokumentu spoczywa we wnioskowaniu takich 
ogólnych i szczegółowych celów strategicznych, których realizacja będzie prowadziła do pozytywnej 
zmiany jakościowej w zakresie stwierdzenia analizy. Przy tworzeniu części wnioskowej zostały jednak 
uwzględnione także cząstkowe wnioski analityczne i konkretne dane statystyczne, na podstawie któ-
rych mogły zostać zidentyfikowane główne wnioskowane zakresy interwencji.



9. CZĘŚĆ IMPLEMENTACYJNA STRATEGII

Głównym gwarantem, który powinien zapewnić implementację niniejszej strategii, jest sekretariat 
EUWT TRITIA, który powstanie po rejestracji EUWT przez polskie autorytety. Podmiotami współpra-
cującymi będą zwłaszcza urzędy okręgowe/marszałkowskie regionów partnerskich.

9.1. Realizacja i monitoring wypełniania strategii

Kluczową rolę dla osiągania strategii będzie miała realizacja projektów, które w trakcie tworzenia 
jej i trzech strategii bilateralnych zostały przez zespół realizacyjny i tematyczne grupy robocze ziden-
tyfikowane, a które wypełniają cele ogólne i szczegółowe sformułowane przez strategię. Projekty te 
pierwotnie będą realizowane przez partnerskie okręgi samorządowe i przez nie powołane organizacje, 
w znacznym stopniu jednak do współpracy będą się włączać także pozostałe rodzaje organizacji, takich 
jak wyższe uczelnie, klastry, euroregiony i organizacje non-profit.

Kluczowym aspektem, który będzie decydował o sukcesie tej strategii, będzie zdolność organizacji 
partnerskich ze wszystkich partnerskich regionów do tworzenia i utrzymywania partnerstw projekto-
wych, które będą wspólne projekty implementowały. W tym miejscu zasadniczą rolę będzie odgrywał se-
kretariat EUWT TRITIA, który po zarejestrowaniu ugrupowania przez polskie autorytety miałby powstać 
w Cieszynie w trakcie roku 2012. Pracownicy sekretariatu EUWT TRITIA wspólnie z pracownikami, któ-
rych do sekretariatu skierują urzędy okręgowe i marszałkowskie regionów zakładających ugrupowanie, 
będą monitorować wypełnianie strategii i stwarzać warunki dla optymalnego przebiegu jej implementacji.

Sekretariat EUWT TRITIA wspólnie z pracownikami regionów założycielskich będzie śledził zwłasz-
cza wypełnianie strategii na poziomie celów ogólnych i szczegółowych. Sekretariat może również za-
proponowań Walnemu Zgromadzeniu EUWT modyfikację celów globalnych czy szczegółowych za-
równo na poziomie strategii kompleksowej całego obszaru EUWT TRITIA, jak i zmian proponowanych 
w ramach trzech częściowych strategii bilateralnych, a więc także niniejszej czesko-polskiej.

Dla monitoringu przebiegu realizacji wszystkich strategii, a więc i niniejszej bilateralnej, został za-
proponowany zestaw indykatorów monitorujących przedstawiony w kolejnym rozdziale. Wypełnianie 
strategii kompleksowej, strategii częściowych i podanych w nich indykatorów monitorujących sekre-
tariat EUWT TRITIA będzie zapewniał w formie opracowania rocznego sprawozdania monitorującego, 
które razem z ewentualnymi propozycjami zmian będzie w odstępach rocznych przedkładane Walnemu 
Zgromadzeniu ugrupowania, które będzie go zatwierdzać.

9.1.1. Indykatory monitorujące

1. Zakres współpracy „TRANSPORT I INFRASTRUKTURA”

Wskaźniki monitorowania (M) i oceny (E)
M1. Długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych (km)
E1. Dynamika długości przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych (%)
M2. Długość nowych dróg, włącznie dróg szybkiego ruchu u autostrad (km)
E2. Dynamika długości przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych (%)
M3 Długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg (km)
E3. Dynamika długości przebudowanych lub zmodernizowanych dróg (%)
M4. Liczba przewiezionych pasażerów w transporcie miejskim (osoby)
E4. Dynamika liczby przewiezionych pasażerów w transporcie miejskim (%)
M5 Liczba przewiezionych pasażerów w transporcie międzyregionalnym WŚ-ŻOS (osoby)

E5. Dynamika liczby przewiezionych pasażerów w transporcie międzyregionalnym WŚ-ŻOS (%)
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2. Zakres współpracy „WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA”:

Wskaźniki monitorowania (M) i oceny (E)
M1. Liczba podmiotów gospodarczych w sektorze prywatnym (firmy) 
E1. Dynamika liczby podmiotów gospodarczych w sektorze prywatnym (%)
M2. Liczba osób fizycznych poświęcających się działalności gospodarczej (osoby)
E2. Dynamika liczby osób fizycznych poświęcających się działalności gospodarczej (%) 
M3. Liczba osób zatrudnionych (osoby) 
E3. Dynamika liczby osób zatrudnionych (%)
M4. Liczba projektów badawczo-rozwojowych (projekty)
E4. Dynamika liczby projektów badawczo-rozwojowych (%)
M5. Liczba przedsiębiorstw uczestniczących w projektach badawczo-rozwojowych (firmy)
E5. Dynamika liczby przedsiębiorstw uczestniczących w projektach badawczo-rozwojowych (%)
M6. Inwestycje prywatne uzupełniające pomoc publiczną dla projektów w zakresie innowacji lub B+R (EUR)
E6. Dynamika inwestycji prywatnych uzupełniających pomoc publiczną dla projektów w zakresie innowacji lub B+R (%)
M7. Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury publicznej, włącznie wspieranych edukacyjnych (osoby)
E7. Dynamika liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury publicznej, włącznie wspieranych 
edukacyjnych (%)
M8. Liczba uczestników inicjatyw mobilności transgranicznej, wspólnych inicjatyw lokalnych w dziedzinie 
zatrudnienia i wspólnej edukacji (osoby)
E8. Dynamika liczby uczestników inicjatyw mobilności transgranicznej, wspólnych inicjatyw lokalnych 
w dziedzinie zatrudnienia i wspólnej edukacji (%)

3. Zakres współpracy „RUCH TURYSTYCZNY”:

Wskaźniki monitorowania (M) i oceny (E)
M1. Liczba podmiotów gospodarczych w sektorze turystyki (firmy)
E1. Dynamika liczby podmiotów gospodarczych w sektorze turystyki (%)
M2. Liczba osób zatrudnionych w sektorze turystyki (osoby) 
E2. Dynamika liczby osób zatrudnionych w sektorze turystyki (%)
M3. Liczba osób odwiedzających atrakcje turystyczne, na których pobierana jest opłata wstępu (osoby) 
E3. Dynamika liczby osób odwiedzających atrakcje turystyczne, na których pobierana jest opłata wstępu (%)
M4. Liczba osób odwiedzających dotowane atrakcje turystyczne (osoby)
E4. Dynamika liczby osób odwiedzających dotowane atrakcje turystyczne (%)
M5. Liczba odwiedzających obiekty kulturalne, włącznie tych o charakterze dziedzictwa kulturowego
E5. Dynamika liczby odwiedzających obiekty kulturalne, włącznie tych o charakterze dziedzictwa kulturowego
M6. Liczba nocy spędzonych w obiektach noclegowych (osoby)
E6. Dynamika liczby nocy spędzonych w obiektach noclegowych (%)
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4. Zakres współpracy „ENERGETYKA I ŚRODOWISKO NATURALNE”:

Wskaźniki monitorowania (M) i oceny (E)
M1. Dodatkowa moc odnawialnych źródeł energii (MW)
E1. Dynamika w zakresie dodatkowej mocy odnawialnych źródeł energii (%)
M2. Liczba projektów badawczo-rozwojowych w dziedzinie energetyki (projekty)
E2. Dynamika liczby projektów badawczo-rozwojowych w dziedzinie energetyki (%)
M3. Liczba przedsiębiorstw uczestniczących w projektach badawczo-rozwojowych w dziedzinie energetyki (firmy)
E3. Dynamika liczby przedsiębiorstw uczestniczących w projektach badawczo-rozwojowych w dziedzinie 
energetyki (%)
M4. Liczba domostw o lepszej klasie wykorzystania energii (domostwa)
E4. Dynamika liczby domostw o lepszej klasie wykorzystania energii (%)
M5. Obniżanie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (MW)
E5. Dynamika obniżania zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (%)
M6. Liczba innych użytkowników energii podłączonych do inteligentnych sieci (użytkownicy)
E6. Dynamika liczby innych użytkowników energii podłączonych do inteligentnych sieci (%)
M7. Powierzchnia stanowisk o lepszym statusie ochronnym ()
E7. Dynamika powierzchni stanowisk o lepszym statusie ochronnym (%)

9.2. Źródła finansowe dla realizacji strategii

Długookresowy sukces strategii będzie oparty na stopniu, w jakim uda się związać proponowane 
inicjatywy podane w części implementacyjnej strategii z dostępnymi źródłami finansowymi. Przedsta-
wiana strategia będzie ważnym materiałem dla powiązania przyszłej postaci programów współpracy 
transgranicznej między Polską, Słowacją i Republiką Czeską z potrzebami obszaru regionów tworzących 
EUWT TRITIA.

Źródła publiczne
UE

Fundusze strukturalne UE Najważniejszymi źródłami finansowania niniejszej strategii będą program czy 
programy wspierania współpracy transgranicznej na obszarze EUWT TRITIA na 
okres lat 2014 do 2020. Prawdopodobnie będzie więc chodziło o PO współpracy 
transgranicznej RC-PL, SK-CZ oraz PL-SK finansowanej z ERDF.
W reszcie okresu programowania 2007–2013 pryncypialnym źródłem 
finansowania będą implementacje strategii PO współpracy transgranicznej RC-
PL, SK-CZ i PL-SK, i to zarówno za pośrednictwem wykorzystania mikroprojektów, 
jak i reszty alokacji w pozostałych działaniach programu, zwłaszcza dla dziedziny 
współpracy gospodarczej.

Inne źródła finansowe UE Finansowanie konkretnych projektów zidentyfikowanych w tej strategii nie będzie 
spoczywać tylko na finansach dostępnych w ramach celu europejskiej współpracy 
terytorialnej. Do finansowania projektów w tej strategii będzie bowiem można użyć 
także szerokiego wachlarza programów skupiskowych, czy już będzie chodziło o 
programy w zakresie rozwoju zasobów ludzkich (Program kształcenia ustawicznego), 
zakresie środowiska naturalnego (LIFE+), zakresie energetyki i wspierania 
przedsiębiorczości (CIP) czy nauki i badań (zwłaszcza 7. i później 8. program ramowy 
badań i rozwoju). Dla implantacji projektów można także wykorzystać tytuły dotacyjne 
programów Celu 1, jako przykład możemy podać projekty w zakresie współpracy 
międzynarodowej w ramach PO Zasoby ludzkie i zatrudnienie.
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Poziomy narodowe
Budżety państwowe Możliwe, że dla wsparcia podporu projektów część środków wydzielą także 

poszczególne ministerstwa narodowe. Pomoc tę można oczekiwać co najmniej 
na poziomie współfinansowania programów, można także z upływem czasu 
oczekiwać kolejne ewentualne pomoce finansowe.

Szczeble wojewódzkie Na poziomie wojewódzkim regiony w implementacji strategii będą 
współuczestniczyć na trzy sposoby:
1. W formie corocznej składki do wspólnego budżetu ugrupowania (została 

zatwierdzona składka w rocznej wysokości 22 000 EUR od wszystkich 
partnerów zakładających ugrupowanie).

2. W formie współfinansowania projektów, które w ramach strategii będą 
realizowane przez same województwa.

3. W formie własnego finansowanie własnych projektów z budżetu okręgu/
województwa.

Poziom municypalny Municypalitety będą miały możliwość wstąpienia do strategii przez współfinansowanie 
własnych projektów, w których będą uczestniczyć, podobnie jak w formie dalszej 
pomocy finansowej przez nie zakładanych euroregionów. 

Źródła prywatne i inne
Firmy prywatne Firmy prywatne będą się włączać do implementacji strategii zwłaszcza w formie ich 

członkostwa w najróżniejszych strukturach sieciowych, które będą się troszczyły 
o część implementacji strategii – np. klastry w zakresie współpracy gospodarczej, 
energetyki i środowiska naturalnego. Firmy te będą musiały zapewnić stopień 
własnego współfinansowania.

Wyższe uczelnie Wyższe uczelnie w zidentyfikowanych projektach mają prominentną rolę. Już 
obecnie są one nosicielami wielu projektów współpracy transgranicznej, które 
współfinansują z własnych środków, ta ich rola w przyszłości jeszcze się uwypukli 
przez założenie ugrupowania Progres 3, które ma za cel bardziej związać działalność 
publicznych wyższych uczelni z obszaru regionów tworzących EUWT TRITIA.

Organizacje non-profit Ze względu na obecne nastawienie programów współpracy transgranicznej 
organizacje non-profit jest jednym z częstych beneficjentów, co zmusza je do 
współfinansowania współpracy transgranicznej z własnych źródeł.

9.3. Zgodność ze Strategią Europa 2020

Podstawowym dokumentem strategicznym na poziomie UE ważnym dla tworzenia priorytetów 
rozwojowych polityki spójności po roku 2013 jest Strategia Europa 2020 (zatwierdzona przez Radę 
Europy w roku 2010), która jest strategią wzrostową UE dla nadchodzącego dziesięciolecia. Koncentruje 
się ona na dalszym zmierzaniu UE w dziedzinie gospodarczej, podnoszeniu konkurencyjności, znalezie-
niu stabilności społecznej oraz respektowaniu środowiska naturalnego, i opiera się na trzech wzajemnie 
się wspomagających priorytetach: 

1)  Inteligentny wzrost – rozwijać ekonomikę opartą na znajomościach i innowacjach.
2)  Zrównoważony wzrost – wspierać konkurencyjność i bardziej ekologiczną ekonomikę o mniejszy 

potrzebach źródeł.
3)  Wzrost wspomagający zaszeregowania – wspierać ekonomikę o wysokim zatrudnieniu, która bę-

dzie się odznaczała spójnością społeczną i terytorialną.

Te priorytety następnie Komisja Europejska sformułowała w następujących 11 celach tematycz-
nych, które powinny być realizowane zwłaszcza w okresie programowania po roku 2014:

1)  wzmocnienie badań, rozwoju technologicznego i innowacji;
2)  poprawa dostępu do technologii informacyjnych i komunikacyjnych, ich wykorzystania i jakości;
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3)  podniesienie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, branży rolniczej i rybactwa 
oraz akwakultury;

4)  wspieranie przechodzenia na gospodarkę niskowęglową we wszystkich branżach;
5)  wspieranie dostosowania się do zmiany klimatu, zapobieganie ryzykom i zarządzanie ryzykami;
6)  ochrona środowiska naturalnego i wsparcie skutecznego wykorzystania zasobów;
7)  wspieranie zrównoważonego transportu i usuwanie przeszkód w kluczowych infrastrukturach 

sieciowych;
8)  wspieranie zatrudnienia i wspomaganie mobilności sił roboczych;
9)  wspieranie zaszeregowania społecznego i walka z ubóstwem;
10) inwestycje w edukację, umiejętności i kształcenie ustawiczne;
11) wzmacnianie zdolności instytucjonalnej i skutecznej administracji publicznej.

Możemy stwierdzić, że projekt „Strategii systemowej współpracy okręgu morawsko-śląskiego, wo-
jewództwa śląskiego i opolskiego na lata 2010 do 2020 spełnia zarówno wszystkie priorytety sformu-
łowane w Strategii 2020, jak i wszystkich 11 celów tematycznych.



10. LISTA SKRÓTÓW

skrót objaśnienie
itp. i tym podobne
CZ Republika Czeska
EUWT Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
UE Unia Europejska
EWOŚ edukacja, wychowanie i oświata środowiskowa
ICT technologie informacyjne i komunikacyjne
mln CZK milion koron czeskich
OMŚ okręg morawsko-śląski
MŚP małe i średnie przedsiębiorstwa 

np. na przykład

OZE odnawialne źródła energii
PO WT Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 
WO województwo opolskie
PL Polska
RFID radio frequency identification (identyfikacja na częstotliwości radiowej)
ROP Regionalny Program Operacyjny

S3 Smart Specialization Strategy (koncept inteligentnej specjalizacji Komisji Europejskiej stoso-
wany dla przygotowania i implementacji regionalnych strategii innowacyjnych)

SK Słowacja
SCS Szczegółowy Cel Strategiczny
WŚ województwo śląskie
św. święty
TEN-T Transeuropejskie Sieci Transportowe
tzn. to znaczy

tzw. tak zwany

NiB nauka i badania 

wł. włącznie
ŻOS żyliński okręg samorządowy


