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Najważniejsze skróty 

B+R+I Działalność badawczo-rozwojowa i innowacyjna  

CEF Connecting Europe Facility 

COCOF Coordination Committee Of The Funds (Komitet Koordynacyjny Funduszy) 

COSME Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs 

CPR Rozporządzenie PE i Rady ustanawiające wspólne przepisy dotyczące EFRR, 

EFS, FS, EFRROW oraz EFMR objętych zakresem WRS 

CSR Zalecenia Rady dla PCz 

EBI Europejski Bank Inwestycyjny 

EDF European Development Fund (Europejski Fundusz Rozwoju) 

EFG Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji 

EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

EFRROW Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich 

EFS Europejski Fundusz Społeczny 

ENI European Neighbourhood Instrument (Europejski Instrument Sąsiedztwa) 

ETS Emissions Trading System 

EUWT Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej 

EWT Europejska Współpraca Terytorialna 

FS Fundusz Spójności 

GM Gmina miejska 

GW Gmina wiejska 

IPA Instrument for Pre-Accession Assistance (Instrument Pomocy Przedakcesyjnej) 

IZ Instytucja zarządzająca 

JST jednostka samorządu terytorialnego 

KE Komisja Europejska 

KOP Komisja Oceniająca Projekty 

KPR Krajowy Program Reform 
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KPZK Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 

KSRR Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2020 

LOF Lubelski Obszar Funkcjonalny 

MOF Miejski Obszar Funkcjonalny 

NCBR Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

NEETs Young people not in employment, education or training 

NFOŚiG Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

OF Obszar Funkcjonalny 

OSI Obszar Strategicznej Interwencji Państwa 

OZE odnawialne źródła energii 

PE Parlament Europejski 

POŚ prognozy oddziaływania na środowisko 

PPP partnerstwo publiczno-prywatne 

PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 

PS polityka spójności 

PSCI Program na rzecz Zmian Społecznych i Innowacji 

RKSL (CLLD) Rozwój Kierowany przez Społeczność Lokalną  

RPO  Regionalny Program Operacyjny 

RPO WL (2014-2020) Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

SFC Structural Funds common database 

SOOŚ Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko 

SPO Sektorowy Program Operacyjny 

SRK Strategia Rozwoju Kraju 2020 

SRL strategia rozwoju lokalnego 

TIK technologie informacyjno-komunikacyjne 

UE2020 Strategia Europa 2020 
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UOIG usługi w ogólnym interesie gospodarczym 

UP Umowa Partnerstwa 

WDB wartość dodana brutto 

WLWK wspólna lista wskaźników kluczowych 

WRS Wspólne Ramy Strategiczne 

ZIT Zintegrowana inwestycja terytorialna 

1 Proponowana metodologia do opracowania ZIT 

ZIT jest to narzędzie do wdrażania strategii terytorialnych w sposób zintegrowany i pozwalający 

państwom członkowskim na implementację programów operacyjnych w sposób przekrojowy oraz 

uzyskiwanie finansowania z różnych osi priorytetowych jednego lub kilku programów operacyjnych, 

co zapewnia implementację zintegrowanej strategii dla określonego terytorium. 

Proces prowadzący do opracowania ZIT rozpoczyna się wcześniej poprzez opracowanie ogólnej 

strategii LOF. W tym celu przeprowadzona jest analiza celów i założeń UE, Polski, regionu, obszaru 

funkcjonalnego (OF) i gmin należących do OF.  

Ponadto przeprowadzić należy ogólną diagnozę OF poprzez analizy statystyczne dotyczące OF. Aby 

zrozumieć dynamikę rozwoju badania te powinny zawierać przynajmniej następujące analizy: 

 poziomu aktywności, stanu przemysłu, przedsiębiorczości, kierunkowości i poziomu edukacji, 

innowacyjności (umożliwia nakreślenie mapy aktywności gospodarczej ze wskazaniem 

sektorów przeinwestowanych, dziur sektorowych (np. OZE)) 

 systemów prawnych, podatkowych i finansowych, co pozwoli na zidentyfikowanie narzędzi 

umożliwiających i promujących rozwój gospodarczy 

 społeczne, które pokażą poziom bezrobocia, rozlokowania umiejętności i obszary wskazujące 

braki w kompetencjach, które też zidentyfikują potencjał w społeczeństwie niewykorzystanej 

siły roboczej i umiejętności (kobiety, ludzie w wieku poprodukcyjnym) 

 możliwości lokalizacji zakwaterowania nowego przemysłu, nowych inwestycji, dokonanych już 

inwestycji, stanu terenów poprzemysłowych i ich przygotowanie do przyjęcia nowego 

przemysłu 

 atrakcyjności OF w celu przyciągnięcia sektorów kreatywnych (inkubatorów), inicjatyw 

ochrony środowiska i poprawienia stanu dotychczasowego środowiska 

 efektywności połączeń (sieci transportowej, telekomunikacyjnej, Internetowej) 

 stanu zanieczyszczeń, poziomu zagospodarowania wodno-ściekowego i odpadami, działań 

oczyszczających 

Po zapoznaniu się z uwarunkowaniami prawnymi i strategicznymi (uwzględniając zadania publiczne 

samorządów), jak również cechami społeczno-gospodarczymi regionu można przystąpić do 

wyłonienia zakresu tematycznego ZIT. Strategia ZIT jest dokumentem o charakterze operacyjnym w 

stosunku do Strategii Rozwoju LOFu. Dlatego też zachodzi zależność pomiędzy celami 

strategicznymi Strategii LOF a celami strategicznymi sformułowanymi w Strategii ZIT. Istnieje 

możliwość dodatkowych ZITów, jeśli cele i wymiar terytorialny są wyraźnie osobne lub niespójne z 

ZITem głównym. 
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Schemat 1 - Umiejscowienie ZIT w ogólnym układzie strategiczno-inwestycyjnym 

 

Cele i Załoźenia Unijne
Instrumenty Finansowe Unii 

Europejskiej

Krajowe dokumenty 
strategiczne i 
planistyczne

Regionalne i lokalne 
uwarunkowania 

strategiczne 

ZIT
RPO 

(system wydatkowania 
funduszy)

Urząd Marszałkowski 
Województwa 

Lubelskiego

Inwestorzy prywatni

Diagnoza ogólna obszarów tematycznych LOFu 
SWOT dla LOFu

STRATEGIA LOFu

Ewentualnie 
ZIT 2

Analiza zewnętrzna potrzeb 
obszaru funkcjonalnego 

Lublina (LOF)

Identyfikacja ZIT
(Identyfikacja zakresu tematycznego 

(obszarów strategicznych) ZIT) 

 

Źródło: opracowanie własne 

Do źródeł wsparcia ZIT dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, w przypadku zaakceptowania 

działań do realizacji przez właściwe organy decyzyjne, będą należały: 

 fundusze strukturalne pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, 

 fundusze strukturalne z innych programów operacyjnych, indykatywnie z Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Programu Operacyjnego Polska 

Wchodnia, 

 źródeł własnych jednostek zrzeszonych w ZIT,  

 źródeł prywatnych w postaci finansowej lub zaangażowania rzeczowego i /lub 

wykonawczego podmiotów prywatnych, oraz 

 innych źródeł pochodzących od podmiotów, które mogą być zaangażowane  

w poszczególne projekty w ramach ZIT np. organizacje pozarządowe, organizacje 

społeczne o odrębnym statusie np. kościoły. 

Należy również pamiętać, że powyższe źródła finansowania mogą być uzupełnione o fundusze  

z programów bezpośrednich wsparcia UE dostępnych na poziomie ponad-krajowym 2014-2020,  

a także z innych krajowych programów operacyjnych 2014-2020 – w zakresie w jakim planowane 

inwestycje spełniają warunki finansowania z ww. funduszy. 

Aby osiągnąć jak najdalej idącą spójność pomiędzy inwestycjami w ramach ZIT, zostało założone 

następujące podejście do Strategii ZIT, które jest wstępnie zilustrowane poniżej. 
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Etap 1 Zawiera pogłębione analizy poszczególnych obszarów tematycznych, w które bezpośrednio 

wpisują się działania planowane w ramach Strategii ZIT, analizy skróconych opisów, 

charakteryzujących potrzeby w zakresie realizacji projektów zidentyfikowane przez JST, porównanie 

potrzeb inwestycyjnych z problemami i potrzebami regionu opisanymi w dokumentach strategicznych. 

Rezultatem ww. analiz  będzie diagnoza obszarów wsparcia. Odnosi się ona do silnych i słabych 

stron, szans i zagrożeń przeanalizowanych w strategii LOF wraz z uaktualnionymi wynikami diagnozy 

pozwoli na wykonanie pogłębionej analizy SWOT na potrzeby ZIT. (SWOT na potrzeby ZIT zostanie 

wykonany poza niniejszym opracowaniem)  

Etap 2 Na podstawie rezultatów uzyskanych w Etapie 1 została stworzona Strategia ZIT oraz został 

zidentyfikowany cel nadrzędny, a następnie określone cele główne - rozwojowe i towarzyszące im 

cele szczegółowe, a także możliwe do osiągnięcia cele impaktowe (wyjaśnione szerzej w dalszej 

części opracowania)  

Etap 3  Po określeniu celów, doprecyzowujących konieczne obszary interwencji i kierunki działań 

został stworzony plan operacyjny  zawierający planowane rezultaty działań  co z kolei pozwoliło 

doprecyzować odpowiednie wskaźniki (produktu i rezultatów). Dodatkowo, na tym etapie została 

również potwierdzona spójność Strategii ZIT z Celami Tematycznymi, Priorytetami Inwestycyjnymi 

oraz wskaźnikami proponowanymi w RPO WL. 

Etap 4 Zawiera system zarządzania ZIT oraz ogólne zasady i tryb wyboru projektów adekwatnych do 

ustalonych celów i działań rozwojowych. Elementem wieńczącym jest pogrupowanie projektów  

w ramach poszczególnych celów rozwojowych i odpowiadających im priorytetów inwestycyjnych, wraz 

ze wstępnym budżetem. Osobną częścią jest plan finansowy. Budżet na projekty wyłonione z ZIT jest  

zaplanowany tak, aby  stał się on  kompatybilny do planu finansowego  RPO WL. 

 

Schemat 2 - Etapy opracowania Strategii ZIT dla Lubelskiego obszaru funkcjonalnego 
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                                                                                                                 ZIT

Opracowanie Strategii ZIT
Cel nadrzędny i cele główne -
rozwojowe do realizacji w ZIT

Cele szczegółowe
Cele impaktowe

Plan operacyjny (Priorytety
Plan działań)

Wstępne dobranie 
wskazników i wstępne 
zdefiniowanie systemu 

monitoringu

System zarządzania ZIT
Lista projektów wraz ze wstępnym 

budżetem
Plan Finansowy

Etap 1

Etap 2

Etap 3

Etap 4

Pogłębione analizy poszczególnych 
obszarów tematycznych i diagnoza

Analiza potrzeb JST
Pogłębiona analiza SWOT

 

Źródło: opracowanie własne  

Identyfikacja celów w ZIT odbywała  się jednocześnie na wielu płaszczyznach, aby wyłonić 

powiązania funkcjonalne. Powyższe pozwala z kolei na osiągnięcie tzw. impaktu terytorialnego 

interwencji.  

W związku z powyższym cele dla Strategii ZIT były dobierane na podstawie następujących kryteriów: 

 oparcie integracji działań na faktycznych powiązaniach przyczynowo-skutkowych, 

 zdefiniowanie naturalnie powiązanych celów, tak, aby osiągnąć efekt synergii, 

 oparcie planu na diagnozie pozwalającej na realistyczne planowanie efektów działań, 

 maksymalne przyciągnięcie funduszy zewnętrznych, 

 zdefiniowanie działań zgodnie z logiką inwestycji impaktowych. 

Na tej podstawie zdefiniowano: 

Cel nadrzędny wynika z regionalnych dokumentów strategicznych (wojewódzkich, JST, RPO i LOF)  

i wyników diagnoz LOF i diagnoz pogłębionych ZIT, jak również doświadczeń z innych regionów kraju 

i międzynarodowych, konsultacji społecznych i wiedzy ekspertów. 

Cele główne-rozwojowe realizują cel nadrzędny i wynikają z tych samych uwarunkowań, co cel 

nadrzędny. 

Cele szczegółowe wynikają z pogłębionych analiz diagnostycznych dla ZIT i uszczegóławiają cele 

rozwojowe. Pozwala to na doprecyzowanie celów na poziomie obszarów interwencji. 

Cele impaktowe wynikną z reakcji rynku, są to rozwiązania maksymalizujące wystąpienie kolejnych 

inwestycji, pozytywnych zjawisk na obszarze interwencji, nie będących częścią bezpośrednio 

realizowanych działań, ale występujących ze względu na właściwą – impaktową strukturyzację 

interwencji w ramach Strategii ZIT. 
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Schemat 3 - Istota współzależności celów w strategii ZIT 

Cel nadrzędny 

Cele główne -
rozwojowe 

Cele impaktowe

Cele szczegółowe
(operacyjne)

 

Źródło: opracowanie własne 

2 Podstawa prawna opracowania strategii ZIT 

Umowa Partnerstwa (UP), jest dokumentem określającym strategię interwencji funduszy europejskich 

w perspektywie finansowej 2014-2020, w ramach trzech polityk unijnych tj. Polityki Spójności, 

Wspólnej Polityki Rolnej, Wspólnej Polityki Rybołówstwa ustanawia nowe narzędzie realizacji strategii 

terytorialnych – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT). 

Jednym z kluczowych warunków realizacji ZIT na terenie obszaru funkcjonalnego miast wojewódzkich 

jest zawiązanie zinstytucjonalizowanej formy partnerstwa, tzw. Związku ZIT, który będzie pełnił 

funkcję wspólnej reprezentacji władz miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie wobec władz 

krajowych i regionalnych. 

Związek ZIT (o którym mowa w Umowie Partnerstwa) dla lubelskiego obszaru funkcjonalnego 

przybrał formę porozumienia gmin, których organem wykonawczym jest Rada Programu powołana na 

mocy Porozumienia zawartego w dniu 13 maja 2014 r., jako podstawę prawną takiego aktu należy, 

więc wskazać: 

 Umowę Partnerstwa przyjętą przez Radę Ministrów w dniu 8 stycznia 2014r. 

 Zapisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 1990 Nr 16 poz. 95) 

oraz ustawy z 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. 1998 Nr 91 poz. 578) 

pozwalające na zawieranie porozumień tego typu. 

Przywołana powyżej Umowa Partnerstwa stanowi jednocześnie, iż podstawowym dokumentem 

wykonawczym dla zawiązanego Związku ZIT jest tzw. Strategia ZIT, która pełni rolę „strategii 

określającej zintegrowane działania służące rozwiązywaniu problemów gospodarczych 

środowiskowych, klimatycznych, demograficznych i społecznych, które mają wpływ na obszary 

miejskie”, przywoływanej w art. 7 rozporządzenia ws. EFRR. 

Zgodnie z zapisami dokumentu „Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce” 

z lipca 2013r., (jest to dokument wykonawczy przygotowany przez MRR), podstawą prawną Strategii 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego będzie decyzja 
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organu wykonawczego Związku ZIT. Ten sam dokument wskazuje, jako organ wykonawczy - Zarząd 

Związku ZIT (w przypadku LOF – Rada Programu ZIT), którego przewodniczącym jest prezydent 

miasta wojewódzkiego. Z drugiej strony, Porozumienie w sprawie realizacji ZIT dla Lubelskiego 

Obszaru Funkcjonalnego wskazuje na powołanie organu Związku ZIT w postaci Rady Programu ZIT 

(w której skład wchodzą prezydent miasta wojewódzkiego, burmistrzowie oraz wójtowie) oraz Biura 

Programu pełniącego m.in. funkcję sekretariatu Rady oraz monitorujące realizację Strategii ZIT 

działającego w ramach Urzędu Miasta Lublin. 

Mając na względzie opisany stan faktyczny należy uznać, że właściwą podstawą prawną będzie 

uchwała Rady Programu ZIT przyjmująca Strategię ZIT zaproponowaną przez Biuro Programu ZIT. 

Przyjęcie uchwały przez Radę Programu ZIT stanowi zamknięcie etapu prac przygotowawczych i 

umożliwia dalsze procedowanie. 

Zadaniem Związku ZIT jest, bowiem przygotowanie Strategii ZIT oraz przedłożenie jej do 

pozytywnego zaopiniowania IZ RPO WL oraz Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju. IZ RPO WL opiniuje 

dokument  

w zakresie możliwości finansowania z RPO a Ministerstwo w kontekście zgodności z Umową 

Partnerstwa, wydanymi wytycznymi oraz przede wszystkim opiniuje propozycje projektów 

komplementarnych do realizacji poza formułą ZIT. 

3 Spójność z unijnymi i krajowymi dokumentami strategicznymi i 

planistycznymi 

Na okres programowania 2014-2020 Komisja Europejska zaproponowała nowe instrumenty, które 

mają przyczynić się do poprawy wykorzystania środków strukturalnych na określonych obszarach. 

Jednym z takich instrumentów są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT). ZIT będą zastosowane 

tam, gdzie strategia rozwoju obszarów miejskich bądź inne strategie lub pakty terytorialne wymagają 

zintegrowanego podejścia obejmującego inwestycje w ramach więcej niż jednej osi priorytetowej 

jednego lub kilku programów operacyjnych. Tym samym ZIT są instrumentem promującym 

zintegrowane wykorzystanie Funduszy i jako takie mają potencjał osiągnięcia lepszych połączonych 

wyników przy takich samych kwotach inwestycji publicznych
1
.  

Ostatecznym kształt ZIT wpisuje się w założenia zawarte w stosownych dokumentach na szczeblu 

unijnym i krajowym. Takie podejście wynika ze sposobu realizacji unijnej polityki rozwoju - to na 

poziomie UE zostały wskazane unijne priorytety ogólne oraz wymierne cele. W związku z tym, należy 

uznać, iż dokumenty strategiczne wyższego rzędu, przeanalizowane poniżej, stanowią swego rodzaju 

ramy dla konstruowania Strategii ZIT LOF natomiast zdiagnozowane na poziomie regionalnym 

potrzeby pozwalają uszeregować indywidualną hierarchię celów dla danego regionu. 

 

Schemat 4 - Zestaw dokumentów strategicznych 

                                                      
1
 Ekspertyza - Realizacja ZIT w Polsce, Ratuszniak I.; CDRK, Styczeń 2013. 
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Wymiar UE Wymiar Polski Wymiar Regionalny Wymiar Lokalny

Strategia Europa 2020

Strategiczny Plan 
Adaptacji (SPA) 2020

Długookresowa Strategia 
Rozwoju Kraju. Polska 2030 

(DSRK)

Strategia Rozwoju Kraju 2020
(SRK)

Krajowa Strategia Rozwoju 
Regionalnego 2010-2020

(KSRR)

Koncepcja Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju 2030

(KPZK)

Krajowa Polityka Miejska

Umowa Partnerstwa (UP)

Strategia Rozwoju 
Województwa Lubelskiego 

2006-2020

RPO WL 2014-2020

Strategia Rozwoju Lublina 
2013-2030

Lokalne strategie rozwoju 
miast i gmin LOF

Strategia Rozwoju LOF 2014-2020

Strategia ZIT
Strategia Rozwoju Polski 

Wschodniej do 2020

Zasady realizacji ZIT w Polsce
MRR-lipiec 2013

Ramy koncepcyjne w zakresie opracowania i oceny strategii ZIT 
(Jaspers 2014)

 

Źródło: Opracowanie własne 

3.1 Spójność z unijnymi dokumentami strategicznymi i planistycznymi 

Podstawowe zasady programowania dokumentów na lata 2014-2020 uległy zmianie odzwierciedlając 

ekonomiczne trendy europejskie i światowe. W obecnej perspektywie nie koncentrujemy się na 

zaprogramowaniu poszczególnych funduszy europejskich, ale na wskazaniu celów rozwojowych, 

które będą osiągane dzięki uzupełnianiu się interwencji finansowanych z różnych funduszy. Wsparcie 

unijne powinno generować efekt dźwigni, przyczyniając się do jednoczesnego zwiększenia 

zaangażowania finansowego sektora prywatnego w realizację celów rozwojowych. Działania 

finansowane z funduszy europejskich powinny stać się katalizatorem procesów rozwojowych kraju, a 

nie zastępować inwestycje krajowe. W latach 2014-2020 środki UE muszą być przeznaczane na cele 

związane z rozwojem kraju, które wpisują się w Strategię Europa 2020 oraz gwarantują największe 

efekty mnożnikowe w sferze społecznej, gospodarczej, instytucjonalnej, jak również w wymiarze 

terytorialnym. 

Główne uwarunkowania unijne to: 

 Uwzględnianie wymiaru terytorialnego – lepsze wykorzystanie potencjałów poszczególnych 

terytoriów; 

 Zintegrowane podejście – objęcie Wspólnymi Ramami Strategicznymi polityki spójności, 

wspólnej polityki rolnej i wspólnej polityki rybackiej; 

 Ukierunkowanie na rezultaty – wprowadzenie warunków ex-ante, które kładą nacisk na 

wartość dodaną inwestycji współfinansowanych z funduszy europejskich;  

 Koncentracja tematyczna – ukierunkowanie wsparcia z funduszy WRS na celach wskazanych 

w Strategii Europa 2020: wzrost inteligentny, wzrost zrównoważony, wzrost sprzyjający  

w łączeniu społecznemu (mechanizm ring-fencingu, 11 celów tematycznych). 
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W ramach ogólnej alokacji 105,4 mln Euro (w projekcie RPO Województwa Lubelskiego 2014-2020, 

skierowanym do negocjacji z Komisją Europejską) przewidziano wsparcie w ramach następujących 

priorytetów inwestycyjnych:  

- Oś Priorytetowa 2, Priorytet Inwestycyjny PI 2.3 Wzmacnianie zastosowania rozwiązań cyfrowych  

w ramach e-gov, e-edukacji, włączenia cyfrowego, e-kultury i e-zdrowia, fundusz EFRR, 11,70 mln 

euro 

- Oś Priorytetowa 3, PI 3.1 promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwienie 

gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym 

również przez inkubatory przedsiębiorczości, fundusz EFRR, 4 mln euro 

- Oś Priorytetowa 6, PI 4.5 Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich typów obszarów,  

w szczególności na obszarach miejskich, wspieranie zrównoważonego transportu miejskiego oraz 

podejmowanie odpowiednich działań adaptacyjnych i mitygujących, fundusz EFRR, 35,5 mln euro 

- Oś Priorytetowa 8, PI 6.4 Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja 

gleby oraz promowanie usług ekosystemowych, w tym programu Natura 2000 oraz zielonej 

infrastruktury, fundusz EFRR, 5,30 mln euro 

- Oś Priorytetowa 9, PI 7.2 Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów 

drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, fundusz EFRR, 22,45 mln euro, 

- Oś Priorytetowa 14, PI 9.2 Wspieranie rewitalizacji, fundusz EFRR, 14,45 mln euro, 

- Oś Priorytetowa 9, PI 8.5 Zapewnianie dostępu do zatrudnienia osobom poszukującym pracy  

i nieaktywnym zawodowo, w tym podejmowanie lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia oraz 

wspieranie mobilności pracowników, EFS, 1,00 mln euro 

- Oś Priorytetowa 9, PI 8.7 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc 

pracy, EFS, 3,00 mln euro 

- Oś priorytetowa 9, PI 8.8 Równouprawnienie płci oraz godzenie życia zawodowego i prywatnego, 

EFS, 1.00 mln euro 

- Oś Priorytetowa 10, PI 8.9 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, 

EFS, 2,00 mln euro 

- Oś Priorytetowa 11, PI 9.4 Aktywna integracja, w szczególności w celu poprawy zatrudnialności, 

EFS, 0,25 mln Euro 

- Oś Priorytetowa 11, PI 9.7 Ułatwianie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług,  

w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, EFS, 0,75 mln euro 

- Oś Priorytetowa 12, PI 10.1 Zapobieganie i ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej  

i promowanie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, podstawowej i ponadpodstawowej, 

EFS, 2,50 mln euro 

- Oś Priorytetowa 12, PI 10.3 Poprawa dostępności uczenia się przez całe życie, podniesienie 

umiejętności i kwalifikacji pracowników i osób poszukujących pracy, zwiększenie dopasowania 

systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy m.in. przez poprawę jakości kształcenia  

i szkolenia zawodowego oraz utworzenie i rozwijanie systemów uczenia się poprzez praktyczną 

naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami, EFS, 1,5 mln euro 
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3.1.1 Strategia Europa 2020 

Strategia Europa 2020 koncentruje się na pięciu dalekosiężnych celach w dziedzinie zatrudnienia, 

badań naukowych, edukacji, ograniczenia ubóstwa oraz w zakresie klimatu i energii. Gwarancją 

osiągnięcia przez „Strategię 2020” oczekiwanych rezultatów jest koordynacja działań o zasięgu 

unijnym i krajowym. 

Założenia kluczowe priorytetów inwestycyjnych Strategii ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 

Lublina zgodne są z założeniami Strategii Europa 2020 w następujących obszarach tematycznych: 

Priorytetami strategii „Europa 2020” jest osiągnięcie wzrostu gospodarczego, który będzie: 

 zrównoważony – dzięki zdecydowanemu przesunięciu w kierunku gospodarki niskoemisyjnej 

i konkurencyjnego przemysłu; 

 inteligentny – dzięki bardziej efektywnym inwestycjom w edukację, badania naukowe 

i innowacje; 

 sprzyjający włączeniu społecznemu, ze szczególnym naciskiem na tworzenie nowych miejsc 

pracy i ograniczanie ubóstwa. 

Aby zagwarantować, że strategia „Europa 2020” przyniesie oczekiwane rezultaty, ustanowiono 

solidny i skuteczny system zarządzania gospodarczego
2
. 

Strategia ZIT wykazuje pełną spójność z trzema głównymi priorytetami Strategii Europa 2020: 

 Rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej 

przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej; 

 Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim poziomie 

zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną. 

 Rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji; 

Dla realizacji wymienionych priorytetów Komisja przedstawia siedem projektów przewodnich, z 

których następujące pięć jest wyznacznikiem zakresu działań planowanych do realizacji w ramach 

Strategii ZIT LOF: 

– „Unia innowacji” – projekt na rzecz poprawy warunków ramowych i dostępu do finansowania badań  

i innowacji, tak by innowacyjne pomysły przeradzały się w nowe produkty i usługi, które z kolei 

przyczynią się do wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy; (cel rozwojowy 

(strategiczny) 4) 

– „Młodzież w drodze” – projekt na rzecz poprawy wyników systemów kształcenia oraz ułatwiania 

młodzieży wejścia na rynek pracy; (cel rozwojowy (strategiczny) 3) 

– „Europejska agenda cyfrowa” – projekt na rzecz upowszechnienia szybkiego Internetu i 

umożliwienia gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom czerpania korzyści z jednolitego rynku 

cyfrowego; (cel rozwojowy (strategiczny) 3) 

– „Europa efektywnie korzystająca z zasobów” – projekt na rzecz uniezależnienia wzrostu 

gospodarczego od wykorzystania zasobów, przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, większego 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii, modernizacji transportu oraz propagowania efektywności 

energetycznej; (cel rozwojowy (strategiczny) 1) 

– „Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia” – projekt na rzecz modernizacji rynków 

pracy i wzmocnienia pozycji obywateli poprzez rozwój kwalifikacji przez całe życie w celu zwiększenia 

                                                      
2
 Strona Komisji Europejskiej/Europa 2020 - http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-anutshell/priorities/index_pl.htm  

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-anutshell/priorities/index_pl.htm
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współczynnika aktywności zawodowej i lepszego dopasowania popytu do podaży na rynku pracy, 

między innymi dzięki mobilności siły roboczej; (cel rozwojowy (strategiczny) 3) 

3.1.2 SPA 2020 

Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020  

z perspektywą do roku 2030 tzw. SPA2020 jest to pierwszy dokument strategiczny, który 

bezpośrednio dotyczy kwestii adaptacji do zachodzących zmian klimatu. Głównym celem SPA2020 

jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego funkcjonowania gospodarki i 

społeczeństwa w warunkach zmieniającego się klimatu. W dokumencie wskazano priorytetowe 

kierunki działań adaptacyjnych, które należy podjąć do 2020 roku w najbardziej wrażliwych na zmiany 

klimatu obszarach, takich jak: gospodarka wodna, rolnictwo, leśnictwo, różnorodność biologiczna, 

zdrowie, energetyka, budownictwo i gospodarka przestrzenna, obszary zurbanizowane, transport, 

obszary górskie i strefy wybrzeża. 

Strategia wpisuje się w ramową politykę Unii Europejskiej w zakresie adaptacji do zmian klimatu, 

której celem jest poprawa odporności państw członkowskich na aktualne i oczekiwane zmiany 

klimatu, zwracając szczególną uwagę na lepsze przygotowanie do ekstremalnych zjawisk 

klimatycznych  

i pogodowych oraz redukcję kosztów społeczno-ekonomicznych z tym związanych. 

Zgodność Strategii ZIT z dokumentem strategicznym 

Strategia ZIT dla LOFu, wpisuje się w kierunki działań SPA2020, szczególnie w zakresie 

projektowanej interwencji w ramach: 

PI 4.3 – Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w 

sektorze mieszkaniowym 

PI 4.5 – Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności 

dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i 

działań adaptacyjnych oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu 

PI 6.2 – Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych  

w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te 

zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie 

PI 6.3 - Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego 

PI 6.4 - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz 

wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” i zieloną infrastrukturę 

3.1.3 Programowanie Perspektywy Finansowej 2014 – 2020 - Umowa Partnerstwa 

(UP)3  

UP 2014-2020 ściśle wiąże strategię wykorzystania środków europejskich z realizacją SRK 2020 oraz 

Strategii Europa 2020. Celem konsekwentnie realizowanym w ramach nowej perspektywy finansowej 

2014-2020 jest, zgodnie z SRK 2020, oparcie rozwoju na dalszym: 

 zwiększaniu konkurencyjności gospodarki 

 poprawie spójności społecznej i terytorialnej 

 podnoszeniu sprawności efektywności państwa 

                                                      
3
 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 8 stycznia 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 
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Biorąc pod uwagę wskazane wyżej cele rozwojowe kraju, środki Europejskich Funduszy 

Strukturalnych i Inwestycyjnych (EFSI) w ramach UP koncentrują się na priorytetach finansowych: 

 otoczenie sprzyjające przedsiębiorczości i innowacjom 

 spójność społeczna i aktywność zawodowa 

 infrastruktura sieciowa na rzecz wzrostu i zatrudnienia  

 środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami 

Obszary te są zgodne ze wskazanymi przez KE w PP KE priorytetami finansowymi dla Polski
4
. PDZ 

ITGOF jest uszczegółowieniem i kontynuacją w/w założeń realizowanych na szczeblu regionalnym. 

Założenia kluczowe priorytetów inwestycyjnych Strategii ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 

Lublina zgodne są z celami Umowy Partnerskiej w zakresie pokazanym na schemacie poniżej. 

Priorytety inwestycyjne UP zgrupowane są w klastry bezpośrednio wspierające cztery cele rozwojowe 

ZIT. Dodatkowo strzałki w linii przerywanej na diagramie poniżej obrazują wsparcie pośrednie dla 

pozostałych celów. Wskazuje to na współzależność celów poprzez stosowność dodatkowych 

priorytetów inwestycyjnych. 

Aspekt rewitalizacyjny priorytetu PI 9.2 – „Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej 

ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich” i TIK wspierany przez priorytet PI 2.3  

„Wzmacnianie zastosowania technologii komunikacyjno-informacyjnych dla e-administracji, 

e-learningu, e-integracji, e- kultury i e-zdrowia” w celu rozwojowym 4 wspierają pozostale cele cele 

rozwojowe (na schemacie poniżej w ciemniejszym kolorze). 

 

Schemat 5 - Spójność z założeniami UP 

 

                                                      
4
 Ibidem 



18 

 

Cel nadrzędny
Poprawa spójności społecznej i gospodarczej, 

wzmocnienie istniejących powiązań i 
wykorzystanie ich dla stworzenia wspólnej 

zintegrowanej przestrzeni LOFu, zachowując 
odrębność poszczególnych gmin wchodzących 

w jego skład i wykorzystując lokalne mocne 
strony i szanse

Cel rozwojowy 4
Wspieranie 

zrównoważonego 
rozwoju LOF poprzez 
realizację celów 1-3 z 

uwzględnieniem 
rewitalizacji  społecznej 

i przy zastosowaniu 
rozwiązań TIK we 

wszystkich obszarach

Cel rozwojowy 2
Rozwój funkcji 

kulturalnych LOF z 
uwzględnieniem 

potencjału i dziedzictwa 
kulturowego i 

przyrodniczego

Cel rozwojowy 1 
Podniesienie poziomu i 

dostępności edukacji 
wspomagające rozwój 

innowacyjności i 
przedsiębiorczości oraz 

dostosowanie do 
potrzeb rynku pracy

Cel rozwojowy 3
Poprawa efektywności 

transportowej z 
uwzględnieniem 

zrównoważonego 
transportu miejskiego i 

niskoemisyjności

C
E

L
E

 Z
IT

PI 10.1 - ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz 
zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, 

kształcenia podstawowego i ponadpodstawowego 

PI 10.3 - dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie, 
(…)podniesienie umiejętności i kwalifikacji siły roboczej

PI 7.2 - zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów 
drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T

PI 8.5 - dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób 
biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych 
od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia 

oraz wspieranie mobilności pracowników

PI 2.3 - wzmacnianie zastosowania technologii komunikacyjno-
informacyjnych dla e-administracji, e-learningu, e-integracji, e- kultury i 

e-zdrowia

PI 9.2- wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej 
ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich

PI6.3 - ochrona promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego

P
ri

o
ry

te
ty

 
In

w
e

st
y
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jn

e
 

U
P

PI6.4 - ochrona i przywrocenie bioróżnorodności, ochrona i rekultywacja 
gleby oraz promowanie systemów ochrony ekosystemów, w tym 

programu NATURA 2000 oraz zielonej infrastruktury

PI5.2 - promowanie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje 
ryzyka, zapewniających odporność na klęski żywiołowe oraz stworzenie 

systemów zarządzania klęskami żywiołowymi

PI 3.1 -Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez 
ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz 

wspieranie tworzenia nowych firm.

PI9.4 - aktywna integracja, w szczególności w celu poprawy 
zatrudnialności

PI 8.9 - poprawa adaptacyjności przedsiębiorstw i ich pracowników oraz 
dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb 

rynku pracy

PI 8.7 -samozatrudnienie, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw

PI 10.4 - inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie 
poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

PI4.5 - promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich typów 
obszarów, w szczególności na obszarach miejskich, w tym wspieranie 

zrównoważonego transportu miejskiego oraz podejmowania 
odpowiednich działań adaptacyjnych i mitygacyjnych

PI8.8 - równouprawnienie płci oraz godzenie życia zawodowego i 
prywatnego

PI4.3 - wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystywania OZE w 
budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym

 

Źródło: Opracowanie własne 
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3.1.4 Instrumenty finansowe Unii Europejskiej 

3.1.4.1 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) 

W ramy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) wchodzą następujące priorytety 

inwestycyjne, skupiające się na rozwoju obszarów miejskich: 

 promowanie strategii niskoemisyjnych dla różnego typu obszarów w szczególności dla 

obszarów miejskich, włączając promocję zrównoważonej mobilności miejskiej oraz 

podejmowanie odpowiednich działań przeciwdziałania i dostosowania do zmian klimatu
5
; 

 działania mające na celu poprawę stanu środowiska miejskiego 

 wsparcie rewitalizacji infrastrukturalnej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności  

i obszarów miejskich i wiejskich
6
 

Osie - Gospodarka niskoemisyjna, Infrastruktura społeczna, Gospodarka i innowacje, 

Środowisko i kultura są spójne z powyższymi priorytetami i przyczynią się w skali sub-regionalnej 

do realizacji założeń EFRR. 

Kontynuowany będzie europejski program wymiany wiedzy i doświadczeń miast (URBACT) URBACT 

jest europejskim programem wymiany i uczenia się promujący zrównoważony rozwój obszarów 

miejskich. Umożliwia on współpracę miast w celu opracowania rozwiązań dla największych wyzwań 

miejskich, potwierdzając rolę, jaką odgrywają w obliczu coraz bardziej złożonych zmian społecznych. 

Zachęca też miasta do wymiany dobrych praktyk i wniosków ze źródeł zaangażowanych w politykę 

miejską w całej Europie. URBACT jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski 

Fundusz Rozwoju Regionalnego) i państw członkowskich.  

3.1.4.2 Europejski Funduszu Społeczny (EFS) 

W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) nie wyodrębniono priorytetów 

inwestycyjnych, skupiających się na rozwoju obszarów miejskich. Projekty wspierane przez EFS są 

przeznaczone dla różnych grup docelowych, i mimo, iż różnią się cechami i celami - są głównie 

inwestycją w kapitał ludzki. Projekty te powinny być także komplementarne w swojej interwencji w 

stosunku do działań podejmowanych i współfinansowanych w stosunku do EFRR oraz FS. W obrębie 

Strategii ZIT przewiduje się spójne wsparcie z założeniami EFS w następujących Osiach 

Priorytetowych: Nowoczesna edukacja i Infrastruktura społeczna.  

W obrębie tych założeń, przewiduje się poprawę dostępności i wspieranie uczenia się przez całe 

życie, podniesienie jakości i dostępu do edukacji oraz rozwój infrastruktury edukacyjnej. Realizowane 

są dzięki temu założenia EFS, związane z wyrównywaniem szans edukacyjnych, wzrostem poziomu 

zatrudnienia, kształcenia przez całe życie i dostępu do rynku pracy. 

3.2 Spójność z krajowymi dokumentami strategicznymi i planistycznymi 

 Spójność z Dokumentami Krajowymi.  

o Polska 2030. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia fala 

nowoczesności (DSRK).  

o Strategia Rozwoju Kraju 2020 – Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, 

sprawne państwo (SRK).  

o Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK).  

                                                      
5
 Zasady Uwzględniania Wymiaru Miejskiego polityki spójności UE, w tym realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 2013 - projekt., s. 5 
6
 Ibidem 
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o Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie 2010-

2020 (KSRR).  

o Krajowa Polityka Miejska (Założenia Krajowej Polityki Miejskiej do roku 2020)  

o Strategia Rozwoju Polski Wschodniej do 2020 

Zgodnie z założeniami przedstawianymi przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - ZIT mają być 

instrumentem zwiększającym zaangażowanie miast i obszarów zurbanizowanych w zarządzaniu 

środkami strukturalnymi UE poprzez powierzenie im niektórych funkcji związanych z zarządzaniem 

częścią programów operacyjnych. Podstawowym celem realizacji ZIT będzie sprzyjanie rozwojowi 

miejskiego obszaru funkcjonalnego poprzez promocję współpracy jednostek administracyjnych 

wchodzących w jego skład oraz realizację wspólnych zintegrowanych projektów. Nowa forma 

współpracy oznacza wyjście poza granice administracyjne samorządów i co za tym idzie większą 

skalę inwestycji. ZIT będą realizowane w ramach regionalnych programów operacyjnych. Fundusze 

będą pochodzić z tzw. rezerwy programowej oraz z budżetu danego programu regionalnego. 

Dodatkowo, przedsięwzięcia wynikające ze strategii ZIT mogą otrzymać preferencje przy wyborze 

projektów w programach krajowych, głównie w programie „Infrastruktura i środowisko 2014–2020” i 

programie „Polska Wschodnia”. 

Aby realizować ZIT na obszarach funkcjonalnych konieczne jest stworzenie partnerstwa 

reprezentującego dany obszar. Zgodnie z zapisami Założeń Umowy Partnerstwa Zintegrowane 

Inwestycje Terytorialne w Polsce
7
 będą realizowane głównie w miastach i na ich obszarach 

funkcjonalnych (szczególnie dotyczy to największych ośrodków miejskich). 

Celem realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce jest: 

 realizacja zintegrowanych projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na 

potrzeby i problemy miast i ich obszarów funkcjonalnych (np. inwestycje w rozwój 

transportu łączącego miasto i jego obszar funkcjonalny (np. zintegrowane karty miejskie, 

systemy „parkuj i jedź”, parkingi i ścieżki rowerowe); poprawę stanu środowiska na 

obszarze funkcjonalnym miasta (np. usuwanie azbestu, ochrona terenów zielonych, 

wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne) czy w efektywność energetyczną 

(kompleksowa modernizacja energetyczna w budynkach mieszkalnych)); 

 zwiększanie udziału miast i ich obszarów funkcjonalnych w zarządzaniu programami 

operacyjnymi; 

 sprzyjanie rozwoju współpracy i integracji na obszarach funkcjonalnych polskich miast, 

przede wszystkim tam gdzie skala problemów związanych z brakiem współpracy i 

komplementarności działań różnych jednostek administracyjnych jest największa. 

ZIT w pierwszym rzędzie zostanie wykorzystany dla wsparcia obszarów funkcjonalnych miast 

wojewódzkich. Podejście takie realizuje jeden z celów nowej polityki regionalnej do roku 2020, 

określonej w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020, tj. Wzmacnianie funkcji 

metropolitalnych ośrodków wojewódzkich oraz integracja ich obszarów funkcjonalnych. Zgodnie z 

zapisami Założeń UP na realizację ZIT na obszarach funkcjonalnych miast wojewódzkich 

wyodrębnione zostaną dodatkowe środki z tzw. rezerwy programowej, które przekazane zostaną do 

Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) spełniających opisane niżej warunki. 

ZIT mogą być również realizowane w miastach o charakterze regionalnym i sub-regionalnym (i ich 

obszarach funkcjonalnych). Środki na realizację ZIT w tych ośrodkach pochodzić będą z podstawowej 

                                                      
7
 Ekspertyza - Realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych W Polsce -

http://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_regionalna/KSRR_2010_2020/Ekspertyzy/Documents/EKSPERTYZA_ZIT_fin
al_dla_16_ZIT_06022013.pdf  

http://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_regionalna/KSRR_2010_2020/Ekspertyzy/Documents/EKSPERTYZA_ZIT_final_dla_16_ZIT_06022013.pdf
http://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_regionalna/KSRR_2010_2020/Ekspertyzy/Documents/EKSPERTYZA_ZIT_final_dla_16_ZIT_06022013.pdf
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alokacji poszczególnych RPO a decyzja o realizacji ZIT w tych miastach będzie zależna od woli 

poszczególnych samorządów województw. 

Dodatkowo ZIT-y mogą być realizowane na innych obszarach (niekoniecznie obszarach miejskich), 

jeśli obszary te przedstawią strategię terytorialną a samorządy województw zdecydują o poparciu 

realizacji takiej strategii 

Aby otrzymać fundusze na realizację ZIT konieczne będzie spełnienie określonych warunków, do 

których należą: 

 przygotowanie programu działań ZIT; 

 zawiązanie zinstytucjonalizowanej formy partnerstwa; 

 posiadanie odpowiedniej zdolności instytucjonalnej; 

 podpisanie porozumienia do realizacji ZIT w województwie z Instytucją Zarządzającą 

Regionalnym Programem Operacyjnym. 

Dodatkowo pożądane będzie przygotowanie strategii rozwoju obszaru funkcjonalnego miasta. 

Najważniejszym warunkiem realizacji ZIT jest udokumentowanie chęci jednostek samorządu 

terytorialnego do współpracy, która będzie wyrażać się zawiązaniem zinstytucjonalizowanej formy 

partnerstwa – zwanej związkiem ZIT. 

Możliwe są różne formy partnerstw:  

 Związek międzygminny lub powiatowy; 

 Stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego; 

 Porozumienie międzygminne; 

 Spółka założona wspólnie przez jednostki samorządu terytorialnego. 

W skład Związku ZIT mogą wejść samorządy gminne, powiaty, jak i samorząd wojewódzki - w 

zależności od zakresu jego działania. Zadania jakie będzie pełnił Związek ZIT
8
, jak też jego forma 

prawna uzależnione będą od stopnia powierzenia zadań w zarządzaniu RPO. W sytuacji powierzenia 

pełnej delegacji zadań instytucja reprezentująca ZIT powinna mieć silne umocowanie prawne np. 

związek międzygminny. Natomiast przy minimalnej delegacji zadań sprowadzającej się do wpływu na 

wybór projektów do dofinansowania zastosowana może być dowolna forma partnerstwa dopuszczona 

prawem o mniej sformalizowanej formule np.: stowarzyszenie, porozumienie administracyjne lub inne 

rozwiązania. 

3.2.1 Polska 2030. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia fala 

nowoczesności (DSRK)9 

Celem głównym DSRK jest podniesienie jakości życia Polaków. Osiągnięcie tego celu powinno być 

mierzone, z jednej strony wzrostem produktu krajowego brutto (PKB) na mieszkańca, a z drugiej 

zwiększeniem spójności społecznej oraz zmniejszeniem nierównomierności o charakterze 

terytorialnym, jak również skalą skoku cywilizacyjnego społeczeństwa oraz innowacyjności 

gospodarki w stosunku do innych krajów. Osiąganie strategicznego celu nadrzędnego zostało 

zidentyfikowane, jako możliwe do osiągnięcia dzięki podjęciu działań w trzech obszarach: 

 konkurencyjności i innowacyjności (modernizacji), nastawionych na zbudowanie nowych 

przewag konkurencyjnych Polski, opartych o wzrost KI (wzrost kapitału ludzkiego, 

                                                      
8
 Zasady uwzględniania wymiaru miejskiego polityki spójności UE, w tym realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.  

9
 Polska 2030. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności (DSRK), Nov. 2012 
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społecznego, relacyjnego, strukturalnego) i wykorzystanie impetu cyfrowego, co daje w 

efekcie większą konkurencyjność; 

 równoważeniu potencjału rozwojowego regionów Polski zgodnie z zasadami rozbudzania 

potencjału rozwojowego odpowiednich obszarów mechanizmami dyfuzji i absorpcji oraz 

polityką spójności społecznej, co daje w efekcie zwiększenie potencjału konkurencyjności 

Polski; 

 (dyfuzji), efektywności i sprawności państwa usprawniającej funkcje przyjaznego i 

pomocnego państwa (nie nadodpowiedzialnego) działającego efektywnie w kluczowych 

obszarach interwencji. 

Spójność Strategii ZIT z obszarem działań zadaniowych DSRK są następujące: 

 wspieranie innowacyjności i konkurencyjności; 

 wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez rewitalizację, promocję 

przedsiębiorczości, wykorzystanie i ochrona środowiska naturalnego 

 dostosowanie planowania nowych inwestycji do funkcji i potrzeb określonych sub-regionów 

OF (np. grup JST); 

 opieranie działań na wcześniej dokonanych diagnozach i zgodnie z kierunkami wsparcia. 

3.2.2 Strategia Rozwoju Kraju 2020 – Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna 

gospodarka, sprawne państwo (SRK)10 

Strategia Rozwoju Kraju 2020 oparta jest na scenariuszu stabilnego rozwoju. Pomyślność realizacji 

wszystkich założonych w tej Strategii celów będzie uzależniona od wielu czynników zarówno 

wewnętrznych, jak i zewnętrznych, które mogą wpływać na dostępność środków finansowych na jej 

realizację. Szczególne znaczenie będzie miał rozwój sytuacji w gospodarce światowej, a w 

szczególności w strefie euro. 

Strategia wyznacza trzy obszary strategiczne - Sprawne i efektywne państwo, Konkurencyjna 

gospodarka, Spójność społeczna i terytorialna, w których koncentrować się będą główne działania 

oraz określa, jakie interwencje są niezbędne w perspektywie średniookresowej w celu przyspieszenia 

procesów rozwojowych. Celem głównym Strategii jest  wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, 

społecznych i instytucjonalnych potencjałów zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój kraju 

oraz poprawę jakości życia ludności. 

 

Tabela 1 - Obszary strategiczne i cele SRK 2020 i ich spójność ze Strategią ZIT 

Obszar strategiczny wspierający SRKK wraz z 
celami 

Osie priorytetowe ZIT (RPO) 

OBSZAR STRATEGICZNY II KONKURENCYJNA 
GOSPODARKA 

 

Cel II.3. Zwiększenie innowacyjności gospodarki OP1-Badania i innowacje 

Cel II.4. Rozwój kapitału ludzkiego OP13-Edukacja, umiejętności i kompetencje 

Cel II.5. Zwiększenie wykorzystania technologii 
cyfrowych 

OP2-Cyfrowe Lubelskie 

                                                      
10

 Strategia Rozwoju Kraju 2020, MRR, Warszawa 2012. 
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Cel II.6.  Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko OP4-Energia przyjazna środowisku 

OP5-Efektywność energetyczna 

OP6-Gospodarka niskoemisyjna 

Cel II.7. Zwiększenie efektywności transportu OP9-Mobilność regionalna i ekologiczny transport 

OBSZAR STRATEGICZNY III SPÓJNOŚĆ 
SPOŁECZNA I TERYTORIALNA 

 

Cel III.1. Integracja społeczna OP14-Infrastruktura społeczna 

OP12- Włączenie społeczne 

Cel III.3. Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego 
równoważenia rozwoju oraz integracja przestrzenna 
dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów 
regionalnych 

OP8- Dziedzictwo kulturowe i poprawa stanu 
środowiska 

3.2.3 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK)11  

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030) jest najważniejszym 

krajowym dokumentem strategicznym dotyczącym zagospodarowania przestrzennego kraju. Została 

opracowana zgodnie z zapisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 

2003 roku. Zgodnie z wymogami ustawowymi określono także wynikające z KPZK 2030 ustalenia i 

zalecenia dla przygotowywania planów zagospodarowania przestrzennego województw. 

Drogą do zapewnienia realizacji celu strategicznego polityki przestrzennego zagospodarowania kraju 

jest koncentracja działań podmiotów publicznych w wybranych obszarach tematycznych i na 

wyodrębnionych terytoriach. Wybór celów i obszarów interwencji wynika z diagnozy sytuacji, w tym 

najważniejszych uwarunkowań rozwojowych oraz trendów rozwojowych kraju na tle 

międzynarodowym, przede wszystkim w skali Unii Europejskiej. Rozwój będzie wymagał wzmocnienia 

i wykorzystania potencjału wewnętrznego regionów, zwłaszcza bazującego na unikatowych zasobach 

kulturowych i przyrodniczych oraz kapitale ludzkim.  

Cele Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 są spójne ze Strategią ZIT LOF w 

obszarach wskazanych w tabeli poniżej. 

 

Tabela 2 - Cele polityki przestrzennego zagospodarowania kraju i odpowiadające im Osie Priorytetowe 
ZIT 

Cele polityki przestrzennego 
zagospodarowania kraju 

Obszar spójności Osie priorytetowe ZIT (RPO) 

CEL 1 

Poprawa spójności wewnętrznej i 
terytorialne równoważenie rozwoju 
kraju poprzez promowanie integracji 
funkcjonalnej, tworzenie warunków dla 
rozprzestrzeniania się czynników 
rozwoju, wielofunkcyjny rozwój 
obszarów wiejskich oraz wykorzystanie 

Inwestycje w edukację, 
Promocja edukacji/ 
Wspieranie rewitalizacji 
fizycznej, gospodarczej i 
społecznej ubogich 
społeczności i obszarów 
miejskich i wiejskich  

OP13-Edukacja, umiejętności i 
kompetencje 

OP14-Infrastruktura społeczna 

                                                      
11

 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030  
http://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/polityka_przestrzenna/kpzk/aktualnosci/documents/kpzk2030.pdf  

http://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/polityka_przestrzenna/kpzk/aktualnosci/documents/kpzk2030.pdf
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potencjału wewnętrznego wszystkich 
terytoriów 

CEL 2 

Poprawa dostępności terytorialnej kraju 
w różnych skalach przestrzennych 
poprzez rozwijanie infrastruktury 
transportowej i telekomunikacyjnej 

Inwestycje w transporcie i 
telekomunikacji 

OP9-Mobilność regionalna i 
ekologiczny transport 

OP2- Cyfrowe Lubelskie 

OP5-Efektywność energetyczna 

CEL 3 

Kształtowanie struktur przestrzennych 
wspierających osiągnięcie i utrzymanie 
wysokiej jakości środowiska 
przyrodniczego i walorów 
krajobrazowych Polski 

Ochrona i promocja 
dziedzictwa kulturowego 
naturalnego,  zrównoważony 
rozwój  

OP8-Dziedzictwo kulturowe i 
poprawa stanu środowiska 

OP13-Edukacja, umiejętności i 
kompetencje 

OP14-Infrastruktura społeczna 

CEL 4 

Zwiększenie odporności struktury 
przestrzennej Kraju na zagrożenia 
naturalne i utraty bezpieczeństwa 
energetycznego oraz kształtowanie 
struktur przestrzennych wspierających 
zdolności obronne państwa 

Działania wspierające 
rozwiązania ekologiczne i 
działania niskoemisyjne 

OP4-Energia przyjazna środowisku 

OP6-Gospodarka niskoemisyjna 

OP9-Mobilność regionalna i 
ekologiczny transport 

3.2.4 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie 

2010-2020 (KSRR)12 

KSRR wprowadziła nową kategorię obszarów, do których adresowana jest polityka regionalna, tzw. 

Obszary Strategicznej Interwencji (OSI). Są to obszary koncentracji procesów rozwoju społeczno-

gospodarczego, tj. główne ośrodki miejskie z ich zapleczem funkcjonalnym oraz obszary poza 

zasięgiem ich oddziaływania, które wymagają wzmocnienia potencjałów rozwojowych i stworzenia lub 

poprawy warunków sprzyjających absorpcji impulsów rozwojowych, pochodzących z dużych miast. 

Cele KSRR są spójne ze Strategią ZIT LOF w obszarach wskazanych w tabeli poniżej. 

 

Tabela 3 - Cele KSRR i odpowiadające im Osie Priorytetowe ZIT 

Cele KSRR Osie Priorytetowe ZIT (RPO) 

Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów 
"konkurencyjność" poprzez wykorzystanie potencjału 

terytoriów, cechujących się największą zdolnością do 
kreowania wzrostu gospodarczego (ośrodki wojewódzkie 
wraz z ich obszarami funkcjonalnymi) oraz budowanie 
mechanizmów do dekoncentracji procesów rozwojowych z 
biegunów wzrostu przy jednoczesnej budowie potencjału 
absorpcyjnego przez podmioty działające w różnych 
sektorach i wykorzystanie potencjału wewnętrznego innych 
obszarów, takich jak ośrodki sub-regionalne, obszary wiejskie 
i inne obszary funkcjonalne o wyraźnej specjalizacji 
przestrzennej. 

OP1-Badania i innowacje 

OP8-Dziedzictwo kulturowe i poprawa stanu 
środowiska 

OP14- Infrastruktura społeczna 

Poprzez - wykorzystanie konkretnego potencjału 
zintegrowanego obszaru, poprzez uruchomienie 
sieci współpracy oraz skoncentrowanie się na 
konkretnych typach projektów, które 
bezpośrednio wskazują potencjał absorpcyjny. 

                                                      
12

 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego. Regiony, Miasta, Obszary wiejskie. 2010-2020. Ministerstwo Rozwoju 

Regionalnego, Warszawa 2010. 
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Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie 
marginalizacji obszarów problemowych "spójność" poprzez 

silną politykę wobec regionów, posiadających trudności 
rozwojowe. Obszary te zagrożone są marginalizacją. Kierunki 
działań obejmują wsparcie dla przyspieszenia procesów 
restrukturyzacyjnych i poprawę sytuacji mieszkańców tych 
obszarów w zakresie dostępu do podstawowych dóbr i usług 
publicznych, mających priorytetowe znaczenie rozwojowe w 
istniejących warunkach społeczno-gospodarczych. 

OP8-Dziedzictwo kulturowe i poprawa stanu 
środowiska 

OP14- Infrastruktura społeczna 

OP9-Mobilność regionalna i ekologiczny 
transport 

Poprzez - wsparcie sub-regionalne, odnoszące 
się do obszarów zagrożonych, wykluczonych w 
obrębie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej 
oraz społecznej. 

Tworzenie warunków dla skutecznej, efektywnej i partnerskiej 
realizacji działań rozwojowych, ukierunkowanych terytorialnie 
"sprawność" poprzez kreowanie warunków instytucjonalno-

prawnych dla realizacji działań prorozwojowych, poprzez 
wzmacnianie wymiaru strategicznego polityki regionalnej, 
budowanie sieci współpracy i poprawę zarządzania. 

OP13-Edukacja, umiejętności i kompetencje 

OP8-Dziedzictwo kulturowe i poprawa stanu 
środowiska 

OP2- Cyfrowe Lubelskie 

OP14-Infrastruktura społeczna 

OP12- Włączenie społeczne 

Poprzez - budowanie świadomości 
obywatelskiej, kulturowej i społecznej, 
inwestycje w edukację. 

3.2.5 Krajowa Polityka Miejska13  

Strategicznym celem krajowej polityki miejskiej jest wzmocnienie zdolności miast i obszarów 

zurbanizowanych do kreowania wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy oraz poprawa 

jakości życia mieszkańców wraz z uwzględnieniem wymiaru terytorialnego jako istotnego elementu 

wszystkich polityk i działań publicznych o charakterze rozwojowym. Uwzględnianie wymiaru 

terytorialnego w polityce rozwoju oznacza, że istnieje konieczność wyznaczania celów rozwojowych, 

określenia zasad koordynacji i współpracy oraz doboru odpowiednich instrumentów w taki sposób, 

aby uwzględniać specyficzne uwarunkowania i zróżnicowane potencjały rozwojowe różnego typu 

obszarów. W związku z tym, sformułowanie krajowej polityki miejskiej staje się istotnym elementem 

działań rządu, mających na celu zwiększenie skuteczności i efektywności działań ukierunkowanych 

terytorialnie. 

Powyższy dokument zawiera propozycję definicji polityki miejskiej, identyfikuje wyzwania przed jakimi 

stoją obszary miejskie, formułuje propozycje głównych celów polityki miejskiej i zasady jej 

prowadzenia oraz zarys systemu jej koordynacji i wdrażania. 

Cele Krajowej Polityki Miejskiej są spójne ze Strategią ZIT LOF w obszarach wskazanych w tabeli 

poniżej. 

 

Tabela 4 - Cele Krajowej Polityki Miejskiej i odpowiadające im Osie Priorytetowe ZIT 

Cele Krajowej Polityki Miejskiej Osie Priorytetowe ZIT (RPO) 

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

OP1-Badania i innowacje 

OP13-Edukacja, umiejętności i kompetencje 

OP14-Infrastruktura społeczna 
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 Założenia Krajowej Polityki Miejskiej do roku 2020 przyjęte przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 16 lipca 2013 r. 
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OP2- Cyfrowe Lubelskie 

Wspomaganie rozwoju sub-regionalnych i lokalnych 
ośrodków miejskich, przede wszystkim na obszarach 
problemowych polityki regionalnej (w tym na niektórych 
obszarach wiejskich) poprzez wzmocnienie ich funkcji 
oraz przeciwdziałanie ich upadkowi ekonomicznemu 

OP8-Dziedzictwo kulturowe i poprawa stanu 
środowiska 

OP14- Infrastruktura społeczna 

OP9-Mobilność regionalna i ekologiczny transport 

Odbudowa zdolności do rozwoju poprzez rewitalizację 
zdegradowanych społecznie ekonomicznie i fizycznie 
obszarów miejskich 

OP1-Badania i innowacje 

OP14- Infrastruktura społeczna 

OP13-Edukacja, umiejętności i kompetencje 

Wspieranie zrównoważonego rozwoju ośrodków 
miejskich, w tym przeciwdziałanie negatywnym 
zjawiskom niekontrolowanej suburbanizacji 

OP12-Włączenie społeczne 

OP14-Infrastruktura społeczna 

OP13-Edukacja, umiejętności i kompetencje 

Stworzenie warunków do skutecznego, efektywnego i 
partnerskiego zarządzania rozwojem na obszarach 
miejskich, w tym w szczególności na obszarach 
metropolitarnych 

OP1-Badania i innowacje 

OP14- Infrastruktura społeczna 

OP13-Edukacja, umiejętności i kompetencje 

3.2.6 Strategia Rozwoju Polski Wschodniej do 202014 

Odnowiona strategia dla Polski Wschodniej identyfikuje główne atuty makroregionu, w oparciu o które 

Polska Wschodnia może skutecznie budować swoje przewagi konkurencyjne, zwracając również 

uwagę na bariery utrudniające jego rozwój. Wizja rozwojowa dla Polski Wschodniej koncentruje się 

na trzech priorytetach: 

 podnoszeniu poziomu innowacyjności gospodarki (m.in. poprzez wzmacnianie potencjału 

sektora nauki i badań oraz sektora przedsiębiorstw), 

 aktywizacji zasobów pracy i poprawie jakości kapitału ludzkiego (poprzez podnoszenie 

umiejętności i kompetencji kadr, sprzyjanie włączeniu społecznemu), 

 zbudowaniu intensywnych powiązań społeczno-gospodarczych z lepiej rozwiniętym 

otoczeniem (efektywna infrastruktura komunikacyjna, transportowa i elektroenergetyczna). 

Jak podaje resort rozwoju regionalnego, wprowadzanie strategii w życie będzie odbywało się przede 

wszystkim za pomocą szeregu instrumentów polityki spójności Unii Europejskiej na poziomie 

regionalnym i krajowym, w tym również poprzez drugą edycję programu dla Polski Wschodniej. 

Źródłami ich finansowania będą fundusze Unii Europejskiej, budżetu państwa i jednostek samorządu 

terytorialnego, a także inne środki publiczne i prywatne. 

Jednym z instrumentów realizacji zaktualizowanej Strategii będzie Program Polska Wschodnia 2014-

2020. Przewiduje on wsparcie przedsięwzięć służących podniesieniu aktywności przedsiębiorstw w 

obszarze B+R+I, również na arenie międzynarodowej, a także dofinansowanie projektów 

polegających na współpracy firm w makroregionie. Ponadto w ramach Programu będą realizowane 

projekty infrastrukturalne w transporcie przyczyniające się przede wszystkim do poprawy dostępności 

do rynków pracy. 

                                                      
14

 Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 - http://www.umk.pl/badania/fundusze/perspektywa_2014-

2020/pr_PO_PW_12_2013.pdf  

http://www.umk.pl/badania/fundusze/perspektywa_2014-2020/pr_PO_PW_12_2013.pdf
http://www.umk.pl/badania/fundusze/perspektywa_2014-2020/pr_PO_PW_12_2013.pdf
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W dokumencie Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 przyjętej 

przez Radę Ministrów w grudniu 2008, elementy strategii rozwoju województwa lubelskiego, które sa 

wykorzystane jako podstawa w zbudowaniu Strategii ZIT to: 

2.03 Walory województwa stwarzają m.in. możliwości rozwoju funkcji turystycznej, jako istotnego 

czynnika aktywizacji.  

2.04 Celem jaki samorząd województwa określił w strategii rozwoju jest „osiąganie trwałego i 

zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Lubelszczyzny poprzez zwiększenie 

konkurencyjności województwa oraz optymalne wykorzystanie jego wewnętrznych  

potencjałów rozwojowych” 

2.05 Osiągnięcie celu odbywać się powinno poprzez:  

 wzrost konkurencyjności regionalnej gospodarki oraz jej zdolności do tworzenia miejsc pracy;  

 rozwój nowoczesnego społeczeństwa i zasobów ludzkich dostosowanych do wymogów 

gospodarki opartej na wiedzy;  

 poprawę atrakcyjności i spójności terytorialnej województwa lubelskiego;  

 rozwój współpracy międzyregionalnej oraz poprawę skuteczności wdrażania polityki rozwoju 

regionu.  

2.06 Realizacja określonych w Strategii priorytetów ma prowadzić do trwałego i zrównoważonego 

rozwoju województwa oraz do powiązania szybkiego tempa rozwoju gospodarczego i wzrostu jakości 

życia ludności z poprawą stanu środowiska przyrodniczego. 

5.07 Wg powyższego dokumentu dążenie do osiągnięcia celu strategicznego i celów kierunkowych 

będzie następowało poprzez realizację kluczowych pakietów działań - priorytetów Strategii:  

1. Oddziaływanie na poprawę jakości kapitału ludzkiego; (cele 1,2 &4) 

2. Budowanie społeczeństwa informacyjnego opartego na wiedzy; cel rozwojowy (strategiczny) 

1 (Podniesienie poziomu i dostępności edukacji wspomagające rozwój innowacyjności i 

przedsiębiorczości oraz dostosowanie do potrzeb rynku pracy) 

3. Wspieranie gospodarki, wspieranie funkcjonowania MŚP; cel rozwojowy (strategiczny) 4 

(Wspieranie zrównoważonego rozwoju LOF poprzez realizację celów 1-3 z uwzględnieniem 

rewitalizacji społecznej i przy zastosowaniu rozwiązań TIK we wszystkich obszarach) 

4. Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Polski Wschodniej poprzez rozwijanie infrastruktury 

transportowej; cel rozwojowy (strategiczny) 3 (Poprawa efektywności transportowej z 

uwzględnieniem zrównoważonego transportu miejskiego) 

5. Wykorzystanie położenia przy zewnętrznej granicy UE, rozwój współpracy transgranicznej; 

cel rozwojowy (strategiczny) 1 (Podniesienie poziomu i dostępności edukacji wspomagające 

rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości oraz dostosowanie do potrzeb rynku pracy) 

6. Wsparcie funkcji metropolitalnych miast Polski Wschodniej; (cele 1,2,3 &4) 

7. Konserwacja i wykorzystanie zasobów środowiska przyrodniczego oraz ochrona 

różnorodności biologicznej. – cel rozwojowy (strategiczny) 4 (Zrównoważony rozwój LOF 

poprzez realizację celów 1-3 z uwzględnieniem: (i) poprawy stanu środowiska, w tym ochrony 

zasobów przyrodniczych, (ii) zastosowania rozwiązań obniżających emisyjność, w tym 

efektywności energetycznej i (iii) przeciwdziałania oraz adaptacji do skutków zmiany klimatu) 

Strategia ZIT Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego jest w pełni zgodna z i wpisuje się w zapisy 

Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020.  
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4 Regionalne i lokalne uwarunkowania strategiczne  

4.1 Regionalne 

Spójność z Dokumentami Regionalnymi.  

 Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego 2020 

 RPO WL 

 Strategia LOF 

4.1.1 Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego 2020 

Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego 2020 wpisuje się w krajowy i unijny system 

programowania rozwoju, który ma zapewnić spójność celów i działań rozwojowych
15

. Podstawą 

opracowania Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020 jest uchwała Nr 

VII/86/2011 Sejmiku Województwa Lubelskiego, która określa zasady, tryb i harmonogram prac. 

Zgodnie z przyjętą koncepcją opracowany został Projekt ww. Strategii, który został zatwierdzony 

przez Zarząd Województwa Lubelskiego. Prezentowany dokument Projektu Strategii został 

opracowany w oparciu o liczne, pogłębiane analizy i ekspertyzy tematyczne, a także szeroką debatę 

publiczną. 

Wizja rozwoju województwa lubelskiego do 2020 z perspektywą do 2030 r. jest oparta na założeniu, 

że szeroko rozumiane otoczenie regionu (świat-Europa-Polska) nie zostanie dotknięte długotrwałym, 

głębokim załamaniem gospodarczym, i że procesy społeczno-gospodarcze będą przebiegały zgodnie 

z prawidłowościami współczesnego modelu rozwoju, w którym rosnącą rolę ogrywają czynniki 

jakościowe (tak technologiczne, jak i społeczne). Jeżeli założenia te się spełnią, to należy przyjąć, że 

realizacja strategii rozwoju województwa lubelskiego przyczyni się do następującego przebiegu 

procesów rozwojowych w regionie (pogrubione sa te aspekty które zostały zaadresowane w  Strategii 

ZIT: 

1. Przyspieszone zostaną przemiany strukturalne, polegające na stopniowym ograniczaniu udziału 

pracujących w najmniej wydajnych działach gospodarki (w tym głównie w nisko produktywnym 

rolnictwie) na rzecz działów przynoszących wyższą produktywność pracy i wyższe dochody samym 

pracującym, co będzie prowadzić do wzrostu poziomu życia mieszkańców regionu tak w 

wymiarze materialnym, jak i ekologicznym i kulturowym. 

2. Miejsce modelu rozwoju tradycyjnego zajmie rozwój selektywny, polegający na wzmacnianiu tych 

dziedzin gospodarowania, które z jednej strony znajdują uzasadnienie w tradycyjnych kierunkach 

gospodarczej specjalizacji regionu, z drugiej zaś zapewniają długotrwałą opłacalność produkcji i 

usług. Kierunki te będą wspomagane selektywnie wspieranym zapleczem naukowo-badawczym i 

edukacyjnym, jak również zapleczem instytucjonalnym wspierającym racjonalne, nowoczesne 

formy gospodarowania. Oznacza to, że sama tylko zgodność działań proponowanych przez różne 

podmioty z ramowymi celami programów rozwojowych nie będzie „automatyczną” przesłanką do 

akceptacji tych działań – a akceptacja taka będzie wymagała jasnego i jednoznacznego wykazania 

zgodności projektowanych przedsięwzięć z celami rozwoju regionu. 

3. Przyspieszonemu rozwojowi będą podlegać najważniejsze miasta regionu, z Lublinem na czele, w 

którym rosnąć będzie znaczenie funkcji ponadregionalnych i międzynarodowych, w tym 

wynikających ze zwiększonych kontaktów naukowych, akademickich, kulturalnych  

i gospodarczych z ośrodkami Białorusi, a zwłaszcza Ukrainy. Miasta sub-regionalne wzmocnią i 

usprawnią swoje funkcje gospodarcze, kulturowe, edukacyjne, z których – także dzięki ich 
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 Projekt Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 (z perspektywą do 2030 r.) Kwieć. 2013 
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lepszemu skomunikowaniu z otoczeniem – będą szeroko korzystali mieszkańcy otaczających 

obszarów. 

4. Procesy te spowodują poprawienie społecznej i gospodarczej atrakcyjności regionu, w tym 

zwłaszcza jego największych miast, co pobudzi procesy gospodarcze, zwiększy napływ kapitału 

zewnętrznego (w tym zagranicznego), zmniejszy tendencje migracyjne i uchroni region przed stałą 

utratą najbardziej aktywnych i najlepiej wykształconych młodych mieszkańców. 

5. Poprawa jakości bazy turystycznej, lepsza ogólnokrajowa i międzynarodowa promocja 

produktów (nie zaś tylko „walorów”) turystycznych regionu – czemu będzie towarzyszyć 

poprawa skomunikowania regionu z otoczeniem - stanie się jednym z czynników rozwoju 

turystyki, w tym wysoko dochodowej turystyki biznesowej, uzdrowiskowej, leczniczej i turystyki 

wyspecjalizowanej – stając się ważnym czynnikiem wzrostu gospodarczego i źródłem dochodów dla 

mieszkańców. 

6. Działania zmierzające do kulturowej i społecznej integracji regionu lubelskiego pozwolą na 

przełamanie obecnych partykularyzmów sub-regionalnych i związanego z tym słabego poczucia 

tożsamości regionalnej. „Lubelszczyzna” przestanie być pojęciem wyłącznie geograficzno-

historycznym, a zacznie funkcjonować jako termin kulturowo-społeczny, zakorzeniony w 

świadomości mieszkańców regionu i odwołujący się do wielokulturowych tradycji i obiecujących 

perspektyw na przyszłość. 

ZIT w pełni wspiera strategiczne cele województwa lubelskiego, które w horyzoncie 2020 r. (z 

perspektywą do 2030 roku) są określone następująco: 

 wzmacnianie urbanizacji regionu, 

 restrukturyzacja rolnictwa oraz rozwój obszarów wiejskich, 

 selektywne zwiększanie potencjału wiedzy, kwalifikacji, zaawansowania technologicznego, 

przedsiębiorczości i innowacyjności regionu, 

 funkcjonalna, przestrzenna, społeczna i kulturowa integracja regionu. 

4.1.2 RPO WL 

Województwo lubelskie, jako region zaliczany do słabych strukturalnie, charakteryzuje się niższą 

wartością wielu wskaźników w porównaniu do średnich wartości w Polsce oraz UE, również 

wskaźników kluczowych wskazanych w UE 2020. Niemniej jednak władze regionalne zamierzają 

dołożyć wszelkich starań, aby ukierunkowana interwencja środków dostępnych w ramach RPO WL 

2014-2020 w jak najwyższym stopniu przyczyniła się do osiągania celów UE 2020
16

. 

 

Tabela 5 – Cele RPO i odpowiadające im cele ZIT 

Wybrany cel tematyczny Wybrany priorytet inwestycyjny 
(UP/RPO) 

Cele ZIT 

                                                      
16

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Projekt, Paźdź. 2013. 
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Cel tematyczny 2 

Zwiększenie dostępności, 
stopnia wykorzystania i 

jakości technologii 
informacyjno-

komunikacyjnych 

2.3  Wzmacnianie zastosowania 
rozwiązań cyfrowych w ramach e-gov, 
e-edukacji, włączenia cyfrowego, e-
kultury i e-zdrowia 

4. Wspieranie zrównoważonego 
rozwoju LOF poprzez realizację 

celów 1-3 z uwzględnieniem 
rewitalizacji społecznej i przy 

zastosowaniu rozwiązań TIK we 
wszystkich obszarach 

Cel tematyczny 3 

Wzmacnianie 
konkurencyjności MŚP 

3.1.  Promowanie przedsiębiorczości, w 
szczególności poprzez ułatwianie 
gospodarczego wykorzystywania 
nowych pomysłów oraz wspieranie 
tworzenia nowych firm (…) 

1. Podniesienie poziomu i 
dostępności edukacji wspomagające 

rozwój innowacyjności i 
przedsiębiorczości oraz 

dostosowanie do potrzeb rynku pracy 

Cel tematyczny 4 

Wspieranie przejścia na 
gospodarkę niskoemisyjną 
we wszystkich sektorach 

4.3.      Wspieranie efektywności 
energetycznej i wykorzystywania 
odnawialnych źródeł energii w 
budynkach publicznych i sektorze 
mieszkaniowym 3. Poprawa efektywności 

transportowej z uwzględnieniem 
zrównoważonego transportu 
miejskiego i niskoemisyjności 

 

4.5     Promowanie strategii 
niskoemisyjnych dla wszystkich typów 
obszarów, w szczególności na 
obszarach miejskich, w tym wspieranie 
zrównoważonego transportu miejskiego 
oraz podejmowania odpowiednich 
działań adaptacyjnych i mitygujących 

Cel tematyczny 5 

Promowanie dostosowania 
do zmian klimatu, 

zapobiegania ryzyku i 
zarządzania ryzykiem 

5.2        Promowanie inwestycji 
ukierunkowanych na konkretne rodzaje 
ryzyka, zapewniających odporność na 
klęski żywiołowe oraz stworzenie 
systemów zarządzania klęskami 
żywiołowymi 

2. Rozwój funkcji kulturalnych LOF z 
uwzględnieniem potencjału i 

dziedzictwa kulturowego i 
przyrodniczego Cel tematyczny 6 

Ochrona środowiska 
naturalnego i wspieranie 

efektywności 
wykorzystania zasobów 

6.4  Ochrona i przywrócenie 
różnorodności biologicznej, ochrona i 
rekultywacja gleby oraz promowanie 
usług ekosystemowych, w tym 
programu Natura 2000 oraz zielonej 
infrastruktury 

6.3    Ochrona, promocja i rozwój 
dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

Cel tematyczny 7 

Promowanie 
zrównoważonego 

transportu i usuwanie 
niedoborów 

przepustowości w działaniu 
najważniejszych 

infrastruktur sieciowych 

7.2    Zwiększanie mobilności 
regionalnej poprzez łączenie węzłów 
drugorzędnych i trzeciorzędnych z 
infrastrukturą TEN-T 3. Poprawa efektywności 

transportowej z uwzględnieniem 
zrównoważonego transportu 
miejskiego i niskoemisyjności 

Cel tematyczny 8 

Promowanie trwałego i 

8.7   Samozatrudnienie, 
przedsiębiorczość oraz tworzenie 

1. Podniesienie poziomu i 
dostępności edukacji wspomagające 

rozwój innowacyjności i 
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wysokiej jakości 
zatrudnienia oraz wsparcie 

mobilności pracowników 

nowych miejsc pracy przedsiębiorczości oraz 
dostosowanie do potrzeb rynku pracy 

8.5        Zapewnianie dostępu do 
zatrudnienia osobom poszukującym 
pracy i nieaktywnym zawodowo, w tym 
podejmowanie lokalnych inicjatyw na 
rzecz zatrudnienia oraz wspieranie 
mobilności pracowników 

4. Wspieranie zrównoważonego 
rozwoju LOF poprzez realizację 

celów 1-3 z uwzględnieniem 
rewitalizacji  społecznej i przy 

zastosowaniu rozwiązań TIK we 
wszystkich obszarach 

8.8         Równouprawnienie płci oraz 
godzenie życia zawodowego i 
prywatnego 

8.9     Adaptacja pracowników, 
przedsiębiorstw i przedsiębiorców do 
zmian 

Cel tematyczny 9 

Wspieranie włączenia 
społecznego i walka z 

ubóstwem 

9.2     Wspieranie rewitalizacji fizycznej, 
gospodarczej i społecznej ubogich 
społeczności oraz obszarów miejskich i 
wiejskich 

4. Wspieranie zrównoważonego 
rozwoju LOF poprzez realizację 

celów 1-3 z uwzględnieniem 
rewitalizacji  społecznej i przy 

zastosowaniu rozwiązań TIK we 
wszystkich obszarach 

9.4            Aktywna integracja, w 
szczególności w celu poprawy 
zatrudnialności  

Cel tematyczny 10 

Inwestowanie w edukację, 
umiejętności i uczenie się 
przez całe życie 

10.1.    Ograniczenie przedwczesnego 
kończenia nauki szkolnej oraz 
zapewnienie równego dostępu do 
dobrej jakości edukacji elementarnej, 
kształcenia podstawowego i 
ponadpodstawowego  

1. Podniesienie poziomu i 
dostępności edukacji wspomagające 

rozwój innowacyjności i 
przedsiębiorczości oraz 

dostosowanie do potrzeb rynku pracy 

10.3       Poprawa dostępności uczenia 
się przez całe życie, podniesienie 
umiejętności i kwalifikacji pracowników i 
osób poszukujących pracy 

10.4       Inwestycje w edukację, 
umiejętności i uczenie się przez całe 
życie poprzez rozwój infrastruktury 
edukacyjnej i szkoleniowej 

4.1.3 Strategia LOF 

Tu dopisać z projektu Strategii LOF (do uzupełnienia, gdy cele LOF będą sfinalizowane) 

4.2 Sub-regionalne i lokalne 

Poniej opisana jest spójność z następującymi dokumentami sub-regionalnymi:  

 Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Lublina na lata 2010-2020.  

 Strategie Zrównoważonego Rozwoju Gmin wchodzących w skład Metropolitarnego Obszaru 

Funkcjonalnego Lublina.  
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4.2.1 Strategia Rozwoju Lublina na lata 2013-2020 

Strategia Rozwoju Lublina na lata 2013-2020
17

 opisuje zakres zasadniczych zmian pożądanych dla 

rozwoju Lublina, uznanych za kluczowe w perspektywie nie tylko najbliższych ośmiu lat. Definiuje ona 

obszary priorytetowe dla tych zmian, które wynikają ze specyfiki miasta. Nie przypisuje też realizacji 

tych priorytetów konkretnym strukturom, lecz stawia je jako zadania dla wszystkich struktur, w 

granicach przypisanych im kompetencji wraz z potrzebą ich integralnego współdziałania. 

Jednocześnie Strategia zakłada dobrowolne włączanie się innych podmiotów w jej realizację i stanowi 

podstawę do budowania wielorakich partnerstw na rzecz realizacji jej zadań. Uzupełnieniem Strategii 

Rozwoju Lublina 2020 w poszczególnych tematach są miejskie strategie i programy sektorowe. 

Strategia Lublin 2020 modyfikuje dotychczasowy układ celów strategicznych, podkreślając ich 

komplementarność, a jednocześnie uzupełniając o istotne dla rozwoju miasta aspekty warunkujące 

równoważenie rozwoju i decydujące o innowacyjności. Zostały one wyrażone w formie czterech 

Obszarów Rozwojowych:  

OTWARTOŚĆ –odnosi się do budowania coraz lepszych kontaktów zewnętrznych Lublina 

budujących wizerunek miasta i kreujących nowe możliwości rozwoju. W wyniku realizacji poprzedniej 

strategii (a zwłaszcza rozwoju przedsiębiorczości) obszar ten zyskał na znaczeniu i zaczął istotnie 

ważyć na realizacji dalszych aspiracji rozwojowych.  

Cele ZIT wspierające powyższy Obszar Rozwojowy: 

Cel 1. Podniesienie poziomu i dostępności edukacji wspomagające rozwój innowacyjności i 

dostosowanie do potrzeb rynku pracy. 

Cel 3. Poprawa efektywności transportowej z uwzględnieniem zrównoważonego transportu 

miejskiego i niskoemisyjności. 

PRZYJAZNOŚĆ –decyduje o jakości życia w mieście w szerszym aspekcie kulturowym. Poza 

wpływem na zadowolenie mieszkańców z życia w Lublinie umożliwia ona wyhamowanie 

niekorzystnych trendów demograficznych, z którymi borykają się wszystkie polskie miasta.  

Cele ZIT wspierające powyższy Obszar Rozwojowy: 

Cel 1. Podniesienie poziomu i dostępności edukacji wspomagające rozwój innowacyjności i 

przedsiębiorczości oraz dostosowania do potrzeb rynku pracy. 

Cel 2. Rozwój funkcji kulturalnych LOF z uwzględnieniem istniejącego potencjału i dziedzictwa 

kulturowego i przyrodniczego. 

Cel 3. Poprawa efektywności transportowej z uwzględnieniem zrównoważonego transportu 

miejskiego i niskoemisyjności. 

Cel 4. Wspieranie zrównoważonego rozwoju LOF poprzez realizację celów 1-3 z uwzględnieniem 

rewitalizacji społecznej i przy zastosowaniu rozwiązań TIK we wszystkich obszarach. 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ –oznacza wzmacnianie gospodarczego znaczenia Lublina, z czego wynika 

poprawa zamożności mieszkańców. Uwzględnia jednocześnie specyfikę Lublina, wprowadzając 

działania wynikające z rosnących na znaczeniu atutów geograficznych i społecznych.   

Cele ZIT wspierające powyższy Obszar Rozwojowy: 

Cel 1. Podniesienie poziomu i dostępności edukacji wspomagające rozwój innowacyjności i 

przedsiębiorczości oraz dostosowania do potrzeb rynku pracy. 

                                                      
17

 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 693/XXVIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 28 lutego 2013 r. 
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Cel 3. Poprawa efektywności transportowej z uwzględnieniem zrównoważonego transportu 

miejskiego i niskoemisyjności. 

Cel 4. Wspieranie zrównoważonego rozwoju LOF poprzez realizację celów 1-3 z uwzględnieniem 

rewitalizacji społecznej i przy zastosowaniu rozwiązań TIK we wszystkich obszarach. 

AKADEMICKOŚĆ – jako nowy obszar strategiczny, który ma służyć wykorzystaniu obecności uczelni 

do wzmacniania kreatywności i innowacyjności we wszystkich dziedzinach rozwoju (zbiorowego i 

indywidualnego). Filar ten jest więc istotnym uzupełnieniem pozostałych Obszarów Strategicznych, 

opartym na koncepcji współdziałania samorządu z istotnymi dla żywotności miasta partnerami, jakimi 

są uczelnie.  

 Cele ZIT wspierające powyższy Obszar Rozwojowy: 

Cel 1. Podniesienie poziomu i dostępności edukacji wspomagające rozwój innowacyjności i 

przedsiębiorczości oraz dostosowania do potrzeb rynku pracy. 

Cel 2. Rozwój funkcji kulturalnych LOF z uwzględnieniem istniejącego potencjału i dziedzictwa 

kulturowego i przyrodniczego. 

Cel 3. Poprawa efektywności transportowej z uwzględnieniem zrównoważonego transportu 

miejskiego i niskoemisyjności. 

4.2.2 Strategie Zrównoważonego Rozwoju Gmin wchodzących w skład MOF Lublina 

Następujące gminy wchodzące w skład LOFu (Lublin został omówiony w poprzednim rozdziale) 

przedstawiły swoje strategie rozwoju: Głusk, Jastków, Konopnica, Lubartów-gmina, Mełgiew, 

Nałęczów gmina i miasto, Niedrzwica Duża, Niemce, Spiczyn, Strzyżewice, Świdnik, Wólka. Strategie 

Rozwoju obejmują lata od 2007/8 do 2020. Cele operacyjne, przedstawiane w dokumentach Strategii 

Rozwoju Gmin są podobne a cele ZIT w pełni je wspierają: 

W ZAKRESIE ROZWOJU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

 poprawa funkcjonowania i jakości oraz rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej  

i teleinformatycznej. 

 poprawa zaopatrzenia w wodę dobrej jakości i usprawnienie odprowadzania ścieków. 

 rozbudowa infrastruktury dostarczającej energię. 

Cele ZIT: 

Cel 1. Podniesienie poziomu i dostępności edukacji wspomagające rozwój innowacyjności  

i przedsiębiorczości oraz dostosowanie do potrzeb rynku pracy. 

Cel 3. Poprawa efektywności transportowej z uwzględnieniem zrównoważonego transportu 

miejskiego i niskoemisyjności. 

Cel 4. Wspieranie zrównoważonego rozwoju LOF poprzez realizację celów 1-3 z uwzględnieniem 

rewitalizacji społecznej i przy zastosowaniu rozwiązań TIK we wszystkich obszarach. 

W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO I ROZWOJU TURYSTYKI 

 ochrona walorów przyrodniczych i kulturowych gminy. 

 zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej gminy. 

Cele ZIT: 

Cel 2. Rozwój funkcji kulturalnych LOF z uwzględnieniem istniejącego potencjału i dziedzictwa 

kulturowego i przyrodniczego. 
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Cel 4. Wspieranie zrównoważonego rozwoju LOF poprzez realizację celów 1-3 z uwzględnieniem 

rewitalizacji społecznej i przy zastosowaniu rozwiązań TIK we wszystkich obszarach. 

W ZAKRESIE ROZWOJU GOSPODARKI 

 rozwój nowoczesnego rolnictwa rynkowego i zwiększenie jego konkurencyjności na rynku 

unijnym. 

 rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej w gminie. 

Cele ZIT: 

Cel 3. Poprawa efektywności transportowej z uwzględnieniem zrównoważonego transportu 

miejskiego i niskoemisyjności 

Cel 4. Wspieranie zrównoważonego rozwoju LOF poprzez realizację celów 1-3 z uwzględnieniem 

rewitalizacji społecznej i przy zastosowaniu rozwiązań TIK we wszystkich obszarach 

W ZAKRESIE ROZWOJU INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I SPORTOWEJ 

 poprawa funkcjonowania szkół i przedszkoli. 

 poprawa jakości życia mieszkańców. 

 poprawa funkcjonowania administracji samorządowej. 

 poprawa sfery społecznej, inwestowanie w kapitał ludzki i podnoszenie poziomu wiedzy 

społeczeństwa. 

Cele ZIT: 

Cel 1. Podniesienie poziomu i dostępności edukacji wspomagające rozwój innowacyjności i 

przedsiębiorczości oraz dostosowanie do potrzeb rynku pracy 

Cel 2. Rozwój funkcji kulturalnych LOF z uwzględnieniem istniejącego potencjału i dziedzictwa 

kulturowego i przyrodniczego 

Cel 3. Poprawa efektywności transportowej z uwzględnieniem zrównoważonego transportu 

miejskiego i niskoemisyjności 

Cel 4. Wspieranie zrównoważonego rozwoju LOF poprzez realizację celów 1-3 z uwzględnieniem 

rewitalizacji społecznej i przy zastosowaniu rozwiązań TIK we wszystkich obszarach 

5 Obszar wsparcia Strategii ZIT  

Na bazie przyjętej w KPZK 2030 definicji miejskiego obszaru funkcjonalnego przyjęto 

uszczegółowioną definicję obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego, jako spójnej pod 

względem przestrzennym strefy oddziaływania miasta, charakteryzującej się istnieniem powiązań 

funkcjonalnych oraz zaawansowaniem procesów urbanizacyjnych, wyróżniającej się z otoczenia i 

upodabniającej się pod pewnymi względami do głównego miasta. Definicja ta miała bezpośredni 

wpływ na wybór wskaźników i szczegółowych kryteriów.  

Kryteria delimitacji wypracowane przez MRR i przedstawione w niniejszym materiale są narzędziem, 

pozwalającym na zapewnienie porównywalności metodologicznej w skali całego kraju. Wspólne 

zasady i metodologia wyznaczania MOF pozwala na prowadzenie transparentnej polityki, 

ukierunkowanej terytorialnie na każdym poziomie realizacji: krajowym, regionalnym i lokalnym. 

Wspólne zasady i kryteria będą zastosowane przy formułowaniu zasad prowadzenia polityki rozwoju 

dla każdego regionu. Ponadto ujednolicenie zasad delimitacji daje możliwość budowy systemu 

monitorowania zmian, zachodzących w przestrzeni i jest warunkiem budowania obiektywnej wiedzy. 
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Podstawowym dokumentem, stanowiącym podstawę delimitacji MOF oraz determinującym obszar 

wsparcia Strategii ZIT jest analiza MRR pt. Kryteria delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych 

ośrodków wojewódzkich.  

5.1 Zasady delimitacji 

Przyjęto następujące merytoryczne zasady delimitacji: administracyjne, topologiczne i spełnienia 

liczby minimalnych kryteriów. 

Zasady administracyjne  

Przyjęto, że rdzeniem jest miasto - stolica województwa, a także że granice MOF nie mogą 

przekraczać granic odpowiednich województw. 

Zasady topologiczne  

Przyjęto, że wyznaczony obszar MOF jest ciągły przestrzennie, tj. zawiera w sobie tylko gminy 

graniczące ze sobą oraz nie może zawierać w sobie gmin nienależących do MOF, a otoczonych ze 

wszystkich stron tego typu jednostkami. Zasada rozłączności polega na tym, że każda gmina może 

należeć tylko do jednego MOF. 

Zasady spełnienia liczby minimalnych kryteriów w sensie technicznym polegały najpierw na wyborze 

gmin spełniających zadane  siedem kryteriów, a następnie obliczeniu, ile tych kryteriów jest 

spełnionych. Warunkiem zaliczenia do MOF było spełnienie przez gminę 6 z 7 ustalonych 

minimalnych kryteriów. 

Wskaźniki - Przyjęto 7 wskaźników, w trzech grupach: 

I. Wskaźniki funkcjonalne 

 F1 – liczba wyjeżdżających do pracy najemnej do rdzenia MOF na 1000 mieszkańców w 

wieku produkcyjnym powyżej 50 (2006); 

 F2 – liczba zameldowań z rdzenia MOF na 1000 mieszkańców powyżej 3 (2009); 

II. Wskaźniki społeczno-gospodarcze 

 S1 – udział pracujących w zawodach pozarolniczych, jako stosunek do średniej wojewódzkiej 

powyżej 75% (2002); 

 S2 – liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców, jako stosunek do średniej 

wojewódzkiej powyżej 75% (2011); 

 S3 – liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców, jako stosunek do średniej 

wojewódzkiej powyżej 75% (2011); 

III. Wskaźniki morfologiczne 

 M1 – gęstość zaludnienia (bez lasów i wód) w stosunku do średniej wojewódzkiej powyżej 

50% (2011); 

 M2 – liczba mieszkań oddanych do użytku na 1000 mieszkańców w latach 2002-2011 w 

stosunku do średniej wojewódzkiej powyżej 75%. 

5.2 MOF Lublina 

Zgodnie z zapisami umowy partnerstwa „podstawą do wyznaczania obszaru realizacji „ZIT 

wojewódzkiego” jest dokument przygotowany przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego pn. 

„Kryteria delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich (…) w skład 

terytoriów objętych „ZIT wojewódzkim” muszą wchodzić: miasto wojewódzkie, wszystkie miasta z 
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rdzenia obszaru funkcjonalnego oraz inne gminy obszaru funkcjonalnego – łącznie przynajmniej 

połowa gmin wyznaczonych w oparciu o ww. dokument”. 

W województwie lubelskim, przy określeniu zasięgu terytorialnego instrumentu ZIT, oparto się na 

delimitacji obszaru wymienionego w ww. dokumencie oraz na delimitacji miejskiego obszaru 

funkcjonalnego wskazanego w KPZK 2030 (zmianą w stosunku do „Kryteriów delimitacji (...)” jest 

uwzględnienie Nałęczowa a ominięcie Spiczyna, Piask i Jabłonnej). Tym samym zasięg współpracy 

gmin w stosunku do wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego pn. „Kryteria 

delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich” jest powiększony o gminę 

Nałęczów. 

Przeprowadzone badania, według opisanych wyżej założeń i na ich podstawie, określiły 

poszczególne obszary funkcjonalne ośrodków wojewódzkich. Mając na uwadze stan zaawansowania 

prac związanych z delimitacją obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich prowadzonych przez 

MRR, w kontekście realizacji instrumentu finansowego, jakim są Zintegrowane Inwestycje 

Terytorialne,  

a także poziom prac związanych z przyszłą perspektywą finansową Unii Europejskiej, należy w chwili 

obecnej definiować Miejski Obszar Funkcjonalny, jako 16 gmin (rdzeń Lublin oraz gminy: Głusk, 

Jabłonna, Jastków, Konopnica, Lubartów (GM & GW), Mełgiew, Niedrzwica Duża, Niemce, Piaski, 

Spiczyn, Strzyżewice, Świdnik, Wólka i Nałęczów). 

 

Tabela 6 – Podstawowe informacje o MOF Lublina (2011) 

Główne 
Miasto 

Liczba gmin Powierzchnia w km
2
 

Liczna zameldowanych 
mieszkańców (tys.) 

Ogółem Rdzeń 
Strefa 

wewnętrzna 
Ogółem Rdzeń 

Strefa 
wewnętrzna 

Ogółem Rdzeń 
Strefa 

wewnętrzna 

Lublin 15 1 14 1519 147 1372 539 349 190 

Lublin + 
Nałęczów 

16 1 15 1582 jw 1435??? 548,5 jw 200 

 

 

Tabela 7 - Wykaz gmin wchodzących w skład miejskiego obszaru funkcjonalnego z miastem głównym – 
Lublin 

Gminy 

Typ Pow. 
Km

2
 

(2011) 

Liczba 
Mieszk

. 
2011 

Wartości wskaźników (spełnione min. kryteria na 
niebiesko) 

L
*
*
* 

A* 
B
** 

F1 F2 S1w S2w S3r M1w M2w 

Lublin R m 147,45 
348 
567 

X x x x x x x x 

Głusk SZ w 64,25 9 112 130,8 25,5 105,1 105,9 71,8 133,8 365,5 7 

Jabłonna SZ w 131,21 7 905 120,2 5,4 71,3 76,6 60,3 63,6 114,4 6 

Jastków SZ w 113,13 13 255 125,5 12,8 95,2 113,6 77,8 108,4 260,3 7 

Konopnica SZ w 93,07 12 369 123,9 10,4 96,9 119,7 80,6 123,9 337,9 7 

Lubartów SZ m 13,91 22 746 40,9 1,9 152,6 130,5 76,9 
1443,

8 
96,8 5 

Lubartów SZ w 158,70 10 958 71,5 2,4 95,2 76,2 50,8 98,6 198,3 6 

Mełgiew SZ w 94,85 9 057 69,2 5,7 82,0 92,2 44,6 99,4 211,9 6 

Niedrzwica 
D 

SZ w 106,73 11 482 108,6 6,9 94,4 89,2 63,7 103,3 112,9 7 

Niemce SZ w 141,11 17 881 118,6 14,3 100,5 101,4 72,6 121,1 242,8 7 

Piaski SZ 
m
w 

169,86 10 731 59,4 4,5 75,6 79,5 55,7 62,6 59,5 6 



37 

 

Spiczyn SZ w 83,15 5 544 69,2 3,3 71,1 74,4 78,5 77,8 90,1 5 

Strzyżewice SZ w 108,79 7 753 75,1 5,9 81,3 88,5 86,4 74,2 134,5 7 

Świdnik SZ m 20,35 40 631 87,9 2,8 150,8 113,8 92,4 
2056,

1 
157,4 6 

Wólka SZ w 72,75 10 595 122,3 16,2 102,1 99,9 63,2 145,5 420,7 7 

Nałęczow SZ 
m
w 

62,94 9 198         

 

Oznaczenia: * typ A – typ w obrębie obszaru funkcjonalnego (R – rdzeń, SZ – strefa zewnętrzna); 

**typ B – typ administracyjny gminy (m – miejska, w – wiejska, mw – miejsko-wiejska); ***L – liczba 

spełnionych minimalnych kryteriów. 

Źródło: Kryteria delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich, Ministerstwo 

Rozwoju Regionalnego, Luty 2013 

Mapa 1 - Gminy wchodzące w skład miejskiego obszaru funkcjonalnego Lublina  

 

 

Źródło: Kryteria delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich, Ministerstwo 

Rozwoju Regionalnego, Luty 2013.  

Dla dwóch gmin (Lubartów GM i GW i Spiczyna w delimitacji zastosowano wyjątki i procedurę 

ekspercką.  

Lubartów (gmina miejska) – włączenie ze względów spójności (gmina wiejska spełnia warunki 

delimitacyjne). Ponadto jak na miasto tej wielkości, wysoki udział dojazdów pracowniczych do Lublina 

(F1 = 40,9).  
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Spiczyn – włączenie ze względu na minimalne braki wskaźnika S2w (74,4%) oraz S1w (71,1%). 

Gmina Nałęczów jest funkcjonalnie powiązana z Lublinem - rdzeniowym miastem obszaru 

funkcjonalnego. Stanowi nie tylko zaplecze rekreacyjno-turystyczne. Ze względu na uzdrowiskowy 

charakter gminy oraz liczne obiekty świadczące usługi medyczno-rehabilitacyjne, gmina obsługuje 

turystów i klientów zagranicznych, którzy podróżują przez Lublin, w tym lotnisko w Świdniku. 

Powyższa rola gminy Nałęczów dla LOF uzasadnia również objęcie jej systemem transportowym 

planowanym dla LOF w ramach integracji układu komunikacyjnego (m.in. Intermodalny Dworzec 

Metropolitalny, intermodalny bilet metropolitalny, metropolitalny transport zbiorowy). 

Zgodnie z wytycznymi Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce, 

ostateczny obszar wsparcia Strategii ZIT zostanie wskazany w stosownej uchwale zarządu 

województwa lubelskiego
18

. 

5.3 Syntetyczna diagnoza obszaru wsparcia (wyciąg z diagnozy ogólnej) 

5.3.1 Demografia i potencjał rozwojowy 

Demografia i potencjał rozwojowy będą analizowane w następujących aspektach: 

 dane ogólne, 

 podział na wiek i płeć w różnych aspektach demograficznych, 

Dane ogólne 

Wg danych Głównego Urzędu Statystycznego liczba ludności obszaru funkcjonalnego wynosi nieco 

ponad 545 tys. mieszkańców (dane na koniec 2013). Pomimo wyraźnego odpływu ludności z miast 

(sub-urbanizacja), do roku 2012 liczba ludności całego obszaru rosła, malejąc jedynie w 2013. 

(spadek liczby ludności o 2,8 tys. w stosunku do roku 2012). W OF w ostatnich latach zauważa się 

dodatni przyrost mieszkańców (w tym przyrost naturalny), w szczególności w miastach oraz gminach 

wiejskich o najwyższym wskaźniku suburbanizacji. 

W roku 2013 mieszkańcy miast stanowili ponad 75% ludności całego obszaru funkcjonalnego, co 

świadczy o silnej urbanizacji lubelskiego obszaru funkcjonalnego. Gminy Głusk, Konopnica, Wólka i 

Niemce przez ostatnie 8 lat zwiększyły liczbę mieszkańców o ponad 1000 osób każda. Z analiz 

lokalnych wynika, że trend napływu ludności do tych gmin zaczyna powoli maleć. 

Pomimo ruchów ludności i malejącej liczbie mieszkańców miast, w sumie w latach 2007-2012 

Lubelskiemu Obszarowi Funkcjonalnemu przybyło 3955 mieszkańców. Są to głównie byli mieszkańcy 

innych gmin z terenów województwa i kraju. Pomimo kryzysu gospodarczego w Europie wciąż notuje 

się ujemne saldo migracji zagranicznych. W sumie w latach 2007-2013 ponad 430 osób wymeldowało 

się z terenu LOF za granicę, choć wyraźnie od roku 2007 ta tendencja maleje.  

Najmłodsze społeczeństwa mają gminy Wólka i Głusk. Ludność w wieku poprodukcyjnym stanowi 

tylko 12,7% ogółu mieszkańców w gminie Wólka i 13,2% udziale osób w wieku poprodukcyjnym w 

gminie Głusk przy ponad 20% udziale osób w wieku poprodukcyjnym w Piaskach i Nałęczowie, 

19,8% udziale osób w wieku poprodukcyjnym w Świdniku i 19,5% udziale osób w wieku 

poprodukcyjnym w Lublinie.  

Podział na wiek i płeć w różnych aspektach demograficznych 

Wykres 1 - Udział grup wiekowych wśród mieszkańców gmin LOF (2012r.)  

                                                      
18

 Umowa współpracy jednostek samorządu terytorialnego w ramach LOF, 13 maja 2013. 
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Źródło: Bank Danych Lokalnych www.stat.gov.pl  

Na obszarze LOF widoczna jest znacząca przewaga kobiet nad mężczyznami, gdzie na 100 

mężczyzn przypada 113 kobiet.  

 

Tabela 8 – Udział płci w populacji gmin 

Gminy 
2006 2013 

M K M K 

Lubartów 10 905 12 023 10 763 11 780 

Lubartów 5 039 5 220 5508 5 650 

Głusk 3 706 3 837 4 681 4 952 

Jabłonna 3 672 3 876 3 858 4 078 

Jastków 6 064 6 246 6 602 6 877 

Konopnica 5 456 5 716 6 303 6 487 

Niedrzwica Duża 5 405 5 666 5 706 5 925 

Niemce 8 111 8 408 8 997 9 338 

Strzyżewice 3 765 3 861 3 851 4 085 

Wólka 4 631 4 718 5 469 5 658 

Spiczyn 2 701 2 771 2 757 2 831 

Świdnik 19 288 20 794 19 221 21 004 

Mełgiew 4 080 4 362 4 565 4 758 

Piaski 5 166 5 552 5 105 5 553 

Lublin 163 090 190 393 158 236 185 362 

Nałęczów 4451 5 043 4 303 4 974 

RAZEM 255 530 288 486 255 925 289 312 

RAZEM 544 016 545 237 

% 46,97% 53,03% 46,94% 53,06% 

Źródło: Bank Danych Lokalnych www.stat.gov.pl  

Przewagę kobiet widać również na piramidzie wieku dla osób 50+. W przypadku ludności w wieku 

mobilnym (20-44 lat) liczba kobiet nieznacznie przewyższa liczbę mężczyzn (50,5% kobiet do 49,5% 

mężczyzn). Wśród grupy przedprodukcyjnej i produkcyjnej rozkład na płci jest niemal wyrównany 

(50,9% mężczyźni, 49,1%  kobiety) natomiast w grupie osób w wieku poprodukcyjnym  udział kobiet 

przekracza 70%. 

 

Wykres 2 - Rozkład ludności w podziale na grupy wieku i płeć 

http://www.stat.gov.pl/
http://www.stat.gov.pl/
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Gminy 

2013 

przedprodukcyjny produkcyjny mobilny poprodukcyjny 

Mężczyźni Kobiety M Kobiety M K M K 

Lubartów (m) 2 042 1 987 7 615 7 054 4 636 4 386 1 106 2 739 

Lubartów (g) 1 261 1 173 3 762 3 267 2 436 2 261 485 1 210 

Głusk 1 103 1 072 3 158 2 984 2 026 2 067 420 896 

Jabłonna 831 739 2 606 2 318 1 624 1 573 421 1 021 

Jastków 1 473 1 361 4 512 4 100 2 758 2 742 617 1 416 

Konopnica 1 404 1 202 4 243 3 854 2 547 2 542 656 1 431 

Niedrzwica 
Duża 

1 316 1 237 3 811 3 412 2 411 2 356 579 1 276 

Niemce 1 967 1 930 6 177 5 595 3 902 3 777 853 1 813 

Strzyżewice 851 830 2 602 2 329 1 576 1 570 398 926 

Wólka 1 371 1 235 3 661 3 439 2 455 2 516 437 984 

Spiczyn 566 594 1 923 1 572 1 250 1 065 268 665 

Świdnik 3 394 3 137 13 167 12 248 7 888 7 741 2 660 5 619 

Mełgiew 1 001 961 3 037 2 762 1 846 1 881 527 1 035 

Piaski 933 983 3 512 3 011 2 147 2 007 660 1 559 

Lublin 28 256 27 802 109 429 107 943 67 561 70 888 20 551 49 617 

Nałęczów 817 929 2 930 2 685 1 746 1 696 556 1 360 

Gminy 

2012 

M 
(przedpr
odukcyjn

y) 

K 
(przedpr
odukcyj

ny) 

M 
(produkc

yjny) 

K 
(produkc

yjny) 

M 
(mobilny

) 

K 
(mobilny) 

M 
(poprod
ukcyjny) 

K 
(poprodu
kcyjny) 

Lubartów (m) 2 078 1 976 7 668 7303 4 674 4 503 1 040 2 589 

Lubartów (g) 1 271 1 174 3 744 3230 2 426 2 238 472 1 195 

Głusk 1 093 1 019 3 099 2942 1 997 2 036 384 851 

Jabłonna 833 759 2 597 2309 1 608 1 531 416 1 005 

Jastków 1 491 1 358 4 476 4078 2 754 2 703 591 1 356 

Konopnica 1398 1 195 4 167 3787 2 513 2 489 641 1 401 

Niedrzwica D 1 312 1261 3 771 3373 2 407 2 321 582 1 233 

Niemce 1943 1 944 6 128 5498 3 903 3 712 811 1 764 

Strzyżewice 818 807 2 616 2347 1 582 1 578 380 916 

Wólka 1 341 1 226 3 566 3352 2 386 2 440 413 964 

Spiczyn 571 579 1 907 1584 1 230 1 074 254 657 

Świdnik 3 425 3 134 13 369 12463 8 042 7 812 2 566 5 416 

Mełgiew 987 955 3 004 2741 1 838 1 858 506 999 

Piaski 952 1 001 3 537 3022 2 173 2 002 630 1 539 

Lublin 28 424 27 890 111 767 111815 69 528 73 527 19 784 47 998 

Nałęczów 838 866 2 940 2698 1 759 1 668 540 1 316 

Źródło: Bank Danych Lokalnych http://www.stat.gov.pl  

Dane wskazują na wysoki udział ludności w wieku produkcyjnym w stosunku do średniej 

województwa i kraju oraz wysoki udział ludności w wieku mobilnym (37,81%). Niestety zwiększa się 

udział mieszkańców w wieku poprodukcyjnym oraz maleje liczba mieszkańców w wieku 

przedprodukcyjnym.  

http://www.stat.gov.pl/
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Biorąc pod uwagę trendy demograficzne kraju do 2035 (GUS) i tendencje lokalne (woj. Lubelskie) 

udział emerytów wśród wszystkich mieszkańców LOF będzie rósł a udział osób w wieku 0-64 lat 

będzie się zmniejszał. 

Do uzupełnienia na podstawie pełnej diagnozy LOF lub szczegółowej diagnozy dla ZIT 

Mocne strony: 

Silna urbanizacja LOFu (75%) 

Sub-urbanizacja Lublina i Świdnika 

Słabe strony: 

Brak monitoringu  zmian demograficznych, w tym zaniechane prowadzenie polityki prorodzinnej 

oraz inwestycyjnej na obszarach zagrożonych depopulacją z przyczyn niedostosowania warunków 

życia do wymagań mieszkańców 

Zwiększenie udziału mieszkańców w wieku poprodukcyjnym oraz zmniejszanie liczby mieszkańców 

w wieku przedprodukcyjnym 

Szanse: 

Odniesienie się do zaistniałej suburbanizacji np. przez rozwój transportu, jak i kontrola rozwoju 

suburbanizacji np. lokalizacja nowych miejsc pracy oraz wzmacnianie  poszczególnych obszarów/ 

gmin zgodnie z rozwijającymi się na ich terenie funkcjami, które można uznać za wskazane dla 

rozwoju LOF 

Zagrożenia: 

Potrzeba aktywizacji zawodowej osób  50+ (a w szczególności kobiet) 

5.3.2 Edukacja 

Edukacja będzie analizowana w następujących aspektach: 

 edukacja podstawowa i gimnazjalna, 

 edukacja ponadgimnazjalna i wyższa. 

Edukacja podstawowa i gimnazjalna 

Dodatni przyrost naturalny kształtuje na obszarze LOF popyt na żłobki i przedszkola. Niestety 

infrastruktura żłobków jest niedostępna aż w 12 gminach LOF. W żłobkach brakuje miejsc dla 

minimum 9648 dzieci w wieku od roku do dwóch lat (na obszarze LOF w 2012 r. mieszkało 16 296 

dzieci  

w wieku od 0 do 2 lat włącznie – 11 059 dzieci w wieku od roku do dwóch lat włącznie). 

Sytuacja w przedszkolach przedstawia się lepiej, chociaż w 2012 r. tylko nieco ponad 70% dzieci 

mogło korzystać z dostępnych miejsc w przedszkolach. W gminach Strzyżewice, Mełgiew, Lubartów, 

Niemce, Jastków i Wólka wciąż mniej niż 50% dzieci objętych jest edukacją przedszkolną. W 

Konopnicy, Spiczynie, Jabłonnej, Piaskach i Głusku odsetek ten nie przekracza 60%. 

Edukacja podstawowa jest zadaniem samorządu gminnego. Organizacja szkolnictwa wymaga 

zapewnienia odpowiedniej kadry nauczycielskiej, odpowiedniej bazy materialnej – obiektów szkolnych 

i ich wyposażenia oraz dowozu dzieci do szkół. W przypadku, kiedy gmina nie dysponuje 

odpowiednią infrastrukturą szkół podstawowych i gimnazjalnych dzieci z terenu gminy uczęszczają do 

szkół w innych gminach.  
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Współczynnik scholaryzacji poniżej 100% występuje w gminie Lubartów, Głusk,  Jastków, Konopnica, 

Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice (szkoły podstawowe), Wólka, Spiczyn, Mełgiew i Piaski.  

Uczniowie, którzy wybrali miejsca nauki poza swoją gminą podwyższają współczynnik scholaryzacji w 

innych gminach tj. w Lublinie, Świdniku, Lubartowie oraz Strzyżewicach (szkoły gimnazjalne).  

Jednocześni zanotować trzeba spadek liczby uczniów w szkolnictwie podstawowym i gimnazjalnym w 

większości gmin. Wykresy poniżej ilustrują tę sytuację. 

 

Wykres 3 - Scholaryzacja w gminach – szkoły podstawowe i gimnazjalne (porównanie 2007-2012) 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych www.stat.gov.pl  

Edukacja ponadgimnazjalna i wyższa 

Tylko w niektórych gminach zorganizowane jest szkolnictwo ponadgimnazjalne. Poza miastami: 

Lubartów, Lublin, Świdnik, Piaski i Nałęczów, szkoły te znajdują się w gminach: Strzyżewice, Spiczyn 

(szkoły zawodowe); Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice i Spiczyn (technika); Niedrzwica Duża, 

Spiczyn, Strzyżewice, Niemce (szkoły ogólnokształcące). Od 1 września 2012 r. obowiązuje nowa 

klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego. Wprowadzono do niej 15 nowych zawodów i 

równocześnie wykreślono 28. Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o systemie oświaty ustalanie zawodów, 

w których kształci szkoła, należy do kompetencji dyrektora szkoły prowadzącej kształcenie 

zawodowe. Dyrektor ustala zawody w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę i po 

zasięgnięciu opinii odpowiednio wojewódzkiej lub powiatowej rady zatrudnienia. Określenie „ustala 

zawody, w których kształci szkoła” oznacza uprawnienie dyrektora szkoły do wprowadzania nowych 

zawodów, jak też likwidowania dotychczasowych (wygaszenia kształcenia w tym zawodzie poprzez 

zaprzestanie rekrutacji). 

 

Wykres 4 - Kierunki kształcenia w szkołach zawodowych LOF wg liczby uczniów (2012) 

http://www.stat.gov.pl/


43 

 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, http://www.stat.gov.pl  

Głównym ośrodkiem akademickim w województwie lubelskim jest miasto Lublin, na terenie któregow 

roku akademickim 2012/13 swoją siedzibę miało 9 uczelni kształcących ponad 88% ogółu studentów. 

Największe szkoły wyższe to: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - 26,2% ogółu studiujących osób, 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – 16,9%, Politechnika Lubelska – 12,0%, Uniwersytet 

Przyrodniczy – 11,2%. Ponadto w Lublinie ma swoją siedzibę jedna z dziewięciu w kraju uczelni 

medycznych – Uniwersytet Medyczny, na który uczęszczało 8,1% ogółu studentów. 

Rok akademicki 2012/13 jest siódmym z kolei rokiem, w którym odnotowano spadek liczby studentów 

w szkołach wyższych mających siedzibę w województwie lubelskim. W porównaniu do ubiegłego roku 

akademickiego zmalała zarówno liczba osób studiujących ogółem o 4,9% jak i na I roku studiów o 

0,4. Na Politechnice Lubelskiej, (jako jedynej wyższej uczelni) odnotowano wzrost liczby studentów o 

6,8%. W pozostałych szkołach wyższych odnotowano spadek liczby studentów, w tym największy w 

Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie o 29,9%. W wyniku stopniowego przechodzenia 

uczelni na dwustopniowy system kształcenia zdecydowanie zmalał udział osób na studiach 

magisterskich jednolitych, a dominujące stały się studia pierwszego i drugiego stopnia. W roku 

akademickim 2012/13 na studia pierwszego stopnia uczęszczało 59,6% ogółu studiujących (w 

2011/2012 - 60,0%). Więcej osób studiowało na studiach zawodowych z tytułem licencjata (65,0% 

ogółu studentów na studiach pierwszego stopnia), niż z tytułem inżyniera. Kobiety przeważały na 

studiach licencjackich (70,1% ogółu studentów na studiach licencjackich), mężczyźni zaś na 

inżynierskich (64,8%). 

Najwięcej absolwentów ukończyło kierunki ekonomiczne i administracyjne (20,9% ogółu 

absolwentów), społeczne (13,1%), pedagogiczne (12,3%), natomiast najmniej ochronę i 

bezpieczeństwo (0,1%) oraz weterynarię (0,6%). 

Coraz większym zainteresowaniem cieszą się lubelskie uczelnie wśród cudzoziemców. Na początku 

roku akademickiego 2012/13 w większości uczelni województwa lubelskiego (14) kształciło się 3,2 

tys. cudzoziemców, tj. o 29,2% więcej niż w ubiegłym roku akademickim. Najwięcej obcokrajowców 

przybyło na studia z Ukrainy (47,9% ogółu studiujących cudzoziemców), z Białorusi (8,5%), z 

Tajwanu (8,0%), ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (6,5%) oraz z Norwegii (4,9%). 

Do uzupełnienia na podstawie pełnej diagnozy LOF lub szczegółowej diagnozy dla ZIT 

  Mocne strony: 

Wzrost liczby uczniów w niektórych gminach spowodowany sub-urbanizacją 

Stały wzrost liczby studentów zagranicznych (Ukraina, Białoruś, Tajwan, USA, Norwegia) 

 artystyczne 

 ekonomiczne i 
administracyjne 

 inżynieryjno-techniczne 

 produkcji i przetwórstwa 

 architektury i 
budownictwa 

http://www.stat.gov.pl/
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Słabe strony: 

Spadek liczby uczniów spowodowany zmianami demograficznymi 

Szanse: 

Potrzeba dopasowania oferty edukacyjnej szkolnictwa wyższego do potrzeb rynku pracy (np. w 
sektorze TIK) i zacieśnienie współpracy z pracodawcami 

Potrzeba podniesienie efektywności i jakości nauczania (wykorzystanie nowoczesnych metod w 
nauczaniu) 

Potrzeba dodatkowego wsparcia dla kadry pedagogicznej – szkolenia, staże, wsparcie 
metodyczne 

W zakresie wskazanym dla rozwoju funkcji poszczególnych gmin – wzmocnienie ośrodków 
edukacji przedszkolnej i podstawowej (np. w gminach, w których widać wyrażne wzmacnianie 
funkcji rezydencjalnych) oraz wsparcie transportu zbiorowego oraz jakości dojazdów 
umożliwiających dostanie się do ww. placówek z innych terenów LOF 

Podniesienie stosowności kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy i zacieśnienie 
współpracy ze szkołami wyższymi oraz pracodawcami 

Wzmocnienia systemu wsparcia szkół przez instytucje zewnętrzne (centra edukacji nauczycieli, 
poradnie pedagogiczne, placówki oświatowo-wychowawcze)  

Wzmocnienie systemu edukacji i powiązanego z nią monitoringu zapotrzebowania na określone 
specjalizacje, w tym w zakresie przyciągnięcia i zatrzymania wysoko wykwalifikowanej, młodej 
kadry z krajów ościennych 

Zagrożenia: 

Rozwijające sie ośrodki akademickie w sąsiednich województwach oferujące kierunki edukacji w 
zawodach poszukiwanych na rynku pracy jako zagrożenie w zakresie drenażu potencjalnego 
kapitału studenckiego 

Obniżająca się liczba studentów powodem kryzysu finansowego dla wyższych uczelni LOF 
 

5.3.3 Rynek pracy i przedsiębiorczość 

Stan rynku pracy i przedsiębiorczości będzie analizowany w następujących aspektach: 

 stan bezrobocia, 

 typy działalności społeczno-gospodarczej w LOF, 

 poziom i typy przemysłu w LOF, 

 otoczenie biznesu, 

 poziom przedsiębiorczości. 

Stan bezrobocia 

Rozmiary bezrobocia zależą od trzech czynników: współczynnika aktywności zawodowej, liczby 

ludności w wieku produkcyjnym i rozmiarów zatrudnienia. LOF cechuje wysoki na tle kraju poziom 

bezrobocia, przy niewielkiej aktywności osób bezrobotnych w zakresie poszukiwania żródeł 

zarobkowania.  

Osoby bezrobotne charakteryzują się w większości: 

 brakiem odpowiedniego zawodu (wykształcenie podstawowe lub średnie ogólne), 

 niewystarczającą zaradnością na rynku pracy – niechęć do zmiany profilu zawodowego oraz 

nabywania nowych kwalifikacji, 
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 małą przedsiębiorczością (mierzoną wskaźnikiem przedsiębiorczości, czyli liczbą podmiotów 

gospodarczych na 1000 mieszkańców). 

 

Tabela 9 – Liczba osób bezrobotnych w gminach LOF  

Ilość osób 
bezrobotnyc
h w gminach 

2008 2012 2013 

ogółe
m 

Mężczyźn
i 

Kobiety 
Ogółe

m 
Mężczyźn

i 
Kobiety ogółem 

Mężczyźn
i 

Kobiety 

Spiczyn 199 88 111 259 127 132 274 126 148 

Głusk 143 57 86 348 181 167 338 173 165 

Wólka 193 90 103 404 186 218 438 220 218 

Konopnica 208 88 120 447 227 220 439 224 215 

Jabłonna 265 119 146 435 229 206 448 252 196 

Strzyżewice 241 118 123 438 223 215 450 231 219 

Nałęczów 352 186 166 476 265 211 470 273 197 

Mełgiew 400 203 197 526 249 277 517 259 258 

Jastków 237 114 123 440 219 221 529 292 237 

Niedrzwica D 389 184 205 578 286 292 614 306 308 

Piaski 480 251 229 621 291 330 652 329 323 

Niemce 378 157 221 732 370 362 754 394 360 

Lubartów m 563 258 305 745 370 375 793 398 395 

Lubartów g. 1 220 563 657 1 469 733 736 1 461 750 711 

Świdnik  1 899 894 1 005 2 276 1 162 1 114 2 308 1 173 1 135 

Powiat m. 
Lublin 

11 592 5 361 6 231 17 124 8 532 8 592 17 422 8 936 8 486 

RAZEM 18 759 8 731 10 028 27 318 13 650 13 668 27 907 14 336 13 571 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl  

Ponadto rynek pracy w samym Lublinie nie jest w stanie zapewnić miejsc pracy dla wszystkich 

absolwentów, chociaż stopa bezrobocia w powiatach, do których należą gminy LOF jest stosunkowo 

niska w porównaniu do pozostałych powiatów województwa. 

W 2012 roku Miejski Urząd Pracy w Lublinie zarejestrował 197 osób bezrobotnych z wykształceniem 

wyższym do 25 roku życia (w 2011 - 347 osób). W tym samym roku w Powiatowym Urzędzie Pracy  

w Lublinie zarejestrowano 115 osób z wykształceniem wyższym do 25 roku życia (w 2011 – 124), 

PUP w Świdniku zarejestrował takich osób 58 (68 w 2011), PUP w Lubartowie 79 (77 w roku 2011) a 

PUP w Łęcznej 69 (71 w roku 2011). 

W połowie 2013 r. w gminach LOF zarejestrowanych było 27 384 osób bezrobotnych, z czego 1 199 

osób zwolnionych z pracy z przyczyn dot. pracodawcy, 3 162 osoby uprawnione do zasiłku i 6 784 

osoby długotrwale bezrobotne (24,7% ogółu bezrobotnych). 

 

Tabela 10 – Stan bezrobocia LOF na tle województwa i kraju  

ROK 2013 Polska Lubelskie LOF 

Stopa bezrobocia rejestrowanego  13,4% 14,4%  

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku 
produkcyjnym 

8,8% 9,9% 8,09% 

 Bezrobotni zarejestrowani pozostający bez pracy dłużej niż 1 rok 38,3% 44,2% -bd 

http://www.stat.gov.pl/
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 Bezrobotni zarejestrowani pozostający bez pracy dłużej niż 1 rok w % 
ludności aktywnej zawodowo 

5,2% 6,4% -bd 

Źródło: Dane Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Bank Danych Lokalnych GUS, 

http://www.stat.gov.pl  

Typy działalności społeczno-dospodarczej w LOF 

Na terenie gmin Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w 2012 roku zatrudnionych poza rolnictwem 

było 144 555 osób. Miasto Lublin zatrudnia ponad 80% wszystkich pracowników LOF. W Świdniku 

zatrudnionych jest 8480 osób, w Lubartowie 6152. Łącznie w miastach zatrudnionych jest 91% ogółu 

pracujących. 

W gminach wiejskich, w których rozwinięty jest przemysł i usługi (Jastków, Konopnica, Niemce, 

Niedrzwica Duża) zatrudnionych jest kolejnych 5% zatrudnionych. Mniej niż 0,009% ogółu 

pracujących zatrudnionych jest w Spiczynie, Głusku i Wólce. 

 

Tabela 11 - Ilość podmiotów gospodarczych według typu działalności zgodnie z PKD 

PKD Ilość podmiotów 
gosp. w 2013 

Sekcja A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 455 

Sekcja B – Górnictwo i wydobywanie 45 

Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe 4 054 

Sekcja D – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, 
gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 

42 

Sekcja E – dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność 
związana z rekultywacją 

115 

Sekcja F – Budownictwo 5 410 

Sekcja G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając 
motocykle 

15 882 

Sekcja H – Transport i gospodarka magazynowa 4 131 

Sekcja I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 1 387 

Sekcja J – Informacja i komunikacja 1 315 

Sekcja K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 2 288 

Sekcja L – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 1 756 

Sekcja M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 5 460 

Sekcja N – Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 1 352 

Sekcja O – Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia 
społeczne 

231 

Sekcja P – Edukacja 1 720 

Sekcja Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 3 605 

Sekcja R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 938 

Sekcja S – Pozostała działalność usługowa + Sekcja T – Gospodarstwa domowe 
zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące 
usługi na własne potrzeby 

3 822 

http://www.stat.gov.pl/
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Sekcja U – Organizacje i zespoły eksterytorialne 3 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl  

Pracujący w gminach obszaru LOF znajdują zatrudnienie między innymi w 57 574 podmiotach 

gospodarki narodowej. Wg rejestru REGON, klasyfikacji PKD 2007 - 28% wszystkich podmiotów, to 

przedsiębiorstwa sekcji G (handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, 

włączając motocykle), 10% to przedsiębiorstwa sekcji F budownictwo, 10% przedsiębiorstwa sekcji M 

działalność profesjonalna, naukowa i techniczna. Przedsiębiorstwa sekcji C – przetwórstwo 

przemysłowe stanowią jedynie 8% ogółu przedsiębiorstw. Po 7% ogółu przedsiębiorstw notują sekcje: 

H - transport i gospodarka magazynowa, Q - opieka zdrowotna i pomoc społeczna oraz S i T (S - 

pozostała działalność usługowa; T - gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; 

gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby). 

 

Tabela 12 - Podmioty gospodarcze według typu organizacji i wielkości zatrudnienia 

Typy organizacji  Ilość 

przedsiębiorstwa państwowe 2 

spółdzielnie 256 

spółki handlowe 6 008 

spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego 724 

spółki handlowe akcyjne 152 

spółki handlowe z oo 4 840 

spółki cywilne 3 754 

Ilość podmiotów według wielkości zatrudnienia Ilość 

0-9 57 781 

10-49 1 814 

50-249 443 

250-999 58 

1000 i ponad 19 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl   

74% wszystkich przedsiębiorstw LOF zarejestrowanych jest w Lublinie. W Świdniku jest 6% 

zarejestrowanych przedsiębiorstw, 4% w Lubartowie. W gminie Niemce zarejestrowanych jest 3% 

przedsiębiorstw, a w gminach Konopnica i Jastków po 2%. 

96% wszystkich przedsiębiorstw to mikroprzedsiębiorstwa. 3% wszystkich przedsiębiorstw to małe 

przedsiębiorstwa. Średnie przedsiębiorstwa stanowią jedynie 1% wszystkich podmiotów i najwięcej  

z nich zarejestrowanych jest w miastach: Lublin – 346, Świdnik – 26, Lubartów - 21 oraz gminach 

Strzyżewice (24), Niemce (7), Głusk (5) i Jastków (5). Przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 250 

pracowników stanowią w sumie mniej niż 1% wszystkich podmiotów (łącznie 78 przedsiębiorstw)  

i zlokalizowane są w Lublinie (50 przedsiębiorstw w przedziale zatrudnionych pracowników od 250-

999 oraz 19 przedsiębiorstw zatrudniających ponad 1000 pracowników), Lubartowie (4 

przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników w przedziale 250-999) i Świdniku (2 duże 

przedsiębiorstwa i 1 zatrudniające ponad 1000 pracowników). Pozostałe dwa duże przedsiębiorstwa 

zarejestrowane są w gminie Mełgiew (1) i Niemce (1). 

Na obszarze LOF przeważają formy przedsiębiorstw jednoosobowych. Prawie 43 000 osób prowadzi 

działalność gospodarczą. Spółki handlowe stanowią 10%, spółki cywilne 7% a spółdzielnie tylko 1%. 

Na obszarze LOF zarejestrowane są tylko 2 przedsiębiorstwa państwowe. 

Pomimo wyznaczenia w Strategii Lizbońskiej celu osiągnięcia zatrudnienia osób powyżej 50 lat 

wskaźnika zatrudnialności na poziomie 50%, w Polsce pracuje jedynie 28% osób pomiędzy 55 a 64 

http://www.stat.gov.pl/
http://www.stat.gov.pl/
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rokiem życia, podczas gdy średnio w Unii Europejskiej – ponad 43%. Zwiększenie zatrudnienia w tej 

grupie wiekowej jest szczególnie istotne w kontekście zachodzących w naszym kraju zmian 

demograficznych, zwłaszcza w kontekście obserwowanego od kilku lat procesu starzenia się 

społeczeństwa
19

. Rosnąca liczba osób starszych i niski wskaźnik dzietności powodują zmniejszenie 

liczby osób w wieku aktywności zawodowej. Szacuje się, że w Polsce między rokiem 2025 a 2050 

liczba osób w wieku produkcyjnym spadnie o 7 mln
20

. Tym bardziej konieczna jest aktywizacja 

zawodowa osób powyżej 50 roku życia (osoby w wieku 50+ są jedną z priorytetowych grup objętych 

wsparciem Europejskiego Funduszu Społecznego ze względu na swoją trudną sytuację na rynku 

pracy). 

Poziom i typy przemysłu w LOF
21

 

Gospodarka obszaru LOF ma charakter rolniczo–przemysłowy. Biorąc pod uwagę rolniczy charakter 

gospodarki regionu (użytki rolne zajmują tu prawie 80% powierzchni terenu) i z tym związany bardzo 

dobry dostęp do produktów rolniczych, na terenie LOF zauważamy rozwój przemysłu spożywczego. 

Działają tu między innymi zakłady przetwórstwa owoców i warzyw. Poza krajowymi przetwórcami  

działalnością w tym sektorze zainteresowały się także firmy zagraniczne.  

Uznaną markę, także w skali kraju posiadają zakłady przetwórstwa zbóż. W regionie działa także 

kilka młynów i kaszarni. 

Region posiada także tradycje piwowarskie i gorzelnicze. Z rolniczego charakteru gospodarki obszaru 

korzysta także branża mleczarska i mięsna. Swoje miejsce znalazły tu także grupy producenckie. 

Drugą gałęzią przemysłu rozwijającą się na terenie LOF jest przemysł maszynowy. Na bazie 

infrastruktury produkcyjno–technologicznej został utworzony Regionalny Park Przemysłowy Świdnik. 

W ramach Parku działa szereg małych i średnich przedsiębiorstw związanych między innymi z branżą 

lotniczą i budowlaną. Rozwinęła tu się m.in. produkcja prefabrykatów betonowych oraz ceramiki 

budowlanej. 

Kumulacja podmiotów przemysłowych należących do sektora wysokiej techniki występuje w głównej 

mierze w Lublinie, Świdniku oraz w Lubartowie, czyli w ośrodkach koncentracji instytucji badawczo–

rozwojowych. Rozwój zakładów przemysłowych hamowany jest przez niski poziom zaplecza instytucji 

badawczo–rozwojowych, przez co ulega obniżeniu również poziom konkurencyjności lokalnych 

przedsiębiorstw w stosunku do podobnych zakładów w kraju. 

Rozwój zakładów przemysłowych pozwala na zatrudnianie coraz większej liczby pracowników, 

zmniejszając tym samym niekorzystne skutki bezrobocia w regionie, a także pozwala na rozwój 

gospodarczy regionu. Sprzedaż towarów przemysłowych opartych na bazie surowców lokalnych 

pozwala wygenerować większe korzyści rzeczywiste niż sprzedaż tych samych surowców 

nieprzetworzonych. 

Otoczenie biznesu
22

 

Lublin skupia instytucje świadczące usługi w skali regionalnej i ponadregionalnej oraz liczne fundacje  

i stowarzyszenia. Miasto jest największym ośrodkiem akademickim we wschodniej części Polski. 

Koncentruje zdecydowaną większość studentów studiujących w regionie i kadry naukowej 

                                                      
19

 50+ na rynku pracy dylematy i wyzwania polityki społecznej w kontekście doświadczeń Programu Inicjatywy Wspólnotowej 

EQUAL -MRR, http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NR/rdonlyres/77872AD7-D8D6-4DE5-A490-
805A051AF96C/43482/notatka_50_504.pdf   
20

 http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/Wiadomosci/EQUAL/seminarium_50_na_rynku_pracy.htm  
21

 Opracowano na podstawie: Studium Uwarunkowań Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego, Biuro Planowania 

Przestrzennego w Lublinie, Lublin 2009. 
22

 Źródło Strategia Lublin 2020. 

http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NR/rdonlyres/77872AD7-D8D6-4DE5-A490-805A051AF96C/43482/notatka_50_504.pdf
http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NR/rdonlyres/77872AD7-D8D6-4DE5-A490-805A051AF96C/43482/notatka_50_504.pdf
http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/Wiadomosci/EQUAL/seminarium_50_na_rynku_pracy.htm
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województwa. Dysponuje znacznym i liczącym się potencjałem naukowym skupionym w uczelniach 

wyższych oraz placówkach naukowych, których działalność ma zasięg i znaczenie ponadregionalne. 

Na obecnym etapie rozwoju gospodarczego wiedza i innowacje zostały uznane za kluczowe czynniki 

wpływające na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarki. Z tego też powodu przed instytucjami 

otoczenia biznesu postawione zostały nowe zadania, m.in. z zakresu wspierania procesów 

innowacyjnych. 

W Lublinie działa wiele instytucji, które wspomagają rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Zrzeszają one 

na zasadzie dobrowolności lubelskie przedsiębiorstwa. Reprezentując ich interesy, oferują usługi 

doradcze, promocyjne, kojarzą oferty współpracy gospodarczej, organizują seminaria, szkolenia i 

misje gospodarcze
23

.  

Otoczenie innowacyjnego biznesu w Lublinie to również szereg instytucji, które powstały w celu 

wspierania procesów innowacyjnych w stolicy regionu lubelskiego. Prowadzenie polityki innowacyjnej, 

wspierania przedsiębiorczości, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, stanowi domenę 

oddziaływania regionalnego. Wynika to z faktu, iż struktury pro-innowacyjne mają charakter 

regionalny. Do instytucji tych zaliczamy: 

 Lubelski Park Naukowo-Technologiczny SA (LPNT) – jest przedsięwzięciem partnerskim 

samorządu regionalnego i lokalnego, jednostek nauki i badań oraz przedsiębiorstw i instytucji 

wspierania rozwoju przedsiębiorczości. Głównym celem Parku jest wspieranie rozwoju 

województwa lubelskiego poprzez współpracę nauki i biznesu, pozwalającą na efektywny 

transfer technologii z instytucji naukowobadawczych do przedsiębiorstw. LPNT jest 

organizatorem konferencji głównie obejmujących swoją tematyką zagadnienia związane  

z inicjowaniem połączeń świata nauki ze światem biznesu. Prowadzi także 

zinstytucjonalizowaną współpracę z białoruskim Parkiem Naukowo-Technologicznym  

w Brześciu oraz z ukraińskimi partnerami: Lwowskim Centrum Informacji Naukowo-

Technicznej i Ekonomicznej oraz Wołyńską Asocjacją Uczonych i Innowatorów. 

o Centra Transferu Technologii 

o Centrum Innowacji i Transferu Technologii Lubelskiego Parku Naukowo-

Technologicznego sp. z o.o. Ośrodek Innowacji NOT – Federacja Stowarzyszeń 

Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna (SNT NOT) 

o Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej  

o Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji w Lublinie (WKTiR)  

 Inkubatory Przedsiębiorczości – stanowią odpowiedź na potrzeby młodych, początkujących 

mikro-przedsiębiorców, dając szansę wykorzystania wiedzy zdobytej podczas studiów  

i zastosowania jej  w praktyce – w działalności gospodarczej. 

o Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Oddział w Lublinie działa przy 

Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i 

Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji.  

o Przy Politechnice Lubelskiej funkcjonuje Lubelski Inkubator Przedsiębiorczości 

Politechniki Lubelskiej.  

Inicjatywa tworzenia inkubatorów ma na celu rozwój przedsiębiorczości wśród młodych ludzi. Lubelski 

Inkubator Przedsiębiorczości Polityki Lubelskiej prowadzi liczne projekty szkoleniowe, doradcze,  

a także promujące i rozwijające działalność instytucji. Oprócz powyżej wymienionych inkubatorów 

przedsiębiorczości, początkujący przedsiębiorcy na etapie inkubacji mogą liczyć na wsparcie  

w inkubatorze technologicznym, koncentrującym się na takich branżach jak: informatyka, 

telekomunikacja, teleinformatyka, biotechnologia, optoelektronika, ochrona środowiska. W chwili 
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 Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, Raport 2012, RAPR, 2012. 
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obecnej w inkubatorze prowadzi działalność 18 podmiotów. Przedsiębiorstwa te mogą liczyć na 

pomoc przy prowadzeniu księgowości oraz na bezpłatne doradztwo w zakresie opieki mentorskiej, 

prawa, marketingu i finansów. 

Szereg organizacji prowadzi także działalność mającą na celu wsparcie inwestycyjne poszczególnych 

przedsięwzięć: 

 Lubelski Fundusz Kapitałowy sp. z o.o. – spółka zależna Lubelskiej Fundacji Rozwoju  

 Fundusz Pożyczkowy Fundacji „OIC Poland” – oferuje preferencyjnie oprocentowane 

pożyczki dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców.  

W globalizującej się gospodarce znaczenia nabierają sieci powiązań lokalnych, regionalnych  

i międzynarodowych. Skonsolidowaną sieć współdziałających organizacji stanowi Krajowy System 

Usług (KSU). Ośrodki KSU świadczą usługi systemowe, np.: informacyjne (Punkty Konsultacyjne), 

doradcze o charakterze proinnowacyjnym (Krajowa Sieć Innowacji) i finansowe (fundusze 

pożyczkowe i fundusze poręczeniowe). W ramach Krajowego Systemu Usług można wyodrębnić 

współpracujące ze sobą grupy ośrodków:  

 Regionalny Punkt Konsultacyjny (RPK)  

 Enterprise Europe Network (ENN)  

Ponadto na lubelskich uczelniach funkcjonują centra technologiczne, np.: 

 Centrum Biotechnologii  

 Centrum Elektroniki, Optoelektroniki i Teleinformatyki  

 Pracownia Technologii Światłowodów UMCS  

 Centrum Ochrony Środowiska  

Klastry, jako nowoczesne powiązania stymulujące współpracę podmiotów sfery przemysłu, nauki  

i administracji rządowej i samorządowej, stanowią ważny czynnik decydujący o wzroście 

innowacyjności przedsiębiorstw i regionów. Są narzędziem, które ułatwia transfer innowacji oraz 

wzmacnia współpracę pomiędzy partnerami wewnątrz i na zewnątrz. Przedsiębiorcy działający  

w klastrach rozwijają się szybciej, niż funkcjonujący w tej samej branży, lecz samodzielnie. Do końca 

sierpnia 2011 r. w województwie lubelskim odnotowano powstanie 17 inicjatyw klastrowych. 

Większość z nich jest zlokalizowana w Lublinie (15). 

Oprócz inicjatyw umiejscowionych w stolicy województwa, jedna zrodziła się w Świdniku (Lubelski 

Klaster Lotniczy) oraz w Nałęczowie (Kraina Lessowych Wąwozów). 

Priorytetowym zadaniem Gminy Lublin jest tworzenie przyjaznego klimatu dla rozwoju biznesu. W tym 

celu Gmina podejmuje wiele działań, inwestując w infrastrukturę, szkoląc przedsiębiorców, prowadząc 

aktywne punkty informacyjne dla przedsiębiorców, współpracując z instytucjami wspierającymi 

przedsiębiorczość, pomagając w nawiązywaniu relacji B2B, doskonaląc obsługę procesu 

inwestycyjnego. 

W celu zapewnienia sprawnej obsługi inwestorów i promowania Lublina, jako miejsca atrakcyjnego 

pod kątem inwestycyjnym, w strukturze Urzędu Miasta Lublin działa Wydział Strategii i Obsługi 

Inwestorów. Oferuje on doradztwo w zakresie wyboru terenów pod inwestycje, serwis informacyjny 

dotyczący ulg 

 i zachęt dla inwestorów, wysokości podatków i opłat lokalnych oraz pomoc w trakcie całego procesu 

inwestycyjnego (od planowania lokalizacji do zakończenia procesu inwestycyjnego). 

Władze Lublina są organizatorem cyklicznych przedsięwzięć, które mają na celu ułatwianie lubelskim 

przedsiębiorcom nawiązywania współpracy gospodarczej z partnerami zagranicznymi z różnych 

krajów. Przykładem takiego przedsięwzięcia jest Forum Inwestycyjno-Gospodarcze LUB-INVEST, 
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które odbywa się w czerwcu. Obejmuje ono krótką część seminaryjną i bezpośrednie spotkania 

biznesowe, prowadzone przy obsłudze tłumaczy, zaaranżowane na podstawie indywidualnych 

harmonogramów. W ramach wspierania przedsiębiorczości oraz współpracy ze środowiskiem 

akademickim realizowane są projekty „Prowadź Biznes w Lublinie”, „Lubelska Wyżyna IT” oraz „Study 

in Lublin”. Urząd Miasta Lublin również wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa 

Lubelskiego organizuje „Forum Polsko-Ukraińskie”. 

Poziom przedsiębiorczości 

Wysokiemu bezrobociu towarzyszy stosunkowo niewielka aktywność mieszkańców LOF w obszarze 

przedsiębiorczości.  

 

Tabela 13 - Liczba zmiany podmiotów gospodarczych na 10 tys. mieszkańców w LOF w podziale na 
poszczególne gminy w latach 2009 i 2012 

 
Gminy 

Wzrost liczby podmiotów wpisanych do 
rejestru REGON na 10 tys. ludności w 

2012 w porównaniu z 2009 

Wzrost liczby jednostek nowo 
zarejestrowanych w rejestrze REGON na 
10 tys. ludności w 2012 w porównaniu  z 

2009 

Spiczyn 75 15 

Głusk 130 7 

Wólka 132 3 

Konopnica 106 -1 

Jabłonna 60 -3 

Strzyżewice 63 2 

Nałęczów 76 -10 

Mełgiew 41 10 

Jastków 127 10 

Niedrzwica D 85 7 

Piaski 50 -4 

Niemce 143 17 

Lubartów m 34 14 

Lubartów g. 67 11 

Świdnik 40 1 

Powiat m. Lublin 78 1 

Rozwój i przedsiębiorczość nie są na jednolitym poziomie w LOF. W gminach liczba podmiotów 

gospodarczych zmienia się od 34 w Lubartowie miasto do 143 gminie Niemce i podobnie 

przedsiębiorczość waha się od spadku -10 do wzrostu +17 na przestrzeni 3 lat. Gmina Niemce 

osiągnęła nie tylko największy rozwój, ale również wykazała się największą przedsiębiorczością. 

Natomiast gmina Nałęczów prezentuje najsłabszą pozycję w tym względzie. 

Do zmiany obecnych uwarunkowań niezbędne są działania o charakterze długoterminowym  

i ukierunkowane na rozwój takich cech u przedsiębiorców jak m.in. umiejętność dostrzegania potrzeb  

i doskonalenia pomysłów, zdolności do wykorzystywania nadarzających się okazji oraz gotowość do 

podejmowania ryzyka. Charakterystyczne cechy przedsiębiorczości, takie jak ekspansywność – chęć 

dorównania najlepszym i najsilniejszym, stawianie sobie ambitnych celów by osiągnąć większe 

korzyści i innowacyjność – wprowadzanie i ciągłe poszukiwanie twórczych ulepszeń powinny być 

przedmiotem szkoleń i programów wspierających. Działania te powinny koncentrować się na 

poziomie gmin, by dotrzeć do możliwie szerokiego grona beneficjentów. Powinny być one również 

realizowane w ramach współpracy samorządów, instytucji rynku pracy oraz pracodawców. 
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Targi Lublin 

W ramach sektora przedsiębiorczości nie należy pominąć roli targów. Główne zalety targów wynikają  

z ich istoty, jako „rynku na czas”, jako ściśle określonego czasu oraz miejsca konfrontacji podaży  

i popytu, gdzie spotykają się ci, którzy szukają informacji z tymi, którzy specjalnie przyjechali dla ich 

udzielania. Targi z punktu widzenia marketingowego są uniwersalnym narzędziem oddziaływania 

przedsiębiorstwa na swoje otoczenie a z punktu widzenia edukacyjnego mają funkcje szkoleniowo-

rozwojowe w odniesieniu do jednostek, grup i całego społeczeństwa. Targi są instrumentem 

kształtowania wizerunku miasta, regionu a nawet kraju. 

Imprezy targowe z punktu widzenia geograficznego są przedsięwzięciem zorientowanym wybitnie 

terytorialnie, organizowanym przez „miasto” w dużym stopniu dla „miasta”. Nawet, jeśli 

międzynarodowy charakter targów, czy ich charakter ogólnopolski powoduje, że wśród uczestników 

imprez są liczni uczestnicy „zewnętrzni”. Podmiotem organizującym imprezy o charakterze targowym, 

wystawienniczym, sportowym i kulturalnym na terenie Parku Ludowego jest spółka Targi Lublin.  

W 2012 r. zostały tam zorganizowane 23 imprezy targowe, 45 konferencji, kongresów, seminariów, 

szkoleń i 44 prezentacje, pokazy, wystawy. Imprezy i wydarzenia organizowane przez Targi 

odwiedziło łącznie około 120 tys. osób. 

Do uzupełnienia na podstawie pełnej diagnozy LOF lub szczegółowej diagnozy dla ZIT 

Mocne strony: 

Dążenie do umieszczania w mieście większej liczby inwestycji (w tym zagranicznych) 

nastawionych na innowacyjne sektory gospodarki i wykorzystujących zasoby pracy, jakimi 

dysponuje LOF 

Słabe strony: 

Niski poziom kapitału zawodowego społeczeństwa LOF 

Różnorodne nasycenie przedsiębiorczością w gminach, dominacja mikro przedsiębiorstw na 

obszarach wiejskich, przewaga przedsiębiorstw sektora handlu detalicznego nie generująca miejsc 

pracy, sporadyczne powiązania pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami otoczenia biznesu 

Niekorzystna sytuacja na rynku pracy, tj. wysokie bezrobocie (również w grupie osób z wyższym 

wykształceniem) oraz niższe od średniej krajowej przeciętne wynagrodzenie 

Wysoki udział osób długotrwale bezrobotnych (prawie 25%) 

Różny stopień rozwoju rynku pracy oraz spadek zatrudnienia wśród osób szczególnie zagrożonych 

bezrobociem (młodzież, kobiety, osoby 50+) 

Szanse: 

Targi Lublin są istotnym przejawem przedsiębiorczości w LOF 

Potrzeba lepszego dostosowania edukacji (wyższej i zawodowej) do potrzeb rynku pracy 

Dążenie do kompensacji spadku liczby pracownikówpoprzez wzrost udziału osób 50+ w rynku 

pracy 

Dążenie do umieszczania w mieście większej liczby inwestycji (w tym zagranicznych) 

nastawionych na innowacyjne sektory gospodarki i wykorzystujących zasoby pracy, jakimi 

dysponuje LOF 

Wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz wsparcie dla utrzymania trwałości nowych i 

obecnych inicjatyw z zakresu samozatrudnienia i rozwoju mniejszych przedsiębiorstw jako 
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kreatorów nowych miejsc pracy 

Zagrożenia: 

Stopa bezrobocia w LOF jest niższa niż średnia województwa, ale wyższa niż średnia krajowa jako 

zagrożenie dla LOF w zakresie drenażu kapitału ludzkiego i inwestycyjnego do innych województw 

5.3.4 Ochrona środowiska  

Ochrona środowiska będzie analizowana w następujących aspektach: 

 ochrona terenów przyrodniczych,  

 efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE, 

 ochrona powietrza, 

 gospodarka wodno-ściekowa, 

 gospodarka odpadami. 

Kwestie związane z ochroną środowiska dla województwa lubelskiego (w tym dla terenu LOF) 

opisano w następujących dokumentach o charakterze strategicznym: 

„Program ochrony środowiska województwa lubelskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 

2019" przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Lubelskiego Nr XXIV/398/2012  

 „Plan gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2017" przyjęty uchwałą Sejmiku 

Województwa Lubelskiego Nr XXIV/396/2012 

Program Ochrony Powietrza (id.) 

Ochrona terenów przyrodniczych 

Ogromne walory przyrodnicze i krajobrazowe województwa lubelskiego, nierzadko unikalne w skali 

Europy, sprawiają, że region ten należy do jednych z najbardziej interesujących w Polsce. Występują 

tutaj zarówno obszary poddane w przeszłości bardzo dużej presji człowieka, która spowodowała 

wręcz nieodwracalne zmiany w funkcjonowaniu ekosystemów, ale również obszary, na których 

przyroda  

i krajobraz zachowały naturalny charakter.   

Specyficzne położenie fizjograficzne oraz geobotaniczne powoduje duże zróżnicowanie krajobrazu 

raz bogactwo świata roślin i zwierząt. Województwo lubelskie charakteryzuje się bardzo dużym 

różnicowaniem fizjograficznym. Na Lubelszczyźnie występują zarówno tereny nizinne (pojezierze, 

Polesie) oraz tereny wyżynne (Roztocze), poprzecinane dolinami rzecznymi (Bug i Wisła), które jako 

nieliczne nie zostały poddane zabiegom regulacyjnym. Na terenie województwa lubelskiego spotkać 

można szereg gatunków roślin i zwierząt charakterystycznych tylko dla tego regionu. Na terenie 

województwa występują unikatowe w skali kraju i Europy gatunki zwierząt objęte specjalnymi 

programami (żółw błotny, suseł perełkowany, cietrzew, bóbr europejski). 

 Lubelszczyzna jest obszarem cennym przyrodniczo, dlatego jest wiele obszarów i obiektów prawnie 

chronionych tworzących system ochrony przyrody. System ten tworzą: parki narodowe, rezerwaty 

przyrody, parki krajobrazowe z otulinami, obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody, użytki 

ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, stanowiska dokumentacyjne. 

Na terenie województwa lubelskiego system obszarów chronionych tworzą: 

 2 parki narodowe 

 17 parków krajobrazowych – w tym na terenie LOFu Kozłowiecki Park Krajobrazowy, 
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 17 obszarów chronionego krajobrazu - w tym na terenie LOFu 2: Czerniejowski OCK oraz 

OCK Doliny Ciemięgi 

 87 rezerwatów przyrody – w tym na terenie LOFu – 4: Kozie Góry, Chmiel, Olszanka, Stasin 

 23 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) - w tym na terenie LOFu 0 

 48 specjalnych obszarów ochrony siedlisk (SOO) - w tym na terenie LOFu 0 

 ponad 1500 pomników przyrody - w tym na terenie LOFu 111
24

 

 4 stanowiska dokumentacyjne - w tym na terenie LOFu 0 

 2 zespoły przyrodniczo krajobrazowe - w tym na terenie LOFu 1 na terenie gminy Konopnica, 

 148 użytków ekologicznych - w tym na terenie LOFu 4 w tym na terenie gmin: Spiczyn 2, 

Niemce 1, Świdnik 1 

 315 stref ochrony zwierząt - w tym na terenie LOFu 0 

 3 strefy ochrony roślin - w tym na terenie LOFu 0 

 

Mapa 2 - Obszary chronione na terenie LOF 

 

                                                      
24

 W Lublinie znajduje się 30 pomników przyrody, ponadto pomniki przyrody zlokalizowane są w następujących gminach 

Jabłonna (2), Jastków (4), Konopnica (1), Niedrzwica Duża (3), Niemce (7), Strzyżewice (22), Wólka (14), Spiczyn (5), Mełgiew 
(14), Piaski (9), źródło: http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/search.jsf  - stan na lipiec 2014. 

http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/search.jsf
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Żródło: www.lubelskie.pl  

Na szatę roślinną samego LOFu składają się: lasy, parki, zieleń łęgowa w dnach dolin rzecznych, 

skwery, zieleń osiedlowa, drzewa przyuliczne, zieleń na cmentarzach, a także ogrody przydomowe  

i pracownicze ogrody działkowe. Jednak brak zagospodarowania nabrzeży powoduje 

niewykorzystania i opuszczenia terenów przyrzecznych. Koryta rzek mają szczególne znaczenie jako 

element łączący  

i inne obszary i tereny zielone. Brak działań w tym obszarze może spowodować utratę unikalnego 

charakteru tych części zasobów przyrodniczych. 

W granicach administracyjnych miasta Lublin stwierdzono występowanie 24 gatunków chronionych,  

w tym 16 gatunków objętych ochroną ścisłą, a 8 objętych ochroną częściową. W granicach 

administracyjnych miasta istnieją 30
25

 ustanowione pomniki przyrody (pojedyncze drzewa i grupy 

drzew). Ponadto w lesie Stary Gaj istnieje ustanowiony rezerwat przyrody „Stasin” z najliczniejszym 

stanowiskiem w Polsce brzozy czarnej. Południowe rejony miasta (fragment doliny Bystrzycy  

z Zalewem Zemborzyckim oraz lasami Dąbrowa i Starym Gajem) współtworzą Czerniejowski Obszar 

Chronionego Krajobrazu. Obszar zajmuje powierzchnię 19.510 ha i położony jest w powiecie 

lubelskim, na terenie gmin: Jabłonna, Głusk, Strzyżewice, Krzczonów, Niedrzwica Duża miasta i 

gminy Bychawa, miasta Lublin oraz w powiecie świdnickim, na terenie gmin: Piaski i Mełgiew. 

Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Ciemięgi o powierzchni 2627 ha utworzono w 1990 r. Jest to 

obszar o dużej atrakcyjności krajobrazowej. Jego głównym walorem jest głęboko wcięta dolina rzeki 

Ciemięgi z przylegającymi do niej stokami lessowymi, na których rozwinęła się gęsta sieć wąwozów i 

suchych dolin z ciekawą roślinnością kserotermiczną.
26

 

 

Tabela 14 - Dane dotyczące terenów zieleni w LOFie 

Gminy 

Parki spacerowo-
wypoczynkowe 

(2012) 
Zieleńce (2012) Tereny zieleni (2012) 

Wydatki na  
utrzymanie 

zieleni w 
miastach i 
gminach 

na 1 
mieszk. 
(2012) 

obiekty 
pow. 
(ha) 

obiekty 
pow. 
(ha) 

zieleń 
uliczna 

(ha) 

zieleń 
osiedlowa 

(ha) 

parki, 
zieleńce i 

tereny 
zieleni 

osiedlowej 
(ha) 

Lubartów m. 1 15,0 9 1,5 2,1 19,6 36,1 8,80 

Lubartów g.  0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

Głusk  0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.63 

Jabłonna  0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

Jastków  2 14,0 0 0,0 0,0 0,9 14,9 0.05 

Konopnica  0 0,0 0 0,0 0,0 0,1 0,1 0 

Niedrzwica 
D 0 

0,0 
1 0,8 

0,0 0,0 0,8 3,03 

Niemce  0 0,0 0 0,0 0,0 2,0 2,0 0 

                                                      
25

 GDOŚ, 2014. 
26

 Źródło: http://www.powiatlubelski.pl/miejsca  

http://www.lubelskie.pl/
http://www.powiatlubelski.pl/miejsca
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Strzyżewice  1 9,1 0 0,0 2,6 0,3 9,4 2,86 

Wólka  0 0,0 0 0,0 1,0 7,7 7,7 0 

Spiczyn  2 13,7 2 0,4 0,0 1,9 16,0 0 

Świdnik  1 4,9 191 69,3 19,2 90,7 164,9 18,80 

Mełgiew  0 0,0 0 0,0 0,1 0,1 0,1 0 

Piaski  2 5,3 2 0,9 0,5 1,0 7,2 3,45 

Lublin  10 176,4 53 105,0 370,0 564,3 845,7 13,75 

Nałęczów  1 20,9 3 3,5 0,0 3,8 28,2 42,43 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl 

Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE 

Stan sektora energetycznego na terenie LOF jest bezpośrednio powiązane z ochroną środowiska 

naturalnego. W opracowaniu poniżej skoncentrowano się na dwóch elementach, które maja 

największy wpływ na ochronę środowiska: (i) inwestycje związane z rozwojem odnawialnych źródeł 

energii (OZE) - ze słońca, wiatru, wody, ziemi lub biomasy, (ii) poprawa efektywności energetycznej  

(np. termomodernizacja). Poniżej przedstawiono stan obu zjawisk na dwóch latach odniesienia (2009 

i 2012), uwzględniając wysokość wydatków na termomodernizacje oraz inwestycje w odnawialne 

źródła energii w stosunku do wydatków inwestycyjnych ogółem. 

 

Tabela 15 - Dane dotyczące inwestycji w OZE i termomodernizację 

Gmina 

Wysokość nakładów na 
OZE w stosunku do 

wydatków inwestycyjnych 
ogółem (%) 

Wysokość nakładów na 
termomodernizację 

w stosunku do wydatków 
inwestycyjnych ogółem (%) 

Wysokość nakładów na 
budowę / przebudowę 
jednostek wytwarzania 

energii pozyskiwanej z OZE 
(PLN) 

2009 2012 2009 2012 2009 2012 

Lubartów m.  
     

Lubartów g.  
     

Głusk 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00 

Jabłonna 0.00% 0,46% 12.97% 0.00% 0.00 14637.00 

Jastków 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00 

Konopnica 
      

Niedrzwica D 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00 

Niemce 0.00% 0.12% 0.00% 0.00% 0.00 0.00 

Strzyżewice 
      

Wólka 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00 

Spiczyn 
      

Świdnik 0.00% 0.00% 0.70% 4.10% 0.00 0.00 

Mełgiew 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00 

Piaski 
      

Lublin 
      

Nałęczów 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl 

Ogólna suma inwestycji na termomodernizacje jest wyższa od tych związanych z inwestycjami w 

OZE, choć dane są niekompletne. Działania gmin wpływają na stopniowe zmniejszenie emisji oraz na 

http://www.stat.gov.pl/
http://www.stat.gov.pl/
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rzeczywistą poprawę jakości środowiska naturalnego. Nie są one jednak wystarczające w stosunku 

do istniejących potrzeb, z powodu braku wystarczających środków finansowych. Potrzeby LOFu  

w zakresie poprawy efektywności energetycznej są duże, zaś poziom inwestycji gmin  

w termomodernizacje i OZE ciągle niewystarczający. 

Należy jednocześnie pamiętać, że podobne działania w ramach wykorzystania środków unijnych  

w latach 2014-2020 będą wymagały bardziej zaawansowanej struktury działań termo-

modernizacyjnych – oparcie interwencji na tzw. głębokiej termo-modernizacji. 

Jednocześnie, brak jest informacji statystycznych w zakresie innych działań z zakresu efektywności 

energetycznej (zarządzanie energią w budynkach i przedsiębiorstwach, energooszczędna 

modernizacja systemów produkcyjnych i procesów w ramach współpracy między przedsiębiorstwami 

współzależnymi w procesie produkcyjnym).  

To samo dotyczy braku badań i statystyk w zakresie efektywności zastosowania określonych form 

transportu oraz efektów w zakresie obniżania emisji szkodliwych substancji w wyniku realizacji 

nowych rozwiązań w systemie transportowym. Uzupełnienie danych w zakresie efektów zmian w 

systemie transportu ma również znaczenie w świetle diagnozy w zakresie kolejnego punktu poniżej – 

ochrony powietrza. 

Ochrona powietrza 

Na obszarze województwa lubelskiego, do przygotowania Programu ochrony powietrza 

zakwalifikowano strefę Aglomeracja Lubelska oraz strefę lubelską, ze względu na przekroczenia 

poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10. W wyniku rocznej oceny jakości powietrza  

w województwie lubelskim za rok 2011, strefa Aglomeracja Lubelska została zakwalifikowana jako 

strefa C, a tym samym została zobligowana do opracowania Programu ochrony powietrza (POP). 

Przyczyną obligującą do stworzenia programu w strefie Aglomeracji Lublin było wystąpienie 

ponadnormatywnej liczby dni z przekroczonym poziomem 24-godzinnym stężenia dla pyłu 

zawieszonego PM10. Pył PM10 (PM- ang. particulate matter) jest zanieczyszczeniem powietrza 

składającym się z mieszaniny cząstek stałych, ciekłych lub obu naraz, zawieszonych w powietrzu  

i będących mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych. Pył zawieszony może zawierać 

substancje toksyczne takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (m.in. benzo(a)piren), 

metale ciężkie oraz dioksyny i furany. Cząstki te różnią się wielkością, składem i pochodzeniem. 

PM10 to pyły o średnicy aerodynamicznej do 10 μm, które mogą docierać do górnych dróg 

oddechowych  

i płuc. 

W związku z przekraczaniem wartości dopuszczalnych tego pyłu, zgodnie z ustawą Prawo ochrony 

środowiska, Zarząd Województwa Lubelskiego zobowiązany został do przygotowania, a Sejmik do 

określenia w drodze uchwały odrębnych programów ochrony powietrza dla tych stref. Uchwały zostały 

ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego w 2008 roku. 

Źródła pyłu zawieszonego w powietrzu można podzielić na antropogeniczne i naturalne. Wśród 

antropogenicznych wymienić należy: (i) źródła przemysłowe (energetyczne spalanie paliw i źródła 

technologiczne), (ii) transport samochodowy, (iii) rolnictwo (uprawa gleb i hodowla zwierząt)i (iv) 

spalanie paliw w sektorze bytowo-gospodarczym. 

Źródła naturalne to przede wszystkim pylenie traw, erozja gleb oraz wietrzenie skał. 

W ramach działań zmierzających do ograniczenia wpływu zanieczyszczeń pochodzących z 

komunikacji na stan jakości powietrza zaproponowano: 
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 poprawę stanu technicznego dróg istniejących – remont istniejących dróg oraz utwardzenie 

dróg w celu redukcji wtórnego unosu pyłu z drogi, 

 wyprowadzenie części ruchu samochodowego (szczególnie tranzytowego) poza obszar 

miasta (pojazdy ciężarowe - 70% i osobowe - 30%), 

 działania polegające na ograniczeniu emisji wtórnej pyłu poprzez odpowiednie utrzymanie 

czystości nawierzchni, (czyli poprzez czyszczenie metodą mokrą przy odpowiednich 

warunkach meteorologicznych). Działania polegające na utrzymaniu czystości nawierzchni 

dróg należy realizować z częstotliwością zależną od panujących warunków pogodowych. 

 sukcesywne wprowadzanie do pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza i do 

pozwoleń zintegrowanych zapisów odnośnie ograniczania emisji pyłu PM10 oraz weryfikacja 

pozwoleń zintegrowanych pod kątem zastosowania najlepszych dostępnych technik (BAT) 

zgodnie z art. 216 ustawy Prawo ochrony Środowiska 

 w ramach możliwości technicznych prowadzenie w instalacjach inwestycji, których celem jest 

ograniczanie emisji zanieczyszczeń, 

 prowadzenie procesów kompensacji emisji w przypadku wydawania nowych pozwoleń na 

emisję zanieczyszczeń pyłowych co wpłynie na obniżenie wielkości emisji przemysłowej na 

zagrożonym obszarze miasta, 

 zmianę wielkości emisji pyłu zawieszonego PM10 wynikającą z zaplanowanych inwestycji (wg 

harmonogramu rzeczowo-finansowego) 

Rozważając zmianę emisji pochodzącej ze źródeł liniowych należy wziąć pod uwagę spodziewany 

ogólny wzrost natężenia ruchu pojazdów na drogach. 

W związku z powyższym Zarząd Województwa Lubelskiego przygotował następujące dokumenty: 

 "Program ochrony powietrza dla strefy lubelskiej", 

 aktualizacja "Programu ochrony powietrza dla strefy Aglomeracja Lubelska", 

 "Prognoza oddziaływania programu ochrony powietrza dla strefy lubelskiej na środowisko", 

 "Prognoza oddziaływania programu ochrony powietrza dla strefy Aglomeracja Lubelska na 

środowisko". 

Celem tych dokumentów jest określenie działań, które doprowadzą do osiągnięcia wymaganej jakości 

powietrza. Konieczne jest zwłaszcza zbadanie przyczyn występowania zanieczyszczeń oraz 

rozważenie możliwych sposobów ograniczenia emisji ze źródeł mających największy wpływ na jakość 

powietrza. Realizacja wyznaczonych zadań będzie jednak uzależniona od możliwości technicznych, 

organizacyjnych i finansowych instytucji uczestniczących w projekcie (miast, gmin i powiatów, na 

terenie, których odnotowano przekroczenia norm). Warto również zauważyć, że program ochrony 

powietrza jest elementem polityki ekologicznej regionu, stąd zaproponowane w nim zadania musiały 

zostać zintegrowane z istniejącymi planami, programami czy strategiami, wpisując się w realizację 

celów regionalnych i lokalnych. 

Gospodarka wodno-ściekowa 

Realizując założenia wynikające ze Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego, zawarte w 

Programie Ochrony Środowiska, podjęto prace nad Programem Gospodarki Wodnej Województwa 

Lubelskiego. Główną przesłanką do jego opracowania są wymagania Dyrektywy 2000/60/WE 

Parlamentu i Rady 

z dnia 23 października 2000 r. narzucające konieczność gospodarowania zasobami wodnymi w 

obszarze naturalnych granic dorzeczy, regionów wodnych i zlewni. 

Celem generalnym Programu jest zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi poprzez 

realizację zadań w układach zlewniowych. 
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Działania określone niniejszym Programem będą częścią składową realizacji generalnych celów 

środowiskowych Ramowej Dyrektywy Wodnej: 

 osiągnięcia, co najmniej dobrego stanu ekologicznego i chemicznego wód powierzchniowych 

oraz dobry stan ilościowy i chemiczny wód podziemnych do 2015 roku, 

 osiągnięcia, do 2015 roku, stanu obszarów chronionych zgodnego ze wszystkimi normami i 

założonymi celami. 

Na obszarze LOF występują znaczne dysproporcje pomiędzy rozwojem sieci kanalizacji sanitarnej  

a dostępnością sieci wodociągowej. Odsetek gospodarstw posiadających dostęp do sieci 

kanalizacyjnej jest istotnie niższy, aniżeli gospodarstw z dostępem do sieci wodociągowej. Powoduje 

to konieczność stosowania zbiorników bezodpływowych co może prowadzić do zanieczyszczenie 

wód podziemnych i powierzchniowych i gleby.  

Na obszarze LOF występują tereny, na których przez brak lub nieodpowiedni stan urządzeń 

przeciwpowodziowych może występować zagrożenie powodziowe w dolinach m.in. rzek Bystrzycy, 

Czerniejówki, Wieprza. 

 

Mapa 3 -  Mapa zagrożeń i ryzyk powodziowych 

 

Źródło: http://mapy.isok.gov.pl/imap/#  

 Szczegółowe mapy przedstawiające zagrożenia i ryzyka powodziowego dostępne są na stronie 

internetowej isok.gov.pl 

Występuje także potrzeba usprawnienia odprowadzenia wód opadowych i ich retencjonowania. 

Nadmierne ilości wody spowodowane gwałtownymi deszczami mogą stanowić duży problem dla 

instalacji kanalizacyjnej. Odprowadzanie nadmiaru wody z dachów lub ulic może być utrudnione 

przez za małą przepustowość istniejących (lub projektowanych) instalacji. Może to powodować 

dodatkowo zalewanie wszelkiego rodzaju studzienek oraz piwnic. Przy przewidywanych zmianach 

klimatycznych wydaje się, więc konieczne zwiększenie możliwości przepustowej kanalizacji 

deszczowej.  

 W poniższej tabeli zaprezentowana stan zasięgu instalacji wodnej i sanitarnej: 

 

http://mapy.isok.gov.pl/imap/
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Tabela 16 - Odsetek mieszkańców mających dostęp do sieci wod-kan i gazowej na terenie LOF w 2006 i 
2012 

Korzystający z instalacji 
w % ogółu ludności 

2006 2012 

wodociąg kanalizacja gaz wodociąg kanalizacja gaz 

Piaski 58,5 19,8 4,2 66,5 20,2 6,9 

Lubartów m. 97,5 91,7 1,6 97,7 92,9 9,0 

Lubartów g. 89,3 24,3 0,2 90,5 52,4 11,2 

Spiczyn 86,4 3,9 16,1 87,4 4,1 20,1 

Jabłonna 85,1 0,0 13,8 87,0 0,0 22,5 

Niemce 81,0 19,8 13,0 83,0 20,3 23,9 

Strzyżewice 79,0 9,4 28,0 81,3 17,7 36,7 

Jastków 80,6 10,7 30,9 83,9 16,9 40,6 

Mełgiew 70,0 0,0 40,7 73,0 1,6 46,5 

Wólka 84,2 26,6 39,3 88,3 37,1 55,3 

Nałęczów 86,5 39,8 56,1 87,3 42,8 59,2 

Niedrzwica Duża 60,5 0,0 54,7 63,1 3,0 59,9 

Głusk 93,2 0,2 58,8 94,8 0,0 70,4 

Konopnica 43,0 0,0 60,8 48,4 5,0 75,5 

Lublin 94,9 89,7 87,6 95,2 90,3 87,2 

Świdnik 96,9 94,1 96,5 96,4 93,8 97,5 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl  

Powyższe dane są przedstawione w postaci wizualnej  na poniższym wykresie: 

 

Wykres 5 – Korzystający z instalacji w % ogółu ludności 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

http://www.stat.gov.pl/
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Gospodarka odpadami 

Na poziomie kraju politykę w zakresie gospodarki odpadami wyznacza Krajowy Plan Gospodarki 

Odpadami 2014 przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 24 grudnia 2010 r., natomiast na poziomie 

województwa jest to „Plan gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2017" uchwalony przez 

Sejmik Województwa Lubelskiego w dniu 30 lipca 2012 r. 

„Plan gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2017" dotyczy odpadów wytworzonych na 

obszarze województwa oraz przywożonych na jego obszar, w tym odpadów komunalnych, odpadów 

ulegających biodegradacji, odpadów opakowaniowych i odpadów niebezpiecznych. Dokument 

wyznacza cele z zakresu gospodarki odpadami obejmujące lata 2012 - 2017 oraz perspektywicznie 

okres 2018-2023. 

W Planie województwo lubelskie podzielone zostało na 9 regionów gospodarki odpadami 

komunalnymi, w których określono instalacje regionalne oraz instalacje zastępcze służące 

zagospodarowaniu odpadów komunalnych. 

Na terenie województwa lubelskiego w 2010 roku wytworzono ok. 542,3 tys. Mg odpadów 

komunalnych (0,252 Mg/mieszkańca). W masie wytworzonych odpadów najwięcej było odpadów 

surowcowych (papier, tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne) (37%) oraz odpadów kuchennych i 

ogrodowych (34%). W analizowanym roku odebrano i zebrano łącznie jedynie 357,7 tys. Mg, co w 

przeliczenia na 1 mieszkańca wynosiło 166,2 kg/rok, a więc 69% oszacowanej ilości odpadów 

wytworzonych. Wynikało to m.in. z faktu, że nie wszyscy mieszkańcy województwa objęci byli 

zorganizowanym zbieraniem. Jak wykazały przeprowadzone obliczenia, w województwie lubelskim 

odbieraniem i zbieraniem odpadów komunalnych objętych było w 2010 r. 80,4% mieszkańców, a 

selektywną zbiórką – 77,9%. Odpady odbierane i zbierane były głównie, jako zmieszane.  

Zebrane odpady były poddawane zagospodarowaniu głównie na trenie województwa lubelskiego – 

91,9% masy odpadów zebranych. Pozostała masa odpadów kierowana była do zagospodarowania 

do obiektów zlokalizowanych poza województwem lubelskim. Na terenie województwa lubelskiego 

odpady były przede wszystkim poddawane procesom unieszkodliwiania (63,4% masy 

zagospodarowywanych odpadów).  

 W województwie lubelskim w 2010 roku funkcjonowało 20 sortowni o łącznych mocach 

przerobowych 243,57 tys. Mg/rok przy pracy jednozmianowej. Przetworzyły one 103 tys. Mg 

odpadów. Wśród nich, 8 sortowni przyjmowało wyłącznie odpady z selektywnej zbiórki, 2 – wyłącznie 

odpady zmieszane, a 10 – zarówno odpady z selektywnej zbiórki jak i odpady zmieszane.  

Powyższe sortownie były w stanie pokryć 48% potrzeb województwa w zakresie sortowania odpadów 

komunalnych (bez odpadów wielkogabarytowych). Istniejące w 2010 roku na terenie województwa 

lubelskiego instalacje zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji pozwoliły 

zagospodarować jedynie 80,7 tys. Mg odpadów tego typu, co stanowi 31% szacowanej ilości ich 

wytwarzania (bez papieru i tektury). Pomimo zbyt małej, jak na potrzeby województwa 

przepustowości, w roku 2010 zagospodarowano w nich jedynie 25,4 tys. Mg odpadów ulegających 

biodegradacji (9,7% szacowanej ilości wytworzonych odpadów ulegających biodegradacji).
27

   

Na terenie LOF potrzeby związane z biodegradacją odpadów zapewniają: 

                                                      
27

 PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 2017 - Załącznik do uchwały Nr XXIV/396/2012 

Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 lipca 2012 r.  
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 Kompostownia pryzmowa Kom-Eko Sp. Z o.o., (Zdolności przerobowe roczne [Mg/rok] 

22000, Ilość odpadów przetworzonych w 2010. r. (Mg]) – 2 161,660)Kompostownia odpadów 

zielonych Hortus (700/ 284,160)  

 Komposter mobilny MPO SITA Lublin (3 000/2 614,830)
28

 
 

W województwie lubelskim w roku 2010 funkcjonowało 5 instalacji do produkcji paliwa z odpadów,  

ołącznych nominalnych mocach przerobowych 164,8 tys. Mg/rok. Poza wymienionymi powyżej 

instalacjami, w województwie lubelskim w 2010 roku funkcjonowały 23 instalacje do odzysku, w tym 

recyklingu odpadów opakowaniowych (poza sortowniami), w których mogą być zagospodarowywane 

również odpady surowcowe z grupy 20. W instalacjach tych można poddać odzyskowi ok. 225,3 tys. 

Mg odpadów, a więc więcej niż szacowana masa wytwarzanych w 2010 roku w województwie 

odpadów surowcowych typu komunalnego (204,8 tys. Mg).  

Łączna pojemność składowisk funkcjonujących wg stanu na dzień 31.12.2010 r. wynosiła 2 808 979,9 

m3, co oznacza możliwość składowania 1 959 269,3 Mg odpadów. Zakładając, że wszystkie 

wytwarzane w województwie lubelskim odpady komunalne byłyby składowane, pozostała pojemność 

składowisk wystarczy jedynie na ok. 3,8 lata składowania.
29

  

Składowisko Odpadów w Rokitnie jest największym eksploatowanym obecnie składowiskiem 

odpadów w regionie lubelskim. Znajduje się 14 km na północ od granic Lublina, w pobliżu drogi Lublin 

- Lubartów - Białystok. Jest składowiskiem typu podpoziomowego - zajmuje wyrobiska po kopalni 

piasku (22 m poniżej poziomu terenu). Obsługuje obszar ok. 1 900 km² (powiaty: Lublin, Świdnik, 

Lubartów), na którym zamieszkuje ok. 530 tys. osób (24% ludności ogółem województwa 

lubelskiego). Wysypisko składa się z dwóch niecek. Pierwsza niecka była eksploatowana od 1994 

roku, została całkowicie wypełniona odpadami stałymi w ilości 881 818 megaton i zamknięta w 

sierpniu 2002 roku. Druga niecka jest aktualnie eksploatowana od 2002 roku. Od września 2002 roku 

w ramach drugiego zadania  eksploatacyjnego wykorzystywana jest II niecka składowiska. Mimo 

nieco mniejszej powierzchni - 5,59 ha - chłonność tej części składowiska jest większa i wynosi ponad 

6,5 mln m3 . Oznacza to, iż masa zgromadzonych w II niecce odpadów osiągnie około 1,12 mln Mg. 

Zakończenie eksploatacji II niecki przewidywane było na rok 2012. Obecnie istnieje potrzeba 

rozszerzenia terenu w celu zapewnienia możliwości składowania odpadów.Planowany jest Etap II 

czyli lokowanie kolejnych kwater składowiskowych na 17,6 ha rezerwy terenowej. 

Obiekt jest własnością Gminy Lublin. Od początku użytkowania (jesień 1994 roku) administrowany 

jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie. W ramach umowy z 

Urzędem Miasta Lublin Wydział Ochrony Środowiska MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie prowadzi i 

koordynuje działania w zakresie przyjmowania i składowania odpadów, dostarczania wody z 

lokalnego ujęcia w Rokitnie, odbierania ścieków bytowych od mieszkańców okolicznych wsi oraz 

eksploatacji oczyszczalni ścieków. Całkowita powierzchnia Składowiska "Rokitno" wynosi ponad 38 

ha.  

Składowisko Odpadów w Rokitnie przeznaczone jest do składowania odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne. Funkcjonuje na podstawie decyzji Urzędu Rejonowego w Lubartowie (nr 

NB.7351/U/21/96/31/97 z 5 maja 1997r.) o pozwoleniu na użytkowanie Zadania 1 Składowiska, 

decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lubartowie (nr PINP7353/02/04 z 9 

stycznia 2004 r.) o pozwoleniu na użytkowanie Zadania 2 Składowiska oraz decyzji Wojewody 

Lubelskiego (nrŚiR.VII.6623/1/IE/2002 z 22 kwietnia 2003 r.),zatwierdzającej instrukcję eksploatacji 

składowiska. 
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 Ibidem 
29

 Ibidem 
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Odpady pochodzące spoza obszaru miasta Lublin, gminy Świdnik i gminy Lubartów sa przyjmowane 

po uzyskaniu zgody Urzędu Miasta Lublin na korzystanie ze składowiska w Rokitnie przez 

zainteresowane gminy.
30

 

Do uzupełnienia na podstawie pełnej diagnozy LOF lub szczegółowej diagnozy dla ZIT 

Mocne strony: 

Duża różnorodność zasobów przyrodniczych i znaczna powierzchnia terenów zielonych  

Słabe strony: 

Występowanie zagrożeń powodziowych na wybranych terenach LOFu 

Niezrównoważone wykorzystanie zasobów energetycznych, w tym niski stopień termomodernizacji 
budynków oraz pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych 

Brak danych statystycznych w zakresie innych działań z zakresu efektywnosci energetycznej 
(zarządzanie energią w budynkach i przedsiębiorstwach, energooszczędna modernizacja 
systemów produkcyjnych i procesów w ramach współpracy między przedsiębiorstwami 
współzależnymi w procesie produkcyjnym). 

Brak badań i statystyk w zakresie efektywności zastosowania określonych form transportu oraz 
efektów w zakresie obniżania emisji szkodliwych substancji w wyniku realizacji nowych rozwiązań 
w systemie transportowym. 

Nieuregulowane  stosunki  wodne, zanieczyszczenie rzek oraz nieudostępnienie koryt rzecznych 
na cele rekreacyjne 

Niedostateczna dostępność sieci kanalizacji sanitarnej i występowanie dysproporcji pomiędzy 
terenami miast i pozostałymi obszarami LOFu w obszarze gospodarki wodno-ściekowej 

Występowanie obszarów nadmiernego zanieczyszczonego powietrza - wysoka emisja pyłów 
pochodzących z niskiej emisji, wysoka emisyjność transportu osobowego, tranzytowego i 
zbiorowego, szczególnie na terenach wąskich gardeł 

Przekroczenia dopuszczalnych stężeń gazów i cząstek stałych generowane są głownie ze źródeł 
energetycznych i komunikacyjnych 

Szanse: 

Uznanie zrównoważonej gospodarki odpadami i wodno-ściekowej jako narzędzia do ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego i do rozwoju przedsiębiorczości w tym sektorze 

Potrzeba zmniejszenia eksploatacji nieodnawialnych źródeł energii i zmniejszenie emisji 
szkodliwych substancji do atmosfery 

Potrzeba działań w celu redukcji emisyjności transportu osobowego, tranzytowego i zbiorowego 

Zapotrzebowanie w zakresie termomodernizacji budynków w LOF 

Potrzeba działań w celu ochrony terenów zielonych, takich jak ochrona bioróżnorodności, poprawa 
dostępności obszarów zielonych dla mieszkańców i edukacja ekologiczna mieszkańców 

Potrzeba inwestycji zapewniajacych odporność na klęski żywiołowe (np. przeciwpowodziowe) 

Zagrożenia: 

Potrzeba poprawy wydajności systemu gospodarki odpadami oraz dopasowywania go do rozwoju 
miast LOFu  

Brak strategii, lub niewłaściwe jej wdrożenie w zakresie wydatkowania środków własnych i unijnych 
w zakresie gospodarki odpadami i ściekami 

                                                      
30

 Źródło: http://www.mpwik.lublin.pl/index.php?option=site&id=8&sid=38  

http://www.mpwik.lublin.pl/index.php?option=site&id=8&sid=38
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Brak monitoringu statystycznego głównych wskaźników związanych w emisyjnością 
poszczególnych elementów funkcjonowania miasta 

5.3.5 Stan i dostępność usług kulturalnych i dziedzictwa kulturowego 

Stan i dostępność usług kulturalnych i dziedzictwa kulturowego będą analizowane w następujących 

aspektach: 

 usługi kulturalne, 

 wydatki na kulturę w budżetach gmin, 

 bogactwo zasobów kulturowych, 

Usługi kulturalne 

Usługi kulturalne, zgodnie z kategorią statystyczną, obejmują m.in. usługi biblioteczne, muzealne, 

teatralne, seanse kinowe oraz przedstawienia i koncerty chórów, filharmonii. 

Na obszarze LOF znajduje się ponad 95 punktów bibliotecznych (biblioteki i filie) z czego biblioteki 

fachowe i naukowe znajdują się jedynie w Lublinie, Świdniku (1) i Lubartowie (1). 

 

Tabela 17 - Dane dotyczące bibliotek na terenie gmin LOF 

Gminy 
liczba 

punktów 
bibliotecznych 

księgozbiór 
liczba komputerów 
ogólnodostępnych 

w bibliotekach 

czytelnicy 
bibliotek 

publicznych na 
1000 ludności 

Głusk 1 6 426 4 30 

Spiczyn 3 15 716 9 138 

Mełgiew 3 20 100 8 88 

Nałęczów 3 27 908 16 331 

Jabłonna 4 45 988 9 169 

Jastków 4 39 198 10 122 

Konopnica 4 41 342 9 141 

Niedrzwica Duża 4 24 122 15 186 

Strzyżewice 4 31 921 14 148 

Wólka 4 31 860 13 186 

Piaski 4 24 493 12 161 

Lubartów m. 5 72 380 32 174 

Lubartów g. 5 27 935 18 171 

Niemce 5 51 714 22 181 

Świdnik 5 77 336 28 236 

Lublin 40 872 965 447 213 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl  

Dostęp do bibliotek jest zapewniony na obszarach gmin wiejskich, ale kolejne usługi kulturalne są już 

dostępne tylko w miastach. Kina dostępne są tylko w Lublinie (6), Świdniku (1), Piaskach (1), 

Lubartowie (1) i Nałęczowie (1). W roku 2012 seanse filmowe oglądało prawie 400 osób w Piaskach, 

ponad 3 000 w Nałęczowie i Lubartowie, i aż 731 tysięcy w Lublinie. 

Dostępność obiektów muzealnych jest jeszcze bardziej ograniczona. 2 muzea w Nałęczowie 

odwiedziło w 2012r. ponad 25 tysięcy osób, 1 muzeum w Lubartowie 768 osób, a 8 obiektów 

muzealnych w Lublinie ponad 313 tysięcy osób.  

http://www.stat.gov.pl/
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Teatry dostępne są tylko w Lublinie. W roku 2012 teatry dramatyczne gościły ponad 51 tys. widzów. 

W teatrze operowym oraz lalkowym zanotowano ponad 40 tys. sprzedanych biletów w każdym z 

rodzajów teatrów, a także ponad 27 tys. w filharmonii. 

 

Tabela 18 – Lokalizacja ośrodków kultury 

Gminy Ośrodki Kultury 

Lubartów 
 Lubartowski Ośrodek Kultury 

 Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury  

 Muzeum Regionalne 

Głusk 
 Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk 

Niedrzwica Duża       
 Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji 

Jastków 
 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie z/s w Dąbrowicy   

Świdnik  
 Miejski Ośrodek Kultury  

 Spółdzielczy Dom Kultury 

Mełgiew 
 Gminny Ośrodek Kultury 

Piaski   
 Miejskie Centrum Kultury 

 Ośrodek Praktyk Teatralnych w Gardzienicach  

Lublin 
 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego   

 Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego    

 Muzeum Lubelskie na Zamku 

 Muzeum Wsi Lubelskiej Skansen       

 Państwowe Muzeum na Majdanku     

 Filharmonia im. H. Wieniawskiego    

 Teatr Muzyczny   

 Teatr im. Juliusza Osterwy    

 Teatr Stary     

 Teatr im. Hansa Christiana Andersena   

 Zespół Pieśni i Tańca im. Wandy Kaniorowej     

 Stowarzyszenie Twórców Ludowych     

 Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice   

 Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych Rozdroża        

 Ośrodek Brama Grodzka-Teatr NN   

 Centrum Kultury   

 Warsztaty Kultury    

 Galeria Labirynt 2 - Biuro Wystaw Artystycznych  

 Akademickie Centrum Kultury Chatka Żaka 

 Młodzieżowy Dom Kultury Pod Akacją    

 Młodzieżowy Dom Kultury 2 Vetter   

 Dzielnicowy Dom Kultury Bronowice   

 Dzielnicowy Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej Czechów   

 Dzielnicowy Dom Kultury Węglin  

 Dom Kultury Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej   

 Dom Kultury Łęgi Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby   

 Klub Osiedlowy Błonie Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby    

 Dom Kultury Ruta  

 Klub Osiedlowy Skarpa    

 Klub Osiedlowy Miniatura     

 Klub Osiedlowy Niepodległości Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Motor   

 Klub Osiedlowy Przyjaźń Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Motor    

 Klub Osiedlowy Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Motor    

 Klub Osiedlowy Źródło Spółdzielni Mieszkaniowej   
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 Klub Osiedlowy Odeon Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej   

Strzyżewice 
 Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice z siedzibą w Piotrowicach 

 Gminna Biblioteka Publiczna im. Ewy Kołaczkowskiej  

Źródło: Dane gmin  

Domy kultury oferują szeroką ofertę zajęć edukacyjnych, wspierając amatorski rozwój artystyczny 

lokalnych mieszkańców. Przy domach kultury działają zespoły wokalne i instrumentalne, chóry, 

orkiestry dęte, zespoły jazzowe, kółka fotograficzne, plastyczne itd. Domy kultury organizują również 

festiwale, festyny, pikniki, najczęściej związane z obchodami świąt i uroczystości. Domy kultury 

oprócz zajęć artystycznych, prowadzą również zajęcia fitnesu i towarzyskie. Niekiedy wynajmują 

swoje lokale na kursy języków obcych lub działalność komercjalną. Dodatkowym elementem 

działalności domów kultury są Uniwersytety Trzeciego Wieku.  

W obrębie LOFu organizowane są także wydarzenia kulturalne typu cyklicznego, takie jak np. 

biennale, wystawy, festiwale, targi, festyny, widowiska, koncerty, etc. Tabela poniżej przedstawia 

wykaz takich wydarzeń w LOFie w 2012 i 2013. 

 

Tabela 19 – Lokalizacja i typy okresowych wydarzeń kulturalnych w latach 2011-2012  

Gmina Wydarzenie 
Termin w 
2011/2012 

Termin w 
2013 

Liczba uczestników 
wydarzeń w 2012 

Głusk Dożynki gminne wrzesień wrzesień niedostępne 

Spiczyn Niedostępne niedostępne niedostępne niedostępne 

Mełgiew Dni Mełgwi maj maj niedostępne 

Nałęczów 
Gminny Festiwal kolęd 
obrzędów i zwyczajów 

świątecznych 
styczeń styczeń 600 

Nałęczów Noc Muzeów maj Maj 800 

Nałęczów 
Nałęczowska Scena 
Młodych Talentów 

X Maj 300 

Nałęczów Majówka z Panem Prusem maj Maj 1000 

Nałęczów 
Nałęczowski Festiwal 

„EURO – DANCE” 
czerwiec Czerwiec 1100 

Nałęczów Nałęczowskie Divertimento czerwiec Czerwiec 1000 

Nałęczów 
Międzynarodowe Spotkania 

Folklorystyczne 
lipiec Lipiec 1500 

Nałęczów 
Międzynarodowy Festiwal i 

Kurs Pianistyczny 
lipiec Lipiec 1200 

Nałęczów 
Międzynarodowy Festiwal 
Wokalny – BELCANTO w 

Nałęczowie 
sierpień Sierpień 1500 

Nałęczów Targi Kolekcjonerskie 
styczeń - 
grudzień 

styczeń - 
grudzień 

4000 

Nałęczów 
Festiwal Produktu 

Lokalnego 
maj Maj 1200 

Nałęczów 
Tematyczne Wystawy 

Plenerowe 
kwiecień - 

październik 
kwiecień - 

październik 
brak ścisłych danych 

Nałęczów 
Wystawy w stałych 

galeriach 
styczeń - 
grudzień 

styczeń - 
grudzień 

brak ścisłych danych 

Nałęczów 
Międzynarodowe Zawody 

Balonowe 
wrzesień Sierpień 1500 

Jabłonna Dożynki gminne sierpień sierpień 800 

Jastków 
Festyn Rodzinny w 

Jastkowie 
maj maj niedostępne 
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Dożynki gminne 19 sierpnia 25 sierpnia niedostępne 

Konopnica 

Dożynki gminno-powiatowe 
w Radawcu Dużym 

2 września 1 września 7000 

Turniej Nalewek Domowych 
w Konopnicy 

grudzień 7 grudnia niedostępne 

Niedrzwica 
Duża 

Dni Gminy Niedrzwica Duża czerwiec 
17-23 

czerwca 
niedostępne 

Dożynki Gminy Niedrzwica 
Duża 

25 sierpnia 26 sierpnia niedostępne 

Strzyżewice 

Ogólnopolskie Dni 
Pszczelarza 

21-23 września ------- niedostępne 

Lubelskie Miodobranie czerwiec czerwiec  

Europejskie spotkania 
pszczelarzy 

czerwiec czerwiec  

Festyn ekologiczny czerwiec czerwiec  

Dożynki gminne sierpnień wrzesień niedostępne 

Wólka dożynki Gminy Wólka 9 września 22 września niedostępne 

Piaski Dni Piask sierpień sierpień niedostępne 

Lubartów m Dni Lubartowa 29 maja 1 czerwca 4500 

Lubartów  g niedostępne niedostępne niedostępne niedostępne 

Niemce 
Owocobranie 9 września 8 września 5000 

Dni Gminy Niemce 15.06-16.06 16-17.06 5000 

Świdnik Dni Świdnika 9-10 czerwca 
28 - 29 

września 
3000 

Lublin 

Lubelskie Spotkania 
Literackie – „Miasto Poezji” 

28 maja  - 1 
czerwca 2012 

3 - 7 
czerwca 

71438 

Jarmark Jagielloński 
15 - 18 sierpnia 

2012 
17 – 19 
sierpnia 

Carnaval Sztuk - Mistrzów 
28 lipca – 5 

sierpnia 
8-11 sierpnia 

Festiwal Solo Życia 
31 sierpnia  - 1 

września 
30 - 31 
sierpnia 

Europejski Festiwal Smaku 
5 - 8 września 

2011 
9 września - 
11 września 

Noc Kultury 
4-5 czerwca 

2011 
8-9 czerwca 

Inne Brzmienia Art'n'Music 
Festival 

6-11 lipca 5-7 lipca 

Międzynarodowy Festiwal 
Konfrontacje Teatralne 

14 - 22 
października 

2011 

12 - 19 
października 

Festiwal „Ukraina w 
Centrum Lublina” 

3 - 6 listopada 
2011 

15 - 17 
listopada 

Lublin Jazz Festival 
19-23 kwietnia 

2012 
5 -8 grudnia 

Festiwal Land Art 
20 czerwca - 30 
września 2011 

3 - 13 lipca 

Lubelskie Spotkania 
Literackie – „Miasto Poezji” 

28 maja - 1 
czerwca 2012 

3 - 7 
czerwca 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych gmin oraz Banku Danych Lokalnych 

Przedstawione poniżej dane dotyczą uczestników imprez organizowanych przez ośrodku kultury, 

klubów i świetlic:  

Lubartów  19 500 

Lubartów  171 

Głusk  30 

Jabłonna  2 369 

Jastków  5 892 



68 

 

Konopnica  141 

Niedrzwica Duża  22 936 

Niemce  11 731 

Strzyżewice  9 918 

Wólka  186 

Spiczyn  5 358 

Świdnik  17 576 

Mełgiew  5 338 

Piaski  87 818 

Lublin  1 628 383 

Nałęczów  49 232 

Powyżej zebrane dane uczestników wszystkich imprez kulturalnych bez względu na organizatorów 

(wg BDL) stan na 2012 r. 

Z powyższej tabeli wynika, iż oferta kulturalna LOFu jest bogata, w samym Lublinie w wydarzeniach 

kulturalnych w 2013 wzięło udział ponad 70 tys. osób.  

Wydatki na kulturę w budżetach gmin 

W obszarze LOF wydatki na kulturę w 2012 wyniosły prawie 1 mln złotych. Okres programowania 

2014-2020 w obszarze kultury umożliwia jedynie renowację, rewitalizację i poprawę stanu obiektów. 

Dlatego też, w przypadku planów realizacji nowych inwestycji w ww. zakresie konieczna jest  

mobilizacja środków własnych gmin i innych srodków publicznych oraz prywatnych. (OK393) 

W celu oceny jak dystrybuowane są środki na kulturę na całym obszarze LOF, należy zestawić 

wydatki na kulturę w przeliczeniu na mieszkańca we wszystkich miastach i gminach, które wchodzą w 

skład LOF. T tabeli poniżej zestawione są średnie wydatki w latach 2009-2012 w przeliczeniu na 

mieszkańca we wszystkich miastach i gminach LOF. 

 

Tabela 20 – Nakłady na kulturę w przeliczeniu na 1 mieszkańca w miastach i gminach LOF w 2009 i w 
2012 

 

Gmina 
Nakłady na kulturę w 

przeliczeniu na 1 
mieszkańca w 2009 (PLN) 

Nakłady na kulturę w 
przeliczeniu na 1 

mieszkańca w 2012 (PLN) 

Lubartów  75,54 99,30 

Lubartów  34,75 88,95 

Głusk  23,94 80,31 

Jabłonna  43,72 39,05 

Jastków  54,12 68,06 

Konopnica  29,29 35,74 

Niedrzwica Duża  86,66 86,66 

Niemce  44,72 58,05 

Strzyżewice  76,74 85,18 

Wólka  26,76 42,91 

Spiczyn  41,17 289,46 

Świdnik  78,84 271,41 

Mełgiew  51,57 305,25 

Piaski  66,34 91,36 
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Lublin  98,17 201,04 

Nałęczów  106,89 89,54 

RAZEM 84,77 175,01 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, www.stat.gov.pl  

LOF jest zróżnicowany pod względem wysokości środków wydatkowanych na kulturę w przeliczeniu 

na 1 mieszkańca, a finansowanie kultury jest centralizowane (znaczna większość środków wydawana 

jest w Lublinie), gdzie następuje zjawisko kumulacji środków w głównym ośrodku miejskim. Kultura 

zajmuje daleką pozycję w wydatkach publicznych LOF, świadczy o tym stosunek wydatków na kulturę 

do wydatków ogółem. Wysokość wydatków na kulturę w latach 2009-2012 nie przekracza kilku 

procent całościowych wydatków z budżetu publicznego miast LOF. Niemniej od 2009 na terenie LOF 

nastąpił dwukrotny wzrost wydatków publicznych na kulturę.  

Do najważniejszych utrudnień należy zaliczyć bariery ekonomiczno-społeczne i edukacyjne, jak 

również, np. odległość dzielnic mieszkalnych od centrów miast, co połączone jest z trudnościami  

w transporcie. Miasta często też organizują tanie masowe imprezy o niskich walorach kulturalnych.  

Bogactwo zasobów kulturowych 

W województwie lubelskim na koniec marca 2013 wpisanych było 3545 zabytków nieruchomych do 

Rejestru zabytków
31

, co plasuje lubelskie na 9 miejscu w kraju, 1355 zabytków ruchomych (4-te 

miejsce) i 164 zabytki archeologiczne (15-te miejsce) z tego w LOFie znajduje się 394 zabytków. 

Listę i typy zabytków znajdujących się na terenie LOFu przedstawia poniższa tabela, zabytki samego 

Lublina (278 obiektów) wymagają osobnej tabeli i ze względów objętościowych nie są wymienione  

w raporcie: 

 

Tabela 21 – Lokalizacja zabytków w LOFie w 2014 

Gminy Obiekty wpisane do rejestru zabytków 
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego, 20 marca 2014 r.-  68 – Poz. 1230 

Głusk - Zespół dworsko parkowy w Dominowie 
- Magazyn spirytusu w Dominowie 
- Kuźnia w Dominowie 
- Brama – wieża ciśnień w Dominowie 
- Młyn elektryczny w Kazimierzówce 
- Czworak – pozostałość po zespole folwarcznym w Mętowie 
- Kopiec ziemny (kurhan) w Mętowie 
- Młyn wodny obok elektrowni w Prawiednikach 
- Kaplica baptystów w Wilczopolu Kolonii 
- Młyn w Wilczopolu Kolonii 

Spiczyn - pałac i park w Kijanach 
- kościół paraf. pw. św. Anny w Kijanach wraz z dekoracją i wyposażeniem w zabytki ruchome 
- cmentarz rzymskokatolicki w Kijanach 
- zespół pałacowo-parkowy w Zawieprzycach 

                                                      
31

 Krajowy Program Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2013–2016, MKiDN, 2013 r. 

http://www.stat.gov.pl/
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Mełgiew - dwór z otaczającym drzewostanem w Janowicach, 
- zespół dworsko-parkowy w Krępcu Drugim: park podworski, sadzawka, odnoga rzeki Sławek, 
młyn, 
- zespół pałacowo-parkowy w Krzesimowie Półocnym 
- zespół kościoła parafialnego w Mełgwii (paraf. pw. św. Wita) 
- cmentarz parafialny z kaplicą w Mełgwii 
- założenie przestrzenne pałacowoparkowe w Mełgwii-Podzamcze obejmujące: 
1/ dawny zespół pałacowy2/ park z aleją widokową oraz drzewostanem z dziedzińcem przed 
pałacem, 
3/ kapliczka przydrożna przed bramą wjazdową, 
- budynek dworca kolejowego w Minkowice Kolonia – stacja kolejowa Minkowice 

Nałęczów - park w Antopolu (ukształtowanie terenu, drzewostan, układ wodny i drogowy), 
- zespół pałacowo-parkowy w Bronicach 
- zespół pałacowo-parkowy w Czesławicach 
- zespół dworski w Drzewcach 
- zespół architektoniczno-krajobrazowy Nałęczowa 
- zespół pałacowo-zdrojowy w Nałęczowie: d. pałac Małachowskich, Domek Grecki, stary pałac 
zwany zamkiem, brama wjazdowa, Domek Gotycki (d. karczma), Łazienki, Domek Biskupi, 
Sanatorium, park  
- willa „Borowianka”, 
- willa „Ukraina” z otoczeniem, 
- willa „Oktawia”, 
- willa „Podgórze”, oficyna, ustęp, bramka ogrodzenia, ogród, 
- kaplica pw. św. Karola Boromeusza, z działką wskazaną w dec. i drzewostanem (na działce), 
- budynek d. pensjonatu zwany „Willa Widok” z ogrodem, w gran. działek określ. w decyzji, 
- cmentarz parafialny w Nałęczowie, 
- zespół kościoła parafialnego: kościół pw. św. Jana Chrzciciela  
- zespół zabudowy dawnej „Szkoły Witkiewiczowskiej”, wraz z pełnym wystrojem 
- budynek gospodarczy (d. oficyna) – ul. Spółdzielcza 14 – wraz z pełnym wystrojem 
- willa „Brzozy”, wraz z ogrodem (i drogą dojazdową), 
- budynek tzw. „dwór Górskiego” wraz z ogrodem, 
- dom mieszkalny, 
- willa „Słoneczna” wraz z ogrodem, 
- willa „Regina” z otaczającym ogrodem, 
- willa „Różana”, wraz z oficyną w ogrodzie, 
- willa „Raj” dawniej zwana „Babin”, 
- willa „Pod Matką Boską” , wraz z ogrodem, 
- willa „Mazowsze” (dawniej „Pod Jesionem”), w gran. ogrodu  
- willa „Aniela”, ogród, 
- willa „Nagórze” wraz z ogrodem, 
- dom, z ogrodem odpowiadającym działce, 
- willa „Doktorska” 
- willa „Tolin”  
- willa „Zofijówka”, budynek gospodarczy, ogród, brama wjazdowa, 
- willa „Pod Kraszewskim”, oficyna, ogród, 
- willa „Uciecha”, oficyna, altanka, ogród, 
- willa „Wołyń”, wraz z otoczeniem, 
- willa „Marzanna” z wystrojem, 
- willa „Lucyna”, wraz z działką wskazaną w dec. i zadrzewieniem na tej działce, 
- willa „Marianówka” , park (z konfiguracją terenu i drzewostanem), 
- willa „Poniatówka” wraz z działką wskazaną w decyzji, 
- budynek Ochronki im. Adama Żeromskiego 
- willa „Janina”, 
- dawna Szkoła Ziemianek składająca się z budynku mieszkalnego i gospodarczego, 
- oficyna szkoły spółdzielczej – patrz: zespół „Szkoły Witkiewiczowskiej” przy ul. 
Chmielewskiego 4, 
- zespół zabytkowy: tzw. „Chata Żeromskiego”, Mauzoleum Adama Żeromskiego,  
- Nałęczowska Kolej Dojazdowa na trasie: Nałeczów-Karczmiska-Rozalin-Opole Lubelskie, 
Rozalin-Poniatowa, Karczmiska-Wilków, na stacji Rozalin, budynek stacji Poniatowa,  
- zespół stacji kolejowej w Sadurkach 
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Jabłonna - zespół pałacowo-parkowy w Jabłonnie: 
- Kościół Parafialny p.w. Św. Wawrzyńca w Czerniejowie  
- Cmentarze wojenne z I wojny światowej w Tuszowie i Piotrkowie 

Jastków - Dąbrowica – baszta Firlejów, 
- Tomaszowice-Kolonia – Zespół Pałacowo-Parkowy, 
- Panieńszczyzna – Cmentarz Legionistów, 
- Panieńszczyzna – Zespół Pałacowo-Parkowy, 
- Snopków – Zespół Pałacowo-Parkowy, 
- Ługów - zespół dworsko-parkowy 

Konopnica - cmentarz parafialny w Konopnicy, 
- dwór w Motyczu z otaczającym drzewostanem oraz z obszarem dawnego sadu  
- Grodzisko wczesnośredniowieczne w Motyczu, w granicach działki wskazanej w decyzji, 

Niedrzwica 
Duża 

- Zespół kościoła parafialnego pw. Św. Floriana w Krężnicy Jarej  
- Kościół parafialny pw. Św. Bartłomieja w Niedrzwicy Kościelnej  
- Część cmentarza parafialnego rzymskokatolickiego w Niedrzwicy Kościelnej, 

Strzyżewice - kuźnia w Strzyżewicach, 
- ruiny zamku w Bystrzycy Nowej, 
- zespół dworsko – parkowy w Piotrowicach, 
- zespół pałacowo – parkowy w Osmolicach Pierwszych, 
- młyn modrzewiowy w Osmolicach Pierwszych, 
- Aleja Rohlandów w Pszczelej Woli, 
- zespół dworsko – parkowy w Pszczelej Woli, 
- zespół dworsko- parkowy w Tuszowie 
 - cmentarz wojenny z I wojny św. w Bystrzycy Nowej, Kiełczewicach Dolnych, 
- zespół dworsko-parkowy Tuszów w Żabiej Woli 
- aleja lipowa obok szosy z Prawiednik do Żabiej Woli, 

Wólka 
- kościół paraf. pw. Wniebowzięcia NMP w Bystrzycy z wystrojem architektonicznym i 
wyposażeniem w zabytki ruchome, ogrodzenie cmentarza kościelnego z bramkami, teren 
cmentarza kościelnego z pomnikiem rodziny Wierzbickich oraz drzewostanem, 
- zespół dworsko-parkowy: dwór, park, zespół bud. gosp.: spichlerz, pozostałości obory, 
- kościół paraf. pw. św. Barbary w Łuszczowie  
- zespół dworsko-parkowy w Pliszczynie: dwór, park, 
- zespół dworsko-parkowy w Sobianowicach: dwór, kuźnia, park, 
- dwór z otaczającym drzewostanem w Świdniku Dużym, 
- zespół podworski w Turce 

Piaski - ruina dawnego zboru kalwińskiego, 
- zespół ogrodowo-dworski w Kawęczynie: dwór, spichlerz, ogród, 
- pozostałości parku, , ruiny pałacu, aleja dojazdowa w Gardzienicach Drugich, 
- pałac oraz dawna oficyna zamkowa wraz z wystrojem wnętrza w Gardzienicach Pierwszych, 
- zespół dworsko-parkowy w Kozicach Dolnych 
- zespół dworsko-parkowy w Wierzchowiskach 
- zespół dworsko-parkowy w Brzezicach 

Lubartów - 
gmina 

- zespół dworsko-parkowy 
- grodzisko tzw. „Góra Tatarska”  

Lubartów – 
miasto 

- układ urbanistyczny miasta Lubartowa, 
- cmentarz żydowski, 
- dwa dworki i jeden dom, 
- zespół klasztorny kapucynów: kościół pw. św. Wawrzyńca Męczennika  
- kościół paraf. pw. św. Anny  
- zespół pałacowy 
- kaplica na cmentarzu grzebalnym 
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Niemce - zespół dworsko-parkowy w Boduszynie Kolonii: dwór, park 
- park podworski w Cicierzynie 
- kościół paraf. pw. św. Jana Chrzciciela w Dysie 
- dwór na tzw. „Bernatówce” w Dysie, wraz z drzewostanem 
- cmentarz parafialny, 
- d. dwór obronny, wraz z otoczeniem w Jakubowicach Konińskich, 
- kościół paraf. pw. Narodzenia NMP i św. Sebastiana w Krasieninie  
- zespół dworski w Krasienienie 
- Krasienin - dawna karczma ze skrzydłem d. stajni 
- zespół dworsko-parkowy w Nasutowie 
- kościół paraf. pw. św. Ignacego Loyoli i śś. Piotra i Pawła w Niemcach 

Świdnik W celu ochrony wartości kulturowych na terenie osiedla Adampol wprowadza się Strefę 
Pośredniej Ochrony Konserwatorskiej, obejmującą wymienione poniżej obiekty wpisane do 
ewidencji dóbr kultury: 
- Zespół dworcowy 
- Willa „Grażyna”, ul. Kruczkowskiego 40 (działka Nr 918/2, 
- Willa „Bożena”, ul. Wojska Polskiego 36 (działka Nr 733, 734), 
-Willa „Jutrzenka”, ul. Koło 6, (działki Nr 550, 551, 564, 565), 
- Dom, ul. Kruczkowskiego 44 (działka Nr 917/7), 
- Dom, ul. Leśna 1 (działka Nr 156), 
- Dom, pierwotnie dwór z Tarnawy, ul. Leśna 3 (działka Nr 631), 
- Dom, ul. Zacisze 3 (działka Nr 631), 
- Dom, ul. Zielona 6 (działka Nr 450, 454), 
- Dom, ul. Kruczkowskiego 49 (działka Nr 891), 
- Dom, ul. Spacerowa 3 (działka Nr 609). 

Lublin Patrz strony 49 – 64 – Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego, 20 marca 2014 r. (278 
pozycji)  

Źródło: Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego, 20 marca 2014 r 

Ochrona dziedzictwa kulturowego jest ważnym elementem w planowaniu rozwoju gmin. Zasady 

opieki nad zabytkami zostały określone w Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
32

. W 

celu stworzenia koniecznych warunków do realizacji ochrony zabytków i opieki nad nimi, ustawa 

nakazuje również tworzenie na okres czterech lat programów opieki nad zabytkami na szczeblu 

krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Podstawą do sporządzania programów opieki nad 

zabytkami jest ewidencja zabytków. Od kilku lat wzrasta również liczba gminnych programów opieki 

nad zabytkami, chociaż województwo lubelskie posiada dopiero 11 miejsce w ocenie procentowych 

udziałów powiatów, w których uchwalono gminne programy ochrony nad zabytkami (8.3% gmin).
33

 

(Dotychczas rolę planów ochrony zabytków pełniły programy rewitalizacji) 

W programach tych zostały zinwentaryzowane zabytki wymagające prowadzenia prac 

konserwatorskich, restauratorskich oraz wymagające zabezpieczenia. Ponadto w programach tych 

wskazano niezbędne działania przyszłościowe, takie jak działania zmierzające do zachowania 

dziedzictwa kulturowego, wzrostu świadomości społecznej, wzrostu konkurencyjności regionu i 

promocji walorów kulturowych i tradycji regionu. 

Do uzupełnienia na podstawie pełnej diagnozy LOF lub szczegółowej diagnozy dla ZIT 

Mocne strony: 

Duża różnorodność zasobów kulturowych i bezcenne dziedzictwo. 

Rosnąca frekwencja w instytucjach kultury 

Zasoby kulturowe zlokalizowane na całym obszarze LOFu 

                                                      
32

 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 162 z 17 września 2003, poz. 1568 z 

późniejszymi zmianami) 
33

 Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami w województwie lubelskim na lata 2011 – 2014 
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Słabe strony: 

Różny stopień zapewnienia równego dostępu do kultury i sportu wszystkim mieszkańcom LOF, 
szczególnie utrudniony na obszarach wiejskich 

Duża koncentracja instytucji kultury w miastach oraz mały wybór wydarzeń kulturalnych poza 
obszarem miejskim 

Szanse: 

Bogactwo zasobów kulturowych filarem rozwoju turystyki 

Umożliwienie lepszego dostępu do zasobów kulturowych 

Potrzeba wzrostu ilości gminnych programów ochrony nad zabytkami i kreatywnego wykorzystania 
zabytków dla wsparcia realizacji celów rozwojowych LOF 

Intensyfikacja działań zmierzających do zachowania dziedzictwa kulturowego, wzrostu 
świadomości społecznej, wzrostu konkurencyjności regionu i promocji walorów kulturowych i 
tradycji regionu i kreatywnej integracji tych działań z celami ZIT w celu wsparcia realizacji celów 
rozwojowych LOF 

Potrzeba spójnej polityki organizacji i harmonogramu imprez kulturalnych w LOFie i kreatywnej 
integracji tych działań z celami ZIT w celu wsparcia realizacji celów rozwojowych LOF 

Zagrożenia: 

Zubożenie społeczństwa na skutek bezrobocia jako zagrożenie niskiej frekwencji w obiektach 
kultury 

Obniżanie zakresu i poziomu edukacji podstawowej kosztem obcowania z kulturą 

Niedofinansowanie instytucji kultury powodem zaniedbania i niszczenia obiektów kultury 

Zubożenia oferty kulturalnej 

5.3.6 Dostępność ochrony zdrowia 

Dostępność ochrony zdrowia będzie analizowana w następujących aspektach: 

 stan potrzeb i zasobów w ochronie zdrowia, 

 wydatki na służbę zdrowia. 

Stan potrzeb i zasobów w ochronie zdrowia 

Infrastruktura ochrony zdrowia, podstawowa opieka lekarska dostępna jest w każdej z gmin LOF.   

 

Tabela 22 - Placówki ochrony zdrowia – przychodnie oraz liczba udzielonych porad wg gmin LOF (dane 
za 2012r.) 

Gminy Przychodnie Udzielone porady 

Głusk 1 21 324 

Spiczyn 1 16 570 

Lubartów 2 34 105 

Jabłonna 2 23 141 

Mełgiew 2 16 362 

Konopnica 3 12146 

Strzyżewice 3 23 672 

Jastków 4 36 133 
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Niedrzwica Duża 5 31 592 

Niemce 5 56 625 

Wólka 5 37 807 

Piaski 8 54 247 

Nałęczów 8 86 235 

Lubartów 13 288 146 

Świdnik 29 361335 

Lublin 279 4 084 990 

Źródło: BDL US 

Szpitale dostępne są w Lublinie, Lubartowie, Świdniku i w Nałęczowie. 

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie posiada dwadzieścia sześć 

oddziałów. Najwięcej łóżek posiadają oddziały: Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział 

Neurologiczny, Oddział Urologiczny. Do placówki należą również trzydzieści dwie poradnie 

specjalistyczne. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii 

Urazowo-Ortopedycznej, Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Neurologiczna.  

 "Klinika" Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nałęczowie, posiada jedenaście 

oddziałów. Najwięcej łóżek posiadają oddziały: Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział 

Chirurgiczny Ogólny, Oddział Ginekologiczno-Położniczy. Do placówki należy również 

osiemnaście poradni specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: 

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Gruźlicy i Chorób 

Płuc.  

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku posiada szesnaście oddziałów. 

Najwięcej łóżek posiadają oddziały: Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Chirurgiczny 

Ogólny, Oddział Kardiologiczny. Do placówki należy również dwadzieścia poradni 

specjalistycznych. Największy limit zakontraktowany w NFZ posiadają: Poradnia Chirurgii 

Ogólnej, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej. 

Najwięcej szpitali i klinik jest jednak w Lublinie, w tym: szpitale kliniczne PSK i DSK, szpital wojskowy  

i szpital MSWiA, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, dwa szpitale wojewódzkie, szpital kolejowy, 

szpital neuropsychiatryczny oraz szpital prywatny. 

Postępujące i prognozowane starzenie się społeczeństwa (wykres poniżej) stanowi wyzwanie dla 

funkcjonowania systemu służby zdrowia oraz opieki medycznej i szpitalnej.  

 

Wykres 6 - Ludność w gminach LOF wg grup wiekowych (2012) 
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Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl  

Bez prewencji trudno będzie utrzymać koszty opieki zdrowotnej na poziomie możliwym do 

zaakceptowania przez sektor finansów publicznych. Ważna jest wczesna edukacja dotycząca roli i 

wpływu profilaktyki na zdrowie społeczeństwa. 

Wieloletnie doświadczenia prywatnego uzdrowiska w Nałęczowie i jego awans do ścisłej krajowej 

czołówki w sektorze komercyjnych usług medycznych, pokazują drogę dla innych ośrodków regionu, 

dysponujących odpowiednią kadrą i bazą (przede wszystkim w Lublinie oraz w miejscowościach 

tzw. trójkąta turystycznego). Już obecnie rozwijana oferta usług Nałęczowa (jako lidera nowej grupy 

polskich uzdrowisk), to z jednej strony tradycyjne turnusy sanatoryjne, szpitalne i rehabilitacyjne 

dofinansowane z funduszu, z drugiej zaś medycyna specjalistyczna, w tym odmładzająca, chirurgia 

plastyczna, chirurgia oka, ale także komercyjne pobyty rehabilitacyjne, włącznie z pooperacyjnymi, 

np. dla pacjentów z endoprotezami biodra. Poza tym cała gama usług hydroterapii i rekreacji wodnej  

w oparciu o nowe centra basenowe. 

Turystyka medyczna ma szanse dynamicznego rozwoju w wyżej wymienionych ośrodkach także  

w kontekście poprawy dostępności komunikacyjnej regionu – poprzez uruchomienie lotniska 

regionalnego oraz ekspresowej obwodnicy Sielce - Piaski w ciągu drogi krajowej nr 17  

(i zmodernizowanej już drogi wojewódzkiej nr 826, łączącej krajową 17 z Nałęczowem).
34

 

Wydatki na służbę zdrowia 

 

Tabela 23 – Wysokość wydatków na ochronę zdrowia 

Gminy 2006 2006 na 1 mszk 2012 2012 na 1 mszk 

Mełgiew 45 701,08 5,41 52 751,95 5,74 

Głusk 56 747,51 7,52 78 708,28 8,38 

Lubartów 89 954,01 8,77 93 636,02 8,45   

Niedrzwica Duża 95 992,65 8,67 99 454,66 8,62 

Piaski 99 022,91 9,24 93 061,14 8,71 

Jastków 141 357,84 11,48 134 992,24 10,11 

Wólka 79 434,12 8,50 117 309,64 10,80 

Konopnica 111 480,04 9,98 137 708,64 10,94 

                                                      
34

 Strategia rozwoju województwa lubelskiego, DRR UMWL, 2013r. 
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Spiczyn 45 137,43 8,25 64 526,99 11,62 

Strzyżewice 53 249,54 6,98 94 743,10 12,02 

Niemce 158 360,91 9,59 252 126,65 13,94 

Jabłonna 110 869,36 14,69 113 354,99 14,31 

Nałęczów 85 087,32 8,96 161 509,67 17,56 

Świdnik 606 972,74 15,14 724 872,26 17,95 

Lubartów 256 062,07 11,17 451 406,27 19,93 

Lublin 9 096 215,74 25,73 18 158 672,23 52,23 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl   

Gminy Lubartów, Niedrzwica Duża, Piaski, Jastków i Jabłonna są jedynymi gminami gdzie wydatki na 

ochronę zdrowia na 1 mieszkańca zmalały. W pozostałych gminach mają tendencję rosnącą. 

Do uzupełnienia na podstawie pełnej diagnozy LOF lub szczegółowej diagnozy dla ZIT 

Mocne strony: 

Rola miasta o charakterze uzdrowiskowym Nałeczowa w LOFie rośnie wraz z ich ofertą medyczno-
kosmetyczną 

Słabe strony: 

W sposób stały rośnie liczba osób w grupach wiekowych 50+ 

Szanse: 

Szansa rozwoju turystyki medycznej w ośrodkach LOFu, w tym dla wsparcia działań 
prewencyjnych, szczególnie w kontekście poprawy dostępności komunikacyjnej 

Zagrożenia: 

Wzrost potrzeb w sektorze ochrony zdrowia związanych z opieką nad osobami starszymi i 
tworzenia ośrodków prewencji 

5.3.7 Diagnoza transportu i infrastruktury transportowej 

Transport i infrastruktura transportowa będą analizowane w następujących aspektach: 

 stan istniejącego taboru, 

 stan transportu publicznego i dróg w Lublinie, 

 dostępność Lublina i OF Lubelskiego spoza granic OF, 

 dostępność Lublina dla mieszkańców LOFu i transport wewnątrz LOFu, 

 istniejąca infrastruktura (drogi), 

 stan transportu kolejowego, 

 infrastruktura rowerowa, 

 potencjał szlaków wodnych, 

 potencjał transportu lotniczego, 

 rozwiązania usprawniające funkcjonowanie transportu publicznego  w Lublinie. 

Diagnoza obszaru transportu została przeprowadzona w oparciu o: 

 Analizę dokumentów strategicznych regionu, tzn: Analizę raportów tematycznych i 

branżowych – „Studium Komunikacyjne oraz Koncepcja Organizacji i Ruchu w Obszarze 

Centralnym Miasta Lublin”, Październik 2012 oraz „Analiza ruchu w związku z planowanymi 

zmianami zagospodarowania obszaru otoczenia kolejowego Dworca Głównego w Lublinie”, 

Wrzesień 2013 wykonane przez niezależna firmę konsultingową, 

http://www.stat.gov.pl/
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 Analiza ekspertyzy: „Analiza potrzeb inwestycyjnych i uzasadnienie założeń operacyjnych 

programu dla Polski Wschodniej na lata 2014-2020 w obszarze TRANSPORT MIEJSKI” 

opracowana przez dr Piotra Rosika z Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania 

PAN, 

 Analizę raportów z gmin,  

 Analizę fiszek projektowych, jako źródła pomysłów na realizację projektów inwestycyjnych. 

Dokumentacja zastana, analizowana na potrzeby diagnozy w obszarze transportu, obejmowała plany 

zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Lublina i OF Lubelskiego.  

Do badań użyto również wnioski z europejskiej Zielonej Księgi: „W kierunku nowej kultury mobilności 

w mieście” (2007). 

Stan instniejącego taboru 

Tabor autobusowy w Lublinie 

Aby rozmiar taboru mógł być postrzegany pod kątem ekologii, z początkiem 2008 r. w pojazdach 

zastosowano "olej napędowy miejski super" (City Diesel). Przedsiębiorstwo zorganizowało w latach 

2007/2008 kampanię promującą komunikację zbiorową pod hasłem "zielona komunikacja". Akcja ta 

miała na celu zapoczątkowanie procesu uświadamiania mieszkańcom korzyści płynących  

z komunikacji zbiorowej, a jednocześnie zwrócenie uwagi na negatywne aspekty (hałas, 

nieprzejezdne drogi w godzinach szczytu, wzrost zagrożenia zdrowia) użytkowania samochodów 

osobowych. 

Duży przetarg miał miejsce w Lublinie, gdzie projekt "Zintegrowany system miejskiego transportu 

publicznego w Lublinie" przyniósł aż 80 nowych niskopodłogowych autobusów (z tego 47 pojazdów 

pojawiło się w 2011 r., 23 pojazdy zaczęły funkcjonowanie w 2012 r., a ostatnia dostawa 10 pojazdów 

ma miejsce w 2013 r.). Dla Lublina 80 pojazdów to mniej więcej 34% floty, czyli również, ogromny 

postęp w jakości, bezpieczeństwie oraz ochronie środowiska. Dodatkowo w Lublinie pod koniec 2012 

r. dotarło 20 autobusów klasy mini (łączna liczba autobusów zakupionych w ramach projektu 

„Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie” to 100 sztuk). Należy 

przypomnieć, że jeszcze w 2011 r. średni wiek autobusów w Lublinie wynosił aż 11 lat, więc sytuacja 

w tym zakresie z pewnością ulega poprawie dzięki dostawom nowych autobusów. 

Tabor trolejbusowy w Lublinie 

W Lublinie działa równolegle sieć trolejbusowa. Średni wiek trolejbusów jeszcze w 2011 r. wynosił 13 

lat. Z 65 trolejbusów funkcjonujących w 2011 r. jedynie 24 były pojazdami niskopodłogowymi. Wynika 

to z faktu, że w perspektywie finansowani 2004-2006 w ramach projektu Budowa trakcji trolejbusowej 

w ulicach Roztocze - Orkana - Armii Krajowej - Bohaterów Monte Cassino -Wileńska – Głęboka 

zakupiono jedynie jeden trolejbus niskopodłogowy w 2008 r. Niekorzystna sytuacja w zakresie 

przestarzałej floty trolejbusów niedługo się zmieni. W ramach unijnego projektu "Zintegrowany system 

miejskiego transportu publicznego w Lublinie" (planowany zakup 70 trolejbusów), w 2012 podpisano 

umowę z firmą Solaris na zakup 20 trolejbusów Trollino, a w lutym 2013 r. rozstrzygnięto przetarg na 

dostawę 38 trolejbusów, które mają trafić do Lublina partiami do 2015 r.. Tym samym planuje się 

zakup floty pojazdów, która w zasadzie całkowicie wymieni funkcjonujące do tej pory pojazdy 

wysokopodłogowe. Jak wskazują władze miasta Lublina struktura wieku pojazdów jest już znacznie 

na korzyść MPK (w porównaniu z przewoźnikami prywatnymi, wśród których większość pojazdów 

przekracza 10 lat i nie spełnia pożądanych norm emisji spalin). 

Brak danych dotyczących średnich prędkości autobusów i trolejbusów w Lublinie i brak danych 

dotyczących wieku i prędkości taboru w LOFie poza Lublinem, – co pozwoliłoby na potwierdzenie 

faktu niskiej przepustowości Lublina 
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Tabor kolejowy 

Przewozy kolejowe w województwie lubelskim organizowane są przez odpowiednie spółki córki PKP. 

Z infrastruktury przewoźnika, korzysta także Województwo Lubelskie, realizując przewozy 

pasażerskie pojazdami szynowymi (szynobusy) w kierunku Lubartowa, Świdnika (lotnisko), Chełma i 

Zamościa . 

Województwo Lubelskie zakupiło dotychczas 18 pojazdów szynowych (stan na koniec września 2013 

r.), z tego: 

 13 sztuk o napędzie spalinowym 

 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AL (pojazdy zakupione w ramach 

leasingu finansowego po naprawach głównych i modernizacji). 

Stan transportu publicznego i dróg w Lublinie 

Prędkość pojazdów, obok punktualności, niezawodności, częstotliwości, bezpieczeństwa i 

bezpośredniości bywa przez pasażerów wymieniana, jako najważniejszy atrybut jakościowy 

transportu publicznego. Mniej ważne od prędkości dla pasażerów wydają się być cena, komfort, 

dostępność oraz informacja. Prędkość jest, zatem cechą świadczącą o atrakcyjności transportu 

publicznego i kluczowe staje się porównanie średnich prędkości uzyskiwanych przez autobusy lub 

trolejbusy ze średnimi prędkościami w transporcie indywidualnym.
35

 Z oczywistych względów 

pasażerowie w transporcie publicznym miejskim zazwyczaj podróżują wolniej  niż mieszkańcy 

przemieszczający się samochodem prywatnym. Szacuje się, że w wyniku skumulowania czynników 

takich jak zatłoczenie, sygnalizacja uliczna oraz wymiana pasażerów na przystankach prędkość 

autobusu wynosi przeciętnie ok. 60% prędkości samochodów na tych samych odcinkach ulic. Wzrost 

prędkości możliwy do uzyskania w transporcie miejskim jest efektem działań podejmowanych 

równolegle zarówno w infrastrukturze (np. usprawnione systemy zasilania trakcji trolejbusowej), jak i 

taborze (lepsze parametry jezdne, dynamiczniejsze hamowanie i ruszanie) oraz wprowadzania 

nowoczesnych systemów sterowania ruchem (Zintegrowany System Miejskiego Transportu… 2011). 

Skala różnicy jest ważna, gdyż przy niewielkiej różnicy czasowej mieszkańcy są bardziej skłonni 

wykorzystywać transport publiczny w podróżach. 

Na podstawie porównania średnich prędkości eksploatacyjnych miast wojewódzkich Polski 

Wschodniej można wnioskować, że prędkości te wahają się w większości przypadków miedzy 15 a 

20 km/h (co przy prędkościach w transporcie indywidualnym osiąganych w centrum miast 

przewyższających 30 km/h wydaje się być dużą różnicą na korzyść transportu indywidualnego). 

Wysokie prędkości autobusy osiągają w Kielcach (prawie 20 km/h), a najniższe w Olsztynie oraz 

Lublinie (wg danych Komunikacji Miejskiej w Liczbach), gdzie autobusy poruszają się średnio wolniej 

niż 20 km/h. W przypadku Lublina położenie miasta wśród wzgórz i częste spadki terenu skutkują 

również mniejszymi niż w pozostałych centrach prędkościami (aczkolwiek według danych MPK Lublin 

prędkości te są już znacznie wyższe). W mieście tym również trolejbusy osiągają odpowiednio niższe 

prędkości niż autobusy, co może być brane przy uwadze przy planach dalszego rozwoju sieci 

trolejbusowej. Warto dodać, że w ramach badań przeprowadzonych w 2005 r. w Lublinie wśród 

kierowców samochodów długi czas przejazdu komunikacja publiczną był czynnikiem najbardziej 

zniechęcającym do przestawienia się z komunikacji indywidulanej na publiczną, a skrócenie czasu 

przejazdu autobusem lub trolejbusem było najważniejszym czynnikiem zachęcającym do zmiany 

zachowań uczestników ruchu
36

. W miastach służących za miasta porównawcze prędkości w 

                                                      
35

 Źródło: dr Piotr Rosik, ekspertyza przygotowana na zlecenie MRR (dot. Komunikacji w Polsce Wschodniej) 
36

 Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie, 2011 - 

http://www.um.lublin.pl/um/index.php?t=200&id=61756   

http://www.um.lublin.pl/um/index.php?t=200&id=61756


79 

 

transporcie publicznym również kształtowały się w granicach 15-20 km/h, są to, zatem prędkości 

typowe dla polskich miast. 

Miejski transport zbiorowy Lublina - Zgodnie z danymi przekazanymi przez Urząd Miejski Lublina 

przyjęto, że obsługa obszaru miejskiego będzie zapewniania komunikacją autobusową (ew. 

trolejbusową) z wstępnie założonymi 69 kursami wozów, z czego: 

 35 wozów będzie obsługiwać linie kończące trasę w rejonie Placu Dworcowego (18 wozów 
będzie dojeżdżać od centrum, a 17 od strony południowej) 

 17 wozów będzie przejeżdżać przez rejon dworca, jadąc w kierunku południowym  

 17 wozów będzie przejeżdżać przez rejon dworca, jadąc w kierunku centrum
37

  

Liczba przewiezionych pasażerów (2010, 2012) przez MPK Lublin 

Brak informacji o normach ekologicznych taboru głównych operatorów funkcjonujących na terenie 

LOF (Euro 1-5 & EEV 5) 

Jeśli chodzi o wykorzystanie transportu miejskiego przez ludność MOF Lublina, najprostszym 

wskaźnikiem jest podzielenie liczby pasażerów przez liczbę mieszkańców. Wyniki wskazują, iż Lublin 

nieposiadający dużej ilości połączeń pozamiejskich i charakteryzujący się dosyć niskimi prędkościami 

ruchu wypada pod względem pracy przewozowej najkorzystniej w porównaniu z Rzeszowem, 

Kielcami i Olsztynem. Warto jednak podkreślić, że w ostatnim badaniu potoków pasażerskich w 

Lublinie z 2006 r.
38

 wskazano, że aż 82% pasażerów korzysta z komunikacji autobusowej, a jedynie 

18% z komunikacji trolejbusowej. Niekorzystny podział pasażerów w stosunku do komunikacji 

trolejbusowej wynika z niskiego rozwoju infrastruktury sieci trolejbusowej  

Jak widać z map poniżej sieć trolejbusowa jest rozwijana, a największy postęp w zasięgu ma już 

nastąpić do 2015. 

 

Mapa 4 - Mapa Trasy trolejbusowe w latach 2007-2015 i trasy trolejbusowe planowane po 2015r. (kolor 
czerwony) 

                                                      
37

 Źródło: Strategia LOF 
38

 Optymalizacja oferty przewozowej lubelskiej komunikacji miejskiej na podstawie badań więźby ruchu pasażerskiego i 

struktury pasażerów, 2006. 
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Źródło: Strategia LOF 

 

Dostępność Lublina i OF Lubelskiego spoza granic OF 

LOF leży na przebiegu ważnego korytarza tranzytowego, łączącego Unię Europejską z Europą 

Wschodnią. Najważniejsze znaczenie dla ruchu tranzytowego mają drogi nr 12 i 17  oraz linia 

kolejowa nr 7.
39

 Stanowią one ważną funkcję w europejskim systemie transportowym wchodząc w 

skład Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T. 

Poważnym problemem ograniczającym swobodny transport, szczególnie tranzytowy oraz 

wpływającym na bezpieczeństwo ruchu, jest brak obwodnic oraz dróg szybkiego ruchu (autostrad i 

dróg ekspresowych). Powoduje to przemieszanie się ruchu tranzytowego z ruchem lokalnym, w tym 

często również z ruchem pojazdów rolniczych (brak hierarchizacji dróg). 

 

Mapa 5 – Mapa połączeń Lublina i kluczowych dróg wyjazdowych z/do miasta 

                                                      
39

 Studium Urbanizacji LOM, BPP w Lublinie, s. 15 
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Źródło: Dane Wojewódzkiego Urzędu Pracy  - https://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/s/siec-drog-

krajowych_2542/MAPA_2014-siec%20drog.jpg   

Dostępność Lublina dla mieszkańców LOFu i transport wewnątrz LOFu 

Obecnie największą słabością kształtującego się LOM jest: (i) niedostosowany do jego potrzeb układ 

komunikacyjny, zarówno w aspekcie dostępności zewnętrznej jak i wewnętrznej, (ii) niski stopień 

funkcjonalnej integracji obszaru oraz (iii) wysoka koncentracja zagrożeń wynikających z 

suburbanizacji. Przezwyciężenie tych trudności jest kluczem do integracji funkcjonalnej i wzmocnienia 

funkcji metropolitalnych LOM. 

Interwencja na tym obszarze powinna obejmować działania mające na celu zwiększenie: zewnętrznej 

kolejowej i drogowej dostępności komunikacyjnej na kierunkach powiązań z Warszawą, Łodzią 

(Radomiem), Krakowem (Kielcami), Rzeszowem i Białymstokiem, wewnątrzregionalnej dostępności 

https://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/s/siec-drog-krajowych_2542/MAPA_2014-siec%20drog.jpg
https://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/s/siec-drog-krajowych_2542/MAPA_2014-siec%20drog.jpg
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komunikacyjnej stolicy regionu z innymi miastami województwa oraz w obrębie kształtującego się 

LOM.  

Występuje brak integracji pomiędzy rdzeniem LOFu (Lublinem) a miastami powiatowymi i gminami. 

Elementami braku integracji są np.: (1) uboga oferta komunikacji podmiejskiej (2) brak spójności 

komunikacji miejskiej i podmiejskiej (3) zatłoczenie ulic miasta i deficytem miejsc parkingowych  

w Lublinie (4) fragmentaryczne rozwiązania dotyczące ścieżek rowerowych (5) brak analiz 

dotyczących wykorzystania potencjału wodnego. 

Czynnikami, które mają największy potencjał integracyjny, są: 

 Transport publiczny, 

 Infrastruktura rowerowa. 

 Słabo rozwinięta sieć kolejowa i trudności w samofinansowaniu się transportu kolejowego 

 Potencjał szlaków wodnych (żegluga turystyczna i towarowa). 

 

Mapa 6  Schematyczny plan Lublina i kluczowych dróg wyjazdowych z/do miasta, istotnych ciągów 
komunikacyjnych wewnątrz miasta, sieci trolejbusowej i kluczowych lokalizacji węzłów komunikacyjnych 
i innych strategicznych lokalizacji np. lotnisko  
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Źródło: Materiały Urzędu Miasta Lublin 
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Gminy LOF-u nie są wystarczająco obsługiwane komunikacją zbiorową. Rozproszenie zabudowy, 

niskie zaludnienie gmin wiejskich oraz rozwijający się transport indywidualny prowadzą do likwidacji 

wielu linii autobusowych. Największe zapotrzebowanie na połączenia środkami transportu zbiorowego 

występuje na liniach łączących ośrodki wiejskie z sąsiednimi ośrodkami wiejskimi i mniejszymi 

miastami LOF-u. Dotyczy to szczególnie gmin położonych w dalszej odległości od Lublina. Główne 

kierunki przepływu ludności w układzie gmin oraz gminy, w których stwierdzono niedostateczną 

dostępność do komunikacji zbiorowej. 

Świdnik 

Powiązanie drogowe Świdnika z Lublinem zapewnia droga krajowa nr 12/17 i zapewnia dobry dostęp 

zarówno do centrum miasta jak i do Obwodnicy Śródmiejskiej i Obwodnicy Miejskiej). Drugie 

powiązanie zapewnia droga wojewódzka nr 822. Dodatkowo, rozrząd ruchu w rejonie Świdnika  

(i powiecie świdnickim) zapewniają drogi wojewódzkie nr 836 (Bychawa – Piotrków – Kłębów), nr 837 

Piaski - Żółkiewka – Zamość, nr 838 Głębokie – Trawniki – Fajsławice oraz nr 829 Łucka – Łęczna – 

Biskupice. 

Powiązanie transportem zbiorowym Świdnika z Lublinem zapewnia zelektryfikowana linia kolejowa 

(ciąg Puławy – Lublin - Świdnik - Chełm - Dorohusk), obecnie z dwoma pociągami w godzinie szczytu 

oraz komunikacja autobusowa obsługiwana przez ZTM, PKS Lublin i przewoźników prywatnych. 

Powiązania Świdnika z Lublinem już obecnie należy ocenić jako dobre. Niezależnie planowany 

program inwestycji transportowych w rejonie Lublina znacząco je poprawi. Świdnik uzyska dogodne 

powiązanie z Lublinem w postaci drogi ekspresowej S12/S17, a także poprawi się jakość powiązania 

kolejowego, dzięki planowanemu uruchomieniu kolejowej linii lotniskowej łączącej lotnisko w Świdniku 

z Lublinem. 

Lubartów 

Powiązanie drogowe Lublina z Lubartowem zapewnia droga krajowa nr 19 w granicach Lublina,  

w kierunku Obwodnicy Miejskiej i centrum miasta. Powiązanie transportem zbiorowym umożliwia 

komunikacja autobusowa obsługiwana przez PKS Lublin i przewoźników prywatnych. Powiązanie 

Lubartowa z Lublinem należy ocenić jako dość dobre, przy czym standard drogi krajowej jest obecnie 

dość niski (czas dojazdu przekracza 30 minut). Lubartów ma także szansę na odtworzenie 

kolejowego powiązania z Lublinem po zakończeniu modernizacji linii kolejowej i podniesieniu jej 

parametrów technicznych do prędkości 120 km/h. Linia pozostanie jednotorowa i niezelektryfikowana 

z obsługą za pomocą spalinowych szynobusów. W ramach modernizacji mają powstać także nowe 

przystanki: Lublin Zadębie, Lublin Ponikwoda i Niemce. 

Konopnica 

Konopnica jest gminą bezpośrednio sąsiadującą z Lublinem. Powiązanie drogowe o najwyższym 

standardzie zapewnia droga krajowa S19 na terenie Lublina. Możliwe są także powiązania lokalne 

innymi ulicami. Powiązania te zapewniają dość dobry dostęp do centrum miasta i układu ulic 

tworzących pierścienie tras obwodowych). Powiązanie transportem zbiorowym zapewnia przede 

wszystkim komunikacja autobusowa obsługiwana przez ZTM, PKS i przewoźników prywatnych. 

Możliwe jest powiązanie z wykorzystaniem linii kolejowej Puławy – Lublin – Świdnik i przystanka 

Stasin Polny. Powiązanie Konopnicy z Lublinem należy ocenić jako dość dobre z punktu widzenia 

potencjału układu komunikacyjnego ale dość niskie jeśli chodzi o obecny standard (zatłoczona 

ruchem al. Kraśnicka).  

Jastków 
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Powiązanie Jastkowa z Lublinem zapewnia przede wszystkim droga krajowa S17. Możliwe są także 

powiązania lokalne innymi ulicami. Powiązania te zapewniają dość dobry dostęp do centrum miasta i 

układu ulic tworzących pierścienie tras obwodowych. Powiązanie transportem zbiorowym zapewnia 

komunikacja autobusowa obsługiwana głównie przez przewoźników prywatnych. Powiązanie 

Jastkowa z Lublinem należy ocenić jako dość dobre z punktu widzenia układu drogowego, ale o dość 

niskim standardzie technicznym i jakości obsługi ruchu.  

Głusk 

Głusk jest gminą bezpośrednio sąsiadującą z Lublinem (po stronie południowej). Powiązanie drogowe 

zapewnia droga wojewódzka nr 835, przy czym jest ona oddzielona rzeką Czerniejówką. Obecne 

powiązania te nie zapewniają jednak bezpośredniego i dobrego dostępu z tego rejonu do centrum 

Lublina i układu ulic tworzących pierścienie tras obwodowych. Standard układu drogowego jest dość 

niski. 

Mełgiew 

Mełgiew jest gminą bezpośrednio sąsiadującą z Lublinem (po stronie wschodniej), położoną 

pomiędzy Świdnikiem i Łęczną. Z tego powodu, jakość obecnych i przyszłych powiązań z Lublinem 

wynika z jakości powiązań Świdnika i Łęcznej.  

Wólka 

Wólka jest gminą bezpośrednio sąsiadującą z Lublinem (po stronie północnowschodniej), położoną 

pomiędzy Lublinem i Łęczną. Z tego powodu, jakość obecnych i przyszłych powiązań z Lublinem 

wynika z jakości powiązań Łęcznej. 

Niemce 

Niemce są gminą bezpośrednio sąsiadującą z Lublinem (po stronie północnej), położoną pomiędzy 

Lublinem i Lubartowem. Z tego powodu, jakość obecnych i przyszłych powiązań z Lublinem wynika z 

jakości powiązań Lubartowa. 

Niedrzwica Duża 

Powiązanie drogowe Lublina z Niedrzwicą Dużą zapewnia droga krajowa nr 19, w granicach Lublina, 

w kierunku Obwodnicy Miejskiej i centrum miasta. Powiązanie to zapewnia dobry dostęp do centrum 

miasta i układu ulic tworzących pierścienie tras obwodowych. Powiązanie transportem zbiorowym 

komunikacja autobusowa obsługiwana przez PKS Lublin i przewoźników prywatnych. Lublin z 

Niedrzwicą łączy także niezelektryfikowana linia kolejowa nr 68 (do Stalowej Woli).  

Nałęczów 

Nałęczów jest oddalony od centrum Lublina o ok. 28 km. Komunikacja samochodowa i transport 

zbiorowy pomiędzy miastami odbywają się dwoma głównymi kierunkami: drogą wojewódzką DW830 

oraz połączeniem do centrum Nałęczowa drogami: krajową 17 (fragmentem drogi ekspresowej S17) i 

drogą wojewódzką DW826. Transport zbiorowy obsługiwany jest  przez linie PKS oraz prywatnych 

przewoźników BUS. Istnieje konieczność uruchomienia stałej komunikacji zbiorowej opartej o 

potencjał Zakładu Komunikacji w Lublinie, wskazane jest również uruchomienie połączenia 

szynobusem pomiędzy Lotniskiem w Świdniku, centrum Lublina i  Stacją Kolejową w Nałęczowie, 

która stanowi pierwszą stację na zabytkowej linii Nałęczowskiej Kolei Dojazdowej. Skorelowanie 

kursów szynobusu i kolejki wąskotorowej otworzy nowe możliwości rozwijania działalności 

turystycznej na terenie LOF. 

 

Dalekobieżna komunikacja autobusowa 
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Obecne położenie dalekobieżnych dworców autobusowych w Lublinie jest rozproszone. Funkcjonuje 

aż 5 przystanków początkowych, tj. Dworzec Główny PKS przy al. Solidarności, przystanek przy ul. 

Ruskiej 7, przystanek przy ul. Ruskiej, przystanek przy ul. Gazowej i ul. Dworcowej, Dworzec 

Południowy PKS. Obsługują one ok. 66 tys. kursów miesięcznie (zarówno PKS jak i prywatni 

przewoźnicy), co przekłada się na ok. 330 kursów w godzinie szczytu komunikacyjnego (łącznie 

kursów końcowych i początkowych). 

W strukturze przewozów transportowych na obszarze LOF transport indywidualny zdecydowanie 

dominuje nad transportem zbiorowym. Usługi przewozowe publiczną komunikacją zbiorową realizuje 

PKS Wschód S.A. oraz obsługujący obszar miejski i podmiejski Lublina – MPK Lublin Sp. z o.o. 

Częściową obsługę obszaru zapewniają również „PKS-y” z innych miast. Obok publicznej komunikacji 

zbiorowej funkcjonują prywatni przewoźnicy, których udział w przewozach zbiorowych systematycznie 

wzrasta. Na obszarze miasta i terenach podmiejskich Lublina zwiększeniu uległa długość linii 

komunikacji miejskiej autobusowej ze 189 km w roku 2000 do 285 km w roku 2006, natomiast 

długość linii trolejbusowych w tych samych latach zwiększyła się z 26 do 27 km. 

Natężenie na drogach jest ściśle związane z ilością osób przemieszczających się do/z miejsc pracy. 

Tabela poniżej wskazuje wyjazdy do pracy z gmin. 

 

Tabela 24 – Dane określające czas dojazdu do centrum Lublina z gmin LOFu 

Gmina 
Ogległość do centrum 

Lublina (km) 

Czas dojazdu do centrum 
Lublina (min.) w godzinach 

szczytu 

Lubartów (m) 26 km 45 minut 

Lubartów (w) 26 km 50 minut 

Spiczyn 21,4 km 25 minut 

Mełgiew 23 km 25 minut 

Piaski 25 km 40 minut 

Świdnik 11 km 20 minut 

Nałęczów 27,9 km 35 minut 

Głusk 11 km 20 minut 

Jabłonna 20 km 30-40 minut 

Jastków 11 km 20 minut 

Konopnica 9,6 km 20 minut 

Niedrzwica D 22 km 40 minut 

Niemce 15,4 km 20 minut 

Strzyżewice 25,6 km 36 minut 

Wólka 10,5 km 15 minut 

M. Lublin 0,0 0 

Źródło: Materiały Urzędu Miasta Lublin  

 

Dane dotyczące ilości osób pracujących poza miejscem zamieszkania są dostępne tylko dla Piask 

(22) i Świdnika (3450), co daje dla Świdnika wskaźnik wyjazdów do pracy z gminy 19,58% (wskaźnik 
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wyjazdów [%] = liczba wyjeżdżających do pracy z gminy / liczba wszystkich pracujących 

mieszkańców gminy (wewnątrz i na zewnątrz) * 100). 

Analiza powiązań Lublina wskazuje, że jest on ośrodkiem, do którego następuje największa liczba 

przyjazdów do pracy oraz który jest generatorem największej jednostkowej relacji pomiędzy gminami 

w województwie (przyjazdy ze Świdnika).  

 

Tabela 25 - Liczba powiązań komunikacyjnych (kursów) z Lublina do gmin. 

Trasy 
Północ – 

7.59 
8.00 – 
14.59 

15.00 – 
17.59 

18 – 
północ 

Czas dojazdu do 
centrum Lublina 

(min.) w 
godzinach 

szczytu 

 
PKP bus 

PK
P 

bus 
PK
P 

bus 
PK
P 

bus 
min 

(minuty) 

max 
(minuty

) 

Z Lublina do Lubartowa 2 17 1 58 2 24 1 14 25 73 

z Lublina do Wólki 0 1 0 4 0 2 0 0 11 15 

z Lublina do Konopnicy 0 10 0 33 0 14 0 9 13 27 

z Lublina do Niedrzwicy Dużej 1 11 3 39 2 19 3 11 18 42 

z Lublina do Nałęczowa 9 8 8 20 5 8 5 1 18 59 

z Lublina do Świdnika 3 22 7 48 6 21 6 24 30 49 

z Lublina do Jastkowa 0 12 0 37 0 14 0 12 13 33 

z Lublina do Jabłonna Pierwsza 0 8 0 23 0 16 0 8 24 60 

z Lublina do Niemiec 2 16 1 54 2 23 1 14 13 44 

z Lublina do Piask 0 7 0 22 0 10 0 7 25 50 

z Lublina do Dominowa (Gmina Głusk) 0 4 0 6 0 5 0 4 12 20 

Źródło: Dane przekazane przez UML na podstawie rozkładów jazdy e-podroznik.pl 

Istniejąca infrastruktura (drogi) 

Siecią dróg wojewódzkich województwa lubelskiego, o łącznej długości 2179,522 km zarządza 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie - wojewódzka jednostka organizacyjna finansowana z budżetu 

samorządu województwa. Długość dróg miejskich to 184,869 km, zaś zamiejskich 1994,653 km. 

Podział sieci w zależności od klasy technicznej drogi przedstawia się następująco: (i) drogi zbiorcze 

(Z) – 617,354 km; (ii) drogi główne (G) – 1125,656 km, (iii) drogi główne ruchu przyspieszonego – 

436,512 km. W ciągu dróg wojewódzkich znajdują się 234 szt. obiektów mostowych o łącznej 

długości 4272,79 mb. 

Zasadniczą funkcją dróg wojewódzkich jest zapewnienie połączenie stolicy województwa z siedzibami 

powiatów oraz zapewnienie połączenia między poszczególnymi powiatami. Część dróg stanowi 

alternatywne i często wykorzystywane połączenie między miastami będącymi siedzibami sąsiednich 

województw a Lublinem. Niektóre z dróg obsługują część międzynarodowego ruchu drogowego 

związanego z funkcjonowaniem drogowych przejść granicznych, inne zaś pełnią rolę tras 

turystycznych i rekreacyjnych 

Występuje niedobór dróg o zadowalającym standardzie: 

 niskie standardy techniczne dróg obniżające bezpieczeństwo ruchu, 
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 brak dróg szybkiego ruchu, ułatwiających transport wewnątrz obszaru oraz zapewniających 

sprawny ruch tranzytowy, 

 brak obwodnic miast, 

 duże zróżnicowanie dostępności komunikacyjnej obszaru wyrażone w różnych gęstościach 

sieci dróg utwardzonych w poszczególnych gminach, 

Do najważniejszych dróg stanowiących również powiązania zewnętrzne LOF-u należą drogi krajowe: 

 nr 12 (E373), Łęknica – Kalisz – Radom – Lublin – Dorohusk, 

 nr 17 (E372), Warszawa – Lublin – Hrebenne, 

 nr 19, Kuźnica Białostocka – Białystok – Lublin – Rzeszów, 

 nr 82, Lublin – Włodawa. 

drogi wojewódzkie: nr 809, 813, 815, 820, 821, 826, 827, 828, 829, 830, 832, 834, 835, 836, 837, 

838, 839, 841, 842, 747.
40

 

Na obszarze LOF-u obserwuje się wzrost obciążenia dróg publicznych ruchem drogowym. 

Szczególnie obciążone średniodobowym ruchem drogowym są wylotowe drogi z Lublina prowadzące 

do przejść granicznych i poza granice województwa, na których w ostatnich latach znacznie wzrósł 

ruch tranzytowy. Ruch w miastach i na drogach lokalnych LOF-u związany jest przede wszystkim ze 

wzrastającą liczbą zarejestrowanych pojazdów. W skali województwa w stosunku do roku 2002 liczba 

zarejestrowanych samochodów osobowych zwiększyła się o 30%, a liczba samochodów ciężarowych 

i ciągników siodłowych o 17%. W przypadku danych tylko dla obszaru LOF-u wzrost liczby 

zarejestrowanych samochodów jest jeszcze większy. 

 

Tabela 26 – Dane określające stan bezpieczeństwa na drogach OF 

Gminy 
Ilość ofiar śmiertelnych w 

wypadkach drogowych 2012 
Ilość kolizji 

zarejestrowanych w 2013 
Ilość wypadków 

zarejestrowanych w 2013 

Lubartów (m) 0 230 19 

Lubartów (w) 3 122 10 

Spiczyn bd bd bd 

Mełgiew 0 57 4 

Piaski 3 80 8 

Świdnik 2 239 16 

Nałęczów 1 106 7 

Głusk 2 79 4 

Jabłonna 1 39 3 

Jastków 4 137 24 

Konopnica 0 154 11 

Niedrzwica D 3 107 13 

Niemce 2 284 17 

Strzyżewice 2 28 6 

Wólka 2 126 21 

M. Lublin 12 4822 229 

                                                      
40

 Źródło: Strategia LOF 
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Źródło: Materiały Urzędu Miasta Lublin  

Wzrost obciążenia ruchem, brak hierarchizacji systemu drogowego oraz pogarszający się stan 

infrastruktury wymusza modernizację i remonty istniejącej sieci dróg. Pomimo, że zadania te są 

sukcesywnie wykonywane, zdecydowana większość dróg posiada niskie standardy techniczne, które 

wynikają z nienormatywnych parametrów szerokości i nośności nawierzchni, stanu technicznego 

nawierzchni i poboczy, małej sprawności i niskiego bezpieczeństwa ruchu. Poważnym zagrożeniem 

dla bezpieczeństwa ruchu jest również brak chodników wzdłuż głównych dróg w obszarach 

zabudowanych oraz wydzielonych dróg rowerowych. 

 

Mapa 7 – Sieci dróg wojewódzkich w woj. Lubelskim 
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Źródło: Dane Wojewódzkiego Urzędu Pracy - http://www.zdw.lublin.pl/infohtml/obraz/mapa_siec.jpg  

Stan transportu kolejowego 

http://www.zdw.lublin.pl/infohtml/obraz/mapa_siec.jpg
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Łączna długość eksploatowanych linii kolejowych (normalnotorowych) wynosi na terenie woj. 

lubelskiego 1025 km, tj. 4,1 km na 100 km kw. (Rocznik Statystyczny GUS 2008). Do najważniejszych 

dróg stanowiących również powiązania zewnętrzne LOF-u należą linie kolejowe: 

 nr 7, Warszawa – Lublin – Dorohusk, 

 nr 30, Lublin – Łuków, 

 nr 69, Lublin – Przeworsk. 

W Lubelskim Węźle Kolejowym zbiegają się linie kolejowe o znaczeniu państwowym i lokalnym.  

 pierwszorzędna linia kolejowa w sieci TENT ważna dla kolejowych połączeń z Ukrainą, 

oczekująca na wpisanie do umów europejskich AGC i AGTC: E28 (Nr 7) Warszawa – Pilawa 

– Dęblin – Lublin – Rejowiec – Chełm – Dorohusk – gr. państwa (Kijów), 

 linie kolejowe o lokalnym znaczeniu: (Nr 30 (1-rzędna) Łuków – Lublin Północ – nieczynna,  

z zawieszonym ruchem pasażerskim, Nr 68 (1-rzędna) Lublin – Stalowa Wola – Przeworsk). 

Lublin posiada bezpośrednie połączenie kolejowe z Warszawą oraz 10 miastami wojewódzkimi. Czas 

bezpośredniego przejazdu koleją z Lublina do tych 10 miast jest następujący: Warszawa – 2:25, 

Kraków – 4:46, Łódź – 5:04, Wrocław – 8:20, Poznań – 5:55, Gdańsk – 8:44, Szczecin – 8:59, 

Bydgoszcz – 6:22, Katowice – 5:19, Białystok – 5:12 (kurs przez Warszawę Wschodnią z 10-

minutową przesiadką). System kolejowy zapewnia także powiązania międzynarodowe z Kijowem, 

Odessą i Berlinem. 

Dworzec kolejowy Lublin (Główny) posiada kategorię B (o rocznej odprawie podróżnych w przedziale 

1 – 2 mln pasażerów).  

Kolejowe przewozy pasażerskie, organizowane przez spółkę Przewozy Regionalne w Lublinie nie 

odgrywają większej roli w transporcie ludności wewnątrz LOF. Powodem tego są przede wszystkim 

niskie standardy istniejącej infrastruktury oraz taboru kolejowego. Większe znaczenie odgrywa 

transport kolejowy w połączeniach Lublina z większymi ośrodkami w kraju. 

 

Tabela 27 - Charakterystyka przewozów organizowanych przez Województwo Lubelskie 

Rok 
Praca eksploatacyjna pociągów [tys. 

pockm] 

Wydatki budżetu województwa  
na organizację przewozów (rekompensata) [tys. 

zł.] 

2011 2 786,3 52 577,7 

2012 2 960,7 55 987,6 

2013 2 998,7 58 250,0 

2014* plan 3 131,7 62 000,0 

Źródło: Materiały Urzędu Miasta Lublin  

Praca eksploatacyjna pociągów wzrosła nieznacznie od 2011. Zarówno w zbiorowym transporcie 

kolejowym, jak i drogowym obserwowany jest spadek liczby przewożonych osób. Konsekwencją tego 

są trudności w samofinansowaniu się państwowego transportu publicznego, co szczególnie dotyczy 

transportu kolejowego.  

Ze względu na niezadowalający stan techniczny, zapóźnienia w rozwoju, słabą ofertę i mankamenty 

organizacyjne kolej charakteryzuje się niską konkurencyjnością i niewielkim udziałem w obsłudze 

podróży regionalnych, metropolitalnych i wewnątrz Lublina. 

 

Mapa 8 –Sieci linii kolejowych w LOFie 
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Źródło: Diagnoza Stanu Systemu Transportowego Lublina opracowany przez Biuro Projektowo-

Konsultingowe TRANSEKO - www.um.lublin.pl/um/index.php?t=200&id=164828  

Infrastruktura rowerowa 

Poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa ruchu jest brak wydzielonych dróg rowerowych. W 

strategii rozwoju woj. Lubelskiego 2007-2020 zidentyfikowano potrzebę poszerzenia sieci  ścieżek 

rowerowych.  

W Lublinie obecnie jest wytyczonych ponad 54 km ścieżek rowerowych, z których mieszkańcy 

korzystają głównie w celach rekreacyjnych. Podróżujących rowerem do pracy jest znacznie mniej. 

Budowa ścieżek rowerowych w Lublinie rozpoczęła się w latach dziewięćdziesiątych od asfaltowego 

odcinka wzdłuż Bystrzycy, rozpoczynającego się w pobliżu Dworku Graffa i doprowadzonego do ul. 

Fabrycznej. Obecnie trasa dochodzi do Zalewu Zemborzyckiego i docelowo ma otaczać cały zbiornik. 

Z planu systemu ścieżek rowerowych Lublina widać, że zadaniem większości odcinków jest 

umożliwienie rowerzystom dojazdu do trasy wytyczonej nad Bystrzycą. W ten sposób skomunikowany 

jest Czechów, LSM, Czuby i Kalinowszczyzna. 

Oficjalny plan rozwoju ścieżek rowerowych w mieście zakłada, że do 2015 r. powstanie około 175 km 

dróg dla rowerów. 

 

Tabela 28 – Bilans ścieżek rowerowych w gminach 

  2012 

http://www.um.lublin.pl/um/index.php?t=200&id=164828
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długość ścieżek rowerowych (km) 
ścieżki rowerowe na 
10 tys. km2 (km) 

 ścieżki rowerowe na 10 
tys. ludności (km) 

Lublin  65,2 4 435,4 1,9 

Świdnik  4,4 2 200,0 1,1 

Lubartów  1,8 1 285,7 0,8 

Głusk  1,6 250,0 1,7 

RAZEM 73,0 461,441 1,332 

Pozostałe gminy LOF nie posiadają ścieżek rowerowych. 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl 

 

Mapa 9 - Mapa tras ścieżek rowerowych zlokalizowanych w Lublinie 

 

 

Źródło: Materiały Urzędu Miasta Lublin 

Tu potrzebne są dane dotyczące planów powiększenia zasobów scieżek rowerowych (np. X%?? W 

każdej z gmin i miast) 

Potencjał szlaków wodnych 

http://www.stat.gov.pl/
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Na Lubelszczyźnie istnieje ok. 70 jezior, z czego najwięcej zlokalizowanych jest na Pojezierzu 

Łęczyńsko – Włodawskim. Większość z nich posiada powierzchnię poniżej 100 ha, a tylko jezioro 

Uściwierskie zajmuje powierzchnię ok. 284 ha. Ponadto jeziora odznaczają się mało urozmaiconą 

linią brzegową i w większości niewielką głębokością. Wszystkie te cechy sprawiają, że dla rozwoju 

potencjału transportowego i turystycznego na Lubelszczyźnie większe znaczenie ma wykorzystanie 

rzek niż wód stojących. 

Rzeki województwa lubelskiego zaliczane są w większości do cieków o małej zasobności wodnej. 

Średni przepływ powyżej 20 m3/s posiadają jedynie Wisła i Bug na całej długości biegu na terenie 

województwa lubelskiego oraz Wieprz na odcinku od Lubartowa do ujścia. Natomiast średnie 

przepływy powyżej 2 m3/s posiadają rzeki: Tanew, Bukowa, Sanna, Chodelka, Wieprz, Bystrzyca, 

Tyśmienica, Por, Bystrzyca Północna, Huczwa, Włodawka, Krzna oraz Zielawa (Stan… 2012). 

Pozostałe rzeki województwa lubelskiego przez większą część roku niosą zbyt mało wody, aby 

można je było wykorzystać. 

Ilość wody niesionej przez daną rzekę zależy przede wszystkim od rodzaju podłoża, wielkości zlewni 

oraz sposobu jej zasilania. W województwie lubelskim wysokie przepływy rzek rejestrowane są 

najczęściej w okresie wiosennym, natomiast znacznie rzadziej w miesiącach letnich (głównie w 

rzekach granicznych). Wahania stanu małych rzek zawierają się w granicach 150-300 cm, zaś w 

przypadku Wisły i Bugu mogą wynosić nawet 700 cm.  

Dane dotyczące planów zagospodarowania rzek przedstawiono w Projekcie Polityki Wodnej Państwa 

Do Roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016) Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej 2010.
41
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Potencjał transportu lotniczego 

Port lotniczy Lublin/Świdnik, znajduje się obok przyfabrycznego trawiastego lotniska Świdnik, 

obsługującego wytwórnię śmigłowców PZL Świdnik. Budowa komunikacyjnego portu lotniczego w tym 

miejscu otrzymała fundusze Komisji Europejskiej i rozpoczęła się jesienią 2010 roku, a została 

ukończona pod koniec roku 2012.  

Port Lotniczy powstawał od podstaw. Wybudowano nowoczesny pas startowy wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą, terminal do obsługi pasażerów, infrastrukturę drogową z parkingami, budynek straży 

pożarnej, budynek techniczny i stację paliwa lotniczego. Aby umożliwić klientom portu lotniczego 

sprawny dojazd zbudowano nową ulicę Jana III Sobieskiego połączoną z istniejącą infrastrukturą 

drogową. Zmodernizowano oraz przebudowano także inne ulice m.in. zmieniono przebieg ulicy 

Mełgiewskiej. Ponadto na potrzeby lotniska wybudowano nową zelektryfikowaną linię kolejową nr 581 

łącząca stację Świdnik Miasto z stacją Świdnik Port Lotniczy przylegającą do terminala. Zgodnie  

z planem szlak jest obsługiwany przez elektryczne zespoły trakcyjne typu EN57AL należące do 

województwa lubelskiego. 

Swoją działalność operacyjną Port Lotniczy Lublin rozpoczął 17.12.2012. Liczba wykonanych operacji 

lotniczych wzrosła z 140 w styczniu 2014 do 302 w maju 2014. W pierwszych 5 miesiącach roku 2014 

lotnisko obsłużyło ponad 65 tysięcy pasażerów, w tym: Styczeń - 13,231, Luty - 12,264, Marzec - 

14,322, Kwiecień - 13,217, Maj - 13,511. 

Spółkę akcyjną Port Lotniczy Lublin tworzy obecnie czterech akcjonariuszy. W jej skład wchodzą 

samorządy miast Lublina (60,1955% udziałów) i Świdnika (5,5440%), województwa lubelskiego 

(34,2513%) i powiatu Świdnik (0,0093%). 

 

Tabela 29 – Kierunki lotów i linie lotnicze obsługujące lotnisko w Lublinie/Świdniku 
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Źródło: wikipedia.pl oraz http://www.airport.lublin.pl 

 

Urzad miasta Lublin nie dysponuje danymi dotyczącymi perspektyw rozwoju lotniska i jego roli i 

systemu dojazdowego dla ruchu samochodowego.  System niskoemisyjnego transportu zbiorowego 

dla podróżujących jest zapewniony przez szynobusy.  

Rozwiązania usprawniające funkcjonowanie transportu publicznego
42

 w Lublinie 

Obecnie na Placu Dworcowym działa pętla trolejbusowa linii 150, a także przystanki autobusowe oraz 

minibusowe. Około 350 m od dworca, przy pl. Bychawskim znajdują się przystanki innych linii 

trolejbusowych. Przed głównym wejściem do hallu dworca znajduje się duży postój taxi. W pobliżu 

dworca znajduje się również Dworzec Południowy PKS, a w jego bezpośrednim sąsiedztwie, przy  

ul. Dworcowej znajdują się przystanki prywatnych przewoźników autobusowych. W Lublinie zbiega 

się gęsta sieć linii autobusowych, obsługiwanych przez przedsiębiorstwa PKS oraz innych 

przewoźników autobusowych i minibusowych. Linie autobusowe prowadzone są głównie z 

wykorzystaniem dróg krajowych i wojewódzkich. Autobusy PKS dowożą pasażerów do Dworca 

Głównego przy al. Tysiąclecia i Dworca Południowego zlokalizowanego w sąsiedztwie dworca 

kolejowego Lublin Główny. Autobusy przewoźników prywatnych i minibusy korzystają z dworca przy 

al. Tysiąclecia oraz z przystanków zlokalizowanych wzdłuż ul. Ruskiej oraz z przystanku na placu 

przy dworcu kolejowym. 

Skoordynowanie i priorytetyzacja transportu publicznego w ruchu drogowym jest słaba. Średnia 

prędkość autobusów i trolejbusów jest niska i wynika to z faktu słabej ogólnej przepustowości 

systemu drogowego w Lublinie. Brak jest również specjalnych rozwiązań dla pojazdów komunikacji 

miejskiej.  

W Lublinie nie występuje obszarowy system nadawania priorytetów dla środków transportu 

publicznego (detektory RFID, które wspólnie z sygnalizacją świetlną wykrywają nadjeżdżający pojazd 

komunikacji publicznej i zmieniają dla niego światło na zielone albo przetrzymują zielone dłużej niż 

trzeba po to aby jadące za nim pojazdy samochodowe mogły zdążyć przejechać. Dzięki temu unika 

się utrudnień  

w ruchu na drogach wlotowych/wylotowych w strefach podmiejskich i miejskich poza Centrum miast). 
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W planach transportowych Lublina jest wpisane wykorzystywanie narzędzi uprzywilejowania 

transportu publicznego, takich jak buspasy, a także zapewnienie autobusom i trolejbusom priorytetu w 

ruchu drogowym. 

Ważną kwestią w komunikacji miejskiej w Lublinie jest odpowiednie współdziałanie między 

trolejbusami i autobusami. Plany transportowe zakładają lepsze skoordynowanie dwóch środków 

transportu. Układ linii autobusowych zoptymalizowany tak tak, aby nie powielał relacji i tras 

obsługiwanych przez trolejbusy. 

Do uzupełnienia na podstawie pełnej diagnozy LOF lub szczegółowej diagnozy dla ZIT 

Mocne strony: 

Funkcjonujący port lotniczy w Lublinie-Świdniku obsługujący regularne połączenia 

międzynarodowe i krajowe 

Potencjał przestrzenny do rozwoju transportu rowerowego 

Słabe strony: 

Niewystarczający i niedostosowany do zapotrzebowania system publicznych połączeń 

transportowych  

Wysoka emisyjność spalin w związku z przewagą użytkowania samochodów osobowych przez 

mieszkańców LOF 

Ubytki w tkance drogowej na terenach sub-urbanizowanych 

Brak integracji transportowej pomiędzy rdzeniem LOFu (Lublinem) a miastami powiatowymi i 

gminami 

Brak spójności pomiędzy transportem autobusowym/kolejowym i trolejbusowym 

Niedostateczny zakres obsługi obszaru przez publiczną komunikację zbiorową 

Niska opłacalność funkcjonowania komunikacji zbiorowej na obszarach słabo zaludnionych i o 

rozproszonej zabudowie 

Wzrastająca rola przewoźników prywatnych w komunikacji zbiorowej 

Spadek popytu na usługi komunikacji publicznej spowodowany rosnącą liczbą samochodów 

osobowych oraz niewłaściwym rozwojem infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu  

Niedobór dróg o zadowalającym standardzie 

Szanse: 

Efektywny, niskoemisyjny i dostosowany do potrzeb transport publiczny i infrastruktura rowerowa w 

ramach całego LOF czynnikami największego potencjału rozwojowego 

Potrzeba lepszego wykorzystania potencjału szlaków wodnych w celach komunikacyjnych, 

transportowych i turystycznych  

Potrzeba inwestycji wa słabo rozwiniętą sieć kolejową i niemodernizowaną infrastrukturę oraz 

włączenie kolei w system multimodalnego transportu w LOF 

Potrzeba lepszej integracji transportu miejskiego i regionalnego 

Potrzeba zwiększenia atrakcyjności transportu publicznego w miastach poprzez (i) lepszą oferte 

tego transportu, (ii) tworzenie barier dla nieograniczonego rozwoju motoryzacji indywidualnej i (iii) 



97 

 

zapewnienie miejsc parkingowych poza centrami miast (w systemach Park&Ride, Bike&Ride oraz 

Kiss&Ride) 

Realna konieczność interwencji w zakresie wzmocnienia infrastruktury transportowej i 

komunikacyjnej i poprawy spójności i poziomu zintegrowania 

Zagrożenia: 

Niewystarczająca przepustowość planowanych dróg dla zwiększonego ruchu w przyszłości 

Potencjalny brak środków dostępnych w przyszłości na utrzymanie infrastruktury drogowej 

Planowanie nowych inwestycji infrastrukturalnych niedostosowanych dopotrzeb  

Niewystarczająco szybka budowa nowych dróg ekspresowych i przebudowa istniejących 

5.3.8 Diagnoza wykorzystania gruntów 

Wykorzystanie gruntów zostanie omówione w następujących aspektach: 

 typy gruntów, 

 sposób wykorzystania gruntów. 

Typy gruntów 

Skutki podejmowanych decyzji w zakresie gospodarowania gruntami, ich zagospodarowania  

i użytkowania mają niezwykle długotrwały, często nieodwracalny charakter. Racjonalne 

gospodarowanie gruntami, czy też w szerszym ujęciu gospodarowanie przestrzenią, tworzy warunki 

rozwoju aktywności samorządowej. W chwili obecnej istotnym dla zagospodarowania, a tym samym 

planowania przestrzennego, jest prowadzenie przez gminy racjonalnej polityki gospodarki gruntami  

w myśl przepisów określonych m.in. w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami, w tym przede wszystkim w zakresie regulacji i porządkowania stanów prawnych 

gruntów. 

Najbardziej klasyczna klasyfikacja, wykorzystywana również przez ośrodki badawcze, w tym Główny 

Urząd statystyczny w Polsce, wyróżnia rodzaje gruntów biorąc za punkt wyjścia formę ich 

użytkowania. W Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie Klasyfikacji 

Środków Trwałych, w Grupie O wyróżnia się następujące podgrupy gruntów: 01 – Użytki rolne; 02 – 

Grunty leśne; 03 – Grunty zabudowane i zurbanizowane; 04 – Użytki ekologiczne; 05 – Tereny różne; 

06 – Nieużytki i 07 – Grunty pod wodami.  

Zestawianie powierzchni gmin przeznaczonych na różne typy użytkowania pomoże to ustaleniu 

korelacji istniejącymi strategiami, celami ZIT i fizycznym charakterem poszczególnych gmin. 

 

Tabela 30 – Powierzchnia gruntów w gminach LOF wg. Klasyfikacji Rady Ministrów 

Gmina 
Pow. 

Ogólna 
(km2) 

Użytki 
rolne 
(km2) 

Grunty 
leśne 
(km2) 

Grunty 
zabudowane 

i 
zurbanizowane 

(km2) 

Użytki 
ekologicz

ne 
(km2) 

Tereny 
różne 
(km2) 

Pozostałe 
grunty i 

nieużytki 
(km2) 

Grunty 
pod 

wodami 
(km2) 

Głusk  
(dane 2014 

r.) 
64,19 55,32 4,99 3,28 bd bd 

0,07 
nieużytki 

0.08 
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Jabłonna 131,21 102,03 21,61 3,28 0 0,02 8,44 0,21 

Jastków 113,15 97,58 5,35 6,8 0 0 10,2 0,5 

Konopnica 93,07 79,47 5,14 bd bd bd 8,67 bd 

Lubartów (m) 13,91 8,14 0,04 bd bd bd 5,71 b.d 

Lubartów (w) 158,7 82,32 62,32 5,07 0,14 0,1 18,73 0,03 

M. Lublin 147,46 55,83 54,32 17,40 67,69 0 3,9 0,26 

Mełgiew 94,85 72,74 14,60 
 

bd bd 7,78 bd 

Nałęczów 62,86 49,38 4,38 8,6 bd bd 9,17 0,5 

Niedrzwica D 106,73 85,07 8,75 3,00 bd 0,02 0,28 0,19 

Niemce 141,11 119,25 12,48 8,46 0,04 8,52 0,2 0,48 

Piaski 169,86 140,89 17,79 8,04 2,5 bd 11,04 1,53 

Spiczyn 83,09 54,82 20,35 7,45 0,07 0,071 1,08 1,4 

Strzyżewice 108,74 88,28 16,90 2,95 0 0,02 0,19 0,4 

Świdnik 20,35 9,7 3,04 7,36 0,96 bd 0,06 0,00 

Wólka 72,76 56,47 9,96 3,21 0,00 0,3 0,3 0,34 

RAZEM 1582,03 1150,20 224,13      

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl i dane gmin 

Grunty zabudowane i zurbanizowane – w ich skład wchodzą: 

1) Tereny mieszkaniowe - grunty, niewykorzystywane do produkcji rolniczej i leśnej, zajęte pod 

budynki mieszkalne, urządzenia funkcjonalnie związane z budynkami mieszkalnymi (podwórza, 

dojazdy, przejścia, przydomowe place gier i zabaw itp.), a także ogródki przydomowe. 

2) Tereny przemysłowe - grunty zajęte pod budynki i urządzenia służące produkcji przemysłowej,  

a także ujęcia wody, oczyszczalnie ścieków, stacje transformatorowe, czynne hałdy i wysypiska, 

urządzenia magazynowo-składowe, bazy transportowe i remontowe itp. 

3) Inne tereny zabudowane - grunty zajęte pod budynki i urządzenia związane z administracją, służbą 

zdrowia, handlem, kultem religijnym, rzemiosłem, usługami, nauką, oświatą, kulturą i sztuką, 

wypoczynkiem, łącznością itp., czynne cmentarze, grzebowiska zwierząt oraz inne grunty 

zabudowane, niewymienione w pkt 1 i 2. 

4) Zurbanizowane tereny niezabudowane - grunty niezabudowane, przeznaczone w planach 

zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, wyłączone z produkcji rolniczej i leśnej. 

5) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe - niezajęte pod budynki: 

 tereny ośrodków wypoczynkowych, tereny zabaw dziecięcych, plaże, urządzone parki, 

skwery, zieleńce (poza pasami ulic), 

 tereny o charakterze zabytkowym: ruiny zamków, grodziska, kurhany, pomniki przyrody itp., 

 tereny sportowe: stadiony, boiska sportowe, skocznie narciarskie, tory saneczkowe, strzelnice 

sportowe, kąpieliska itp., 

 tereny spełniające funkcje rozrywkowe: lunaparki, wesołe miasteczka itp., 

 ogrody zoologiczne i botaniczne, 

 tereny zieleni nieurządzonej niezaliczone do lasów oraz gruntów zadrzewionych  

i zakrzewionych. 

6) Użytki kopalne - grunty zajęte przez czynne odkrywkowe kopalnie, w których odbywa się 

wydobycie kopalin. 

7) Tereny komunikacyjne, w tym: 

 Drogi 
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Do użytku gruntowego o nazwie „drogi” zalicza się grunty w granicach pasów drogowych dróg 

publicznych i dróg wewnętrznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 i Nr 86, poz. 958). W szczególności do dróg zalicza się 

grunty zajęte pod: drogi krajowe; drogi wojewódzkie; drogi powiatowe; drogi gminne; drogi w 

osiedlach mieszkaniowych; drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych oraz do obiektów 

użyteczności publicznej; place postojowe i manewrowe przy dworcach kolejowych, autobusowych i 

lotniczych, portach morskich i rzecznych i innych oraz ogólnodostępne dojazdy do ramp 

wyładowczych i placów składowych. 

Grunty zajęte pod wewnętrzną komunikację gospodarstw rolnych, leśnych oraz poszczególnych 

nieruchomości nie są drogą w rozumieniu rozporządzenia. Grunty te wlicza się do przyległego do nich 

użytku gruntowego. 

 Tereny kolejowe 

Do terenów kolejowych zalicza się grunty zajęte pod obiekty, budowle i inne urządzenia 

przeznaczone do wykonywania i obsługi ruchu kolejowego (torowiska kolejowe, stacje, rampy, 

magazyny, bocznice kolejowe itp.); 

 Inne tereny komunikacyjne  

Do innych terenów komunikacyjnych zalicza się grunty zajęte pod: 

o porty lotnicze i inne budowle oraz urządzenia służące komunikacji lotniczej, 

o urządzenia portowe, przystanie, obiekty i budowle służące komunikacji wodnej, 

o naziemne obiekty, budowle i urządzenia górskich kolei linowych, 

o torowiska tramwajowe poza pasami ulic i dróg, a także obiekty i urządzenia związane  

z komunikacją miejską, 

o urządzone parkingi poza lasami państwowymi, dworce autobusowe, 

o wały ochronne wód przystosowane do ruchu kołowego. 

Sposób wykorzystania gruntów 

Analiza struktury użytkowania gruntów wykazuje zdecydowanie, iż największą powierzchnię stanowią 

użytki rolne, które faktycznie zajmują ponad 73% powierzchni LOF. Decydujący wpływ na taki stan 

rzeczy ma położenie.  Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej wykazuje najkorzystniejsze 

obszary z punktu widzenia prowadzenia dalszej gospodarki rolnej.  W ostatnich latach zauważalna 

jest stała tendencja do odłogowania znacznej części powierzchni użytków rolnych. Głównym tego 

powodem jest (i) nieopłacalność prowadzenia gospodarki rolnej (ogólne tendencje w gospodarce 

narodowej); (ii) rozdrobnienie gospodarstw rolnych (średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego w 

LOFie jest poniżej przeciętnej krajowej 7 ha); (iii) niska przydatność rolnicza części gleb, (iv) wysoka 

wartość rynkowa gruntów okolicznych; (v) sukcesywnie rozwijająca się zabudowa mieszkaniowa na 

obszarach podmiejskich (sąsiedzkich); (vi) perspektywa zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na 

cele nierolne – pod zabudowę mieszkaniową; (vii) sporządzanie dokumentów planistycznych 

określających politykę przestrzenną w której część terenów ma zostać przekształcona pod zabudowę 

(mieszkaniową, usługową itp.); 

Istotnym dla zrozumienia możliwości rozwoju każdej z gmin, jest wgląd w stan wykorzystania gruntów 

zabudowanych i zurbanizowanych. 

Do prowadzenia gospodarki gruntami rozumianej jako aktywne współdziałanie na rynku 

nieruchomości na terenie gmin niezbędne jest również prowadzenie określonych czynności 

geodezyjno - technicznych wykonywanych w ramach działalności Urzędu Gmin, są to: (i) 

udostępnianie informacji, (ii) ustalanie opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawy, (iii) organizowanie 
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zbycia gruntów gminnych, (iv) organizowanie nabycia gruntów na rzecz Gminy, (iv) przeprowadzanie 

podziałów nieruchomości (decyzje podziałowe), (v) wydawanie decyzji w zakresie naliczania tzw. 

renty planistycznej (opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej zmianą ustaleń 

planu miejscowego w przypadku jej zbycia (całości lub części)) i opłat adiacenckich (na podstawie 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, jest to opłata ustalona w 

związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury 

technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego). 

 

Tabela 10 - Powierzchnia i typ wykorzystania gruntów zabudowanych i zurbanizowanych w gminach LOF 
wg. Klasyfikacji Rady Ministrów 

Gmina 

Grunty 
zabudo
wane 

i 
zurbaniz
owane 
(km2) 

Tereny 
mieszka
niowe 
(km2) 

Tereny 
przemys

łowe 
(km2) 

Inne 
tereny 
zabudo
wane 
(km2) 

Zurbaniz
owane 
tereny 

niezabu
dowane 
(km2) 

Tereny 
rekreacy

jno-
wypoczy
nkowe 
(km2) 

Użytki 
kopalne 

(km2) 

Tereny 
komunik
acyjne 
(km2) 

Głusk 64,25 1,39 0,02 0,36 0,01 0,04 bd 1,46 

Jabłonna 131,21 90,11 0,13 bd 0,1 bd bd 2,24 

Jastków 113,15 1,31 0,05 0,63 0 0,26 bd 4,55 

Konopnica 169,86 bd bd bd bd bd bd bd 

Lubartów 
(m) 

13,91 0,398 0,175 bd bd bd bd bd 

Lubartów (w) 158,7 0,22 0,22 0,28 0,05 0,01 0,01 0,06 

Lublin 67,69 19,13 5,89 12,92 5,18 5,41 0,02 19,14 

Mełgiew 94,85 bd bd bd bd bd bd bd 

Nałęczów 62,86 3,0 0,61 0,3 1,41 1,75 0,01 2,38 

Niedrzwica 
D 

106,73 0,38 0,061 0,39 0,02 2,11 0,01 2,83 

Niemce 141,11 1,98 0,58 0,77 0,01 0.16 0,41 4,55 

Piaski 169,86 6,5 0,2 0,6 0,004 0,3 0 0 

Spiczyn 83,09 1,8 0,04 3,2 0,48 0,01 0,02 1,.9 

Strzyżewice 2,95 0,34 0,03 0,14 0 0,13 0 2,31 

Świdnik 20,35 2,06 1,07 0,81 0,05 0,33 0 3,04 

Wólka 72,75 0,47 0,04 0,15 0,36 0,02 0 2,17 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl oraz dane urzędów gmin 

Przewiduje się, iż w dalszym ciągu grunty zabudowane i zurbanizowane zwiększać będą swój udział 

w związku z (i) dalszym dynamicznym rozwojem funkcji mieszkaniowej; (ii) towarzyszącej zabudowie 

mieszkaniowej funkcji usługowej; (iii) rozwoju stref działalności gospodarczej; (iv) zmianami w 

sposobie klasyfikacji użytków w ewidencji gruntów. Wraz z zagospodarowywaniem nowych terenów 

zmniejszać się będzie udział użytków rolnych, które i tak w wielu wypadkach są odłogowane. 

Do uzupełnienia na podstawie pełnej diagnozy LOF lub szczegółowej diagnozy dla ZIT 

Mocne strony: 

Użytki rolne to 73% ogólnej pow. LOF, w tym znaczny procent wysoko-jakościowych 

Stopniowy wzrost udziału gruntów zabudowanych i zurbanizowanych 

Słabe strony: 
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Brak wyznaczonych w studiach uwarunkowań gmin wiejskich terenów inwestycyjnych i stref 
przedsiębiorczości 

Niska dostępność terenów inwestycyjnych poza strefą ekonomiczną w miastach, szczególnie dla 
przedsiębiorstw produkcyjnych i przemysłowych wymagających znacznej powierzchni 

Ilość niezrekultywowanych terenów poprzemysłowych niebezpieczeństwem dla środowiska 

Wiele terenów niezrekultywowanych nieskatalogowanych i nieuwzględnionych w planach rozwoju 
gmin 

Szanse: 

Konieczność ścisłego monitorowania zarządzaniem gruntami na terenie LOF 

Potrzeba uwzględnienia planów ZIT i szerzej LOF w planach zagospodarowania przestrzennego, a 
co za tym idzie w zakresie zarządzania gruntami 

Potrzeba zintegrowanej strategii udostępniania terenów inwestycyjnych wspartej odpowiednimi 
mechanizmami marketingowymi dla dotarcia do potencjalnych użytkowników w celu wzrostu 
inwestycji i przedsiębiorczości 

Potrzeba ścisłego monitorowania zmian w sposobie naliczania podatków od gruntów 

Zagrożenia: 

Niebezpieczeństwo braku spójnego systemu zarzadzania gruntami 

Stracone szanse na zaangażowanie nowych inwestorów z powodu braku dostępności terenów 
inwestycyjnych 

5.3.9 Diagnoza potrzeb społecznych 

Diagnoza potrzeb społecznych będzie analizowana w następujących aspektach: 

 zapotrzebowanie na pomoc społeczną, 

 ubóstwo/bezrobocie a pomoc społeczna, 

 opieka nad osobami starszymi, 

 opieka nad osobami niepełnosprawnymi, 

 skuteczność i efektywność działania pomocy społecznej. 

 

Działania w zakresie polityki społecznej koncentrują się na modyfikacji sposobu funkcjonowania osób, 

ich otoczenia, wzmacnianiu potencjału osób, rodzin do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej. 

Celem pomocy społecznej jest wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, 

doprowadzenie do ich życiowego usamodzielnienia i umożliwienie im życia w warunkach 

odpowiadających godności człowieka, ponadto zapewnienie dochodu do wysokości poziomu 

interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia, 

dla osób nieposiadających dochodu lub o niskich dochodach, osobom w wieku poprodukcyjnym  

i osobom niepełnosprawnym, osobom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą  

w rodzinie.  

Pomoc społeczna jest szczególne istotna na terenach dotkniętych wysokim bezrobociem. Ponadto 

procesy starzenia się społeczeństwa i wydłużania przeciętnej długości życia maja wpływ na zasięg  

i efektywność pomocy społecznej, która wspomaga zrównoważony rozwój w obszarach podniesienia 

jakości życia, równości szans, spójności społecznej oraz ochrony zdrowia.  

Stałe podnoszenie jakości życia jest jednym z głównych celów zrównoważonego rozwoju. 
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W poniższym rozdziale przeanalizowane zostały potrzeby z zakresu pomocy społecznej oraz 

podstawowe wskaźniki opisujące jej działania. 

Zapotrzebowanie na pomoc społeczną 

 

Tabela 31 - Analiza poziomu ubóstwa w gminach woj. lubelskiego wśród osób korzystających z pomocy 
społecznej w 2012r.

43
                                                    

Powiat Gminy 
Typ 

gminy 

Liczba 

mieszkańców 

(GUS stan na 

30.06.2012) 

Liczba osób w rodzinach 

korzystających z pomocy 

społecznej ogółem 

Liczba osób w 

rodzinach 

korzystających z 

pomocy społecznej z 

problemem ubóstwa 

Liczba osób 

w rodzinach 
Udział % 

Liczba 

osób w 

rodzinach 

Udział % 

Lubartows

ki 
Lubartów miejska 22,754 1,402 6.2% 821 58.6% 

lubartowsk

i 
Lubartów wiejska 10,981 1,341 12.2% 949 70.8% 

łęczyński Spiczyn wiejska 5,564 683 12.3% 318 46.6% 

świdnicki Mełgiew wiejska 9,155 868 9.5% 602 69.4% 

świdnicki Piaski 
miejsko-

wiejska 
10,705 1,380 12.9% 493 35.7% 

świdnicki Świdnik miejska 40,497 1,870 4.6% 1141 61.0% 

puławski Nałęczów 
miejsko-

wiejska 
9,324 754 8.1% 536 71.1% 

lubelski Głusk wiejska 9,247 753 8.1% 395 52.5% 

lubelski Jabłonna wiejska 7,929 813 10.3% 115 14.1% 

lubelski Jastków wiejska 13,308 792 6.0% 408 51.5% 

lubelski Konopnica wiejska 12,443 605 4.9% 393 65.0% 

lubelski 
Niedrzwic

a Duża 
wiejska 11,496 1,152 10.0% 211 18.3% 

lubelski Niemce wiejska 18,029 1,425 7.9% 749 52.6% 

lubelski 
Strzyżewic

e 
wiejska 7,782 1,348 17.3% 598 44.4% 

lubelski Wólka wiejska 10,706 648 6.1% 444 68.5% 

m. Lublin M. Lublin miejska 348,120 23,551 6.8% 11377 48.3% 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl     

Najlepsza sytuacja, pod względem ilości osób korzystających z pomocy społecznej, panowała w 

gminie Świdnik, gdzie z pomocy społecznej korzysta 4.6%. Zdecydowanie najgorzej prezentuje się 

gmina Strzyżewice, w której w 2012 roku prawie co szósty mieszkaniec otrzymywał wsparcie opieki 

społecznej (173 mieszkańców na 1000). Ogólnym trendem, który można zauważyć na terenie LOF 

jest zwiększenie natężenia korzystania z pomocy społecznej wraz ze zwiększeniem odległości od 

Lublina. 

 

                                                      
43

 Na podstawie danych GUS stan na 30.06.2012r. oraz  MPiPS 03-R z dnia 31.12.2012r. 

http://www.stat.gov.pl/
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Tabela 32 - Poziom i trendy w udzielaniu pomocy społecznej 

Gminy 

Liczba 
placówek 
stacjonar

nej 
pomocy 
społeczn
ej 2013 

Ilość 

osób 

korzystaj

ących z 

miejsc  

pomocy 

społeczn

ej 2013 

Liczba 
gospodars

tw 
korzystają

cych ze 
środowisk

owej 
pomocy 

społecznej 
2012 

Liczba 
osób 

korzysta
jących 

ze 
środowi
skowej 
pomocy 
społeczn
ej 2012 

% 
mieszkań

ców 
korzystaj
ących ze 
środowis

kowej 
pomocy 
społeczn
ej 2012 

Ilość 
rodzin 

otrzymując
ych zasiłki 
rodzinne 
na dzieci 

2012 

Udział 
dzieci w 
wieku do 
lat 17, na 

które 
rodzice 

otrzymują 
zasiłek 

rodzinny 
w ogólnej 

liczbie 
dzieci w 

tym 
wieku (%) 

% 
mieszka

ńców 
otrzymuj

ących 
zasiłki 

rodzinne 
na dzieci 

2012 

Lubartów 

(m) 
1 86 619 1318 5,8 641 26,8 5,2 

Lubartów (g) 0 0 367 1263 11,4 634 47,8 11,6 

Spiczyn 0 0 201 666 12,0 241 39,7 9,3 

Mełgiew 1 60 276 809 8,8 333 31,9 7,4 

Piaski 0 0 302 871 8,2 417 36,2 7,4 

Świdnik 3 189 924 1789 4,4 850 20,6 3,7 

Nałęczów 0 0 240 743 8,1 337 36,0 7,4 

Głusk 1 23 232 729 7,8 302 25,6 6,3 

Jabłonna 0 0 226 711 9,0 345 38,8 8,7 

Jastków 1 8 180 613 4,6 543 35,4 8,4 

Konopnica 0 0 212 576 4,6 450 30,1 6,7 

Niedrzwica 

D 
1 28 270 943 8,2 559 38,6 9,5 

Niemce 0 0 436 1390 7,7 721 34,7 8,2 

Strzyżewice 1 65 309 1060 13,4 328 37,9 8,2 

Wólka 0 0 192 615 5,7 392 28,5 7,3 

M. Lublin 18 839 9109 18372 5,3 8050 23,8 4,2 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl      

Prawie połowa rodzin objętych wsparciem to rodziny z dziećmi. Znaczny odsetek rodzin stanowia 

rodziny wielodzietne oraz rodziny z 2 dzieci.
 44

. Zdecydowaną większość rodzin z dziećmi objetych 

wsparciem to rodziny pełne, szacuje się, że liczba rodzin niepełnych wynosi około 12%.
45

 

Na terenie LOF w 2010 roku wsparcie z pomocy społecznej otrzymało ponad 760 rodzin niepełnych 

Rozmiar i skala problemów występujących na terenie LOFu skłania do stosowania aktywnych form 

oraz narzędzi pracy socjalnej. Jednym z priorytetowych celów pomocy społecznej jest 

usamodzielnianie osób objętych wsparciem oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, tak więc 

aktywne formy i narzędzia pracy socjalnej stanowią istotne zadanie służb społecznych. Należy 

                                                      
44

 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie - Informacja dotycząca pomocy społecznej  

w województwie lubelskim na dzień 31.12.2010 r.  
45

 Na podstawie raportu z badań przeprowadzonych na zlecenie ROPS: Sytuacja społeczno-bytowa rodzin z dziećmi 

zamieszkałych w województwie lubelskim, październik 2013 

http://www.stat.gov.pl/
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podkreślić, że zgodnie z art. 4 ustawy o pomocy społecznej osoby i rodziny korzystające z pomocy 

społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. 

Ubóstwo/bezrobocie a pomoc społeczna 

Do kluczowych czynników powodujących konieczność ubiegania się o wsparcie ze strony pomocy 

społecznej należy zaliczyć: 

 ubóstwo wynikające często z długoterminowego bezrobocia 

 niepełnosprawność (fizyczna i umysłowa)  

 zły stan zdrowia  

 uzależnienia  

 bezradność rodziców w sprawach opiekuńczo-wychowawczych  

 

Wykres 7 - Powody udzielenia pomocy i wsparcia w województwie lubelskim w 2012 roku
46

 

 

W obszarze funkcjonalnym występuje znacząca korelacja pomiędzy odsetkiem bezrobotnych i 

odsetkiem mieszkańców, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej.  

Do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, które zostały uwzględnione w ocenie zasobów 

pomocy społecznej należą: 

 zasiłek stały  

 zasiłek okresowy  

 zasiłek celowy 

Spośród wymienionych wyżej świadczeń w 2012 roku w całym województwie najwięcej osób 

skorzystało z zasiłku celowego – było to 42 316 osób. Zasiłek okresowy przyznano 28 169 osobom, 

zasiłek stały zaś wypłacono 9 329 osobom, z czego osób samotnie gospodarujących było wśród nich 

7 395. 

                                                      
46
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Biorąc pod uwagę wysokość środków przeznaczonych przez gminy na poszczególne rodzaje 

świadczeń pieniężnych najwięcej środków wydatkowanych zostało na zasiłki okresowe. 

W zależności od czynnika, który kwalifikuje daną osobę/rodzinę do wsparcia przez pomoc społeczną 

powinny być wykorzystywane różne instrumenty wsparcia. W przypadku, gdy powodem zwrócenia się 

danej osoby do pomocy społecznej jest jej długotrwałe bezrobocie osoba taka powinna zostać 

wsparta w uzyskaniu nowej pracy. Najczęściej przybiera to formę: 

 Doradztwa zawodowego 

 Możliwości uczestnictwa w kursach doszkalających i podnoszących kwalifikacje zawodowe; 

 Poprzez wsparcie w aktywnym poszukiwania pracy (np. organizacja szkoleń z zakresu 

umiejętności poszukiwania pracy) 

Instrumentem skutecznym w mobilizowaniu osób bezrobotnych do podejmowania czynności 

mających na celu ich aktywizację zawodową są kontrakty socjalne. Za pomocą tego instrumentu 

pracownicy opieki społecznej wyznaczają cele swoim podopiecznym, które mają ich zmotywować do 

podejmowania czynności, prowadzących do polepszenia ich sytuacji życiowej. W przypadku braku 

wywiązania się przez osobę korzystającą z pomocy społecznej z celu wskazanego w kontrakcie 

społecznym (np. dana osoba nie zarejestrowała się, jako bezrobotny w Powiatowym Urzędzie Pracy, 

mimo iż się do tego zobowiązała) pojawia się przesłanka do zaprzestania wypłacania zasiłku. 

Dodatkową korzyścią stosowania instrumentu kontraktu socjalnego jest to, że można wykorzystywać 

go, jako narzędzie pomagające zredukować wsparcie dla osób, które traktują zasiłki z pomocy 

społecznej jako sposób na życie, mimo iż są zdolne do pracy. Kontrakt socjalny nie będzie miał 

jednak zastosowania w przypadku, gdy powodem korzystania z pomocy społecznej przez daną osobę 

są na przykład problemy zdrowotne czy niepełnosprawność. 

W przypadku wsparcia rodzin borykających się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi jednym  

z najskuteczniejszych instrumentów jest asysta rodzicielska. Instrument ten polega na tym, że 

rodzinie borykającej się z problemami wychowawczymi przydzielany jest opiekun będący 

pracownikiem pomocy społecznej. Opiekun ten na bieżąco wspiera rodzinę w przeciwstawianiu się 

trudnościom życiowym oraz daje wskazówki rodzicom w kwestiach wychowawczych. Największą 

korzyścią tej metody jest to, że działa ona w dużej mierze prewencyjnie i zmniejsza 

prawdopodobieństwo, umieszczenia dzieci objętych asystą w placówkach wychowawczych.
47

 

  

Opieka nad osobami starszymi 

Lubelszczyzna tak samo jak inne regiony kraju jest dotknięta procesem starzenia się społeczeństwa. 

Odsetek osób w wieku 60 lat i więcej w Polsce, i tak samo na Lubelszczyźnie wynosił 20%, tak więc 

zaliczamy się do społeczeństw, które przekroczyły próg starości zaawansowanej, jako że 

wyznacznikiem demograficznej starości jest przekroczenie 12% udziału ludzi 60 – letnich i starszych  

w ogólnej liczbie ludności. Jeśli odsetek ten przekroczy wskaźnik 15% w ogólnej strukturze, dana 

społeczność weszła w fazę starości zaawansowanej.
48

  

W obliczu wydłużania długości życia oraz starzenia się społeczeństwa gminy zwracają uwagę na 

konieczność podjęcia działań w zakresie zapewnienia pomocy osobom starszym. Coraz więcej osób 

wymaga pomocy w formie skierowania i umieszczenia w domu pomocy społecznej. Alternatywą może 

być tworzenie domów dziennego pobytu. Jest to forma środowiskowej pomocy pół-stacjonarnej 

służącej utrzymaniu osoby w jej naturalnym środowisku. Wprawdzie świadczą one pomoc tylko  

w określonym czasie, niemniej umożliwiają osobom starszym zaspokojenie wielu potrzeb nie tylko 
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 Pakuła M., „Postawy osób starszych wobec edukacji”, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010 
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podstawowych. W placówkach tego typu, poza usługami bytowymi, prowadzone są także usługi 

wspomagające, zajęcia kulturalno - oświatowe oraz usługi rehabilitacyjne. Różne formy terapii 

zajęciowej pozwalają osobom starszym zachować aktywną postawę bez konieczności umieszczania  

w domu pomocy społecznej. Wskazane jest zwiększenie nakładów na usługi opiekuńcze, które są 

inną formą pomocy osobom, które z powodu wieku, choroby i innych przyczyn wymagają pomocy 

innych osób, a są tej pomocy pozbawione z różnych powodów. Ośrodki obserwują wzrost 

zapotrzebowania na tą formę opieki. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych 

potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, 

zapewnienie kontaktów z otoczeniem. 

Brak danych dotyczących liczby osób w grupie wiekowej 85+ - prognoz na lata 2015-2030, brak 

danych dotyczących dostępności miejsc w domach pomocy społecznej dla seniorów.   

Opieka nad osobami niepełnosprawnymi 

Zjawisko niepełnosprawności jest problemem wieloaspektowym wymagającym interdyscyplinarnych 

zintegrowanych działań ze strony sektora publicznego, prywatnego i organizacji pozarządowych. 

Istnieją luki informacyjne w zakresie szczegółowych danych dotyczących skali zjawiska, zwłaszcza  

w aspekcie określenia struktury osób niepełnosprawnych prawnie. Wynika to w głównej mierze  

z dualizmu sytemu orzecznictwa w Polsce. Wskazane jest stworzenie jednolitego sytemu 

umożliwiającego dokładne określenie zarówno skali jak i struktury zjawiska. Jednostki odpowiedzialne 

za wdrożenie: GUS, ZUS/KRUS, Wojewódzkie i Powiatowe Zespoły ds. Orzekania  

o Niepełnosprawności. 

Wspieranie osób niepełnosprawnych i ich rodzin stanowi jeden z priorytetów polityki społecznej. 

Instytucje działające na rzecz środowiska osób niepełnoprawnych powinny uwzględniać ich prawa  

i potrzeby. W województwie lubelskim działania w tym zakresie realizuje szereg podmiotów 

publicznych i prywatnych. System wsparcia obejmuje samorządy, organizacje pozarządowe, 

państwowe fundusze celowe, przedsiębiorców z chronionego i otwartego rynku pracy, podmioty 

edukacyjne i szkoleniowe, jak też odpowiedzialne za wykorzystanie środków unijnych na realizację 

projektów w obszarze polityki społecznej. Celem ich jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym 

zabezpieczenia ich potrzeb, jak również pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. 

Według danych GUS Lubelszczyzna należy do regionów o najwyższej skali zjawiska. W roku 2009 

odsetek osób niepełnosprawnych wynosił 16,3% ogółu ludności i był najwyższy w kraju. Tak, więc co  

6 mieszkaniec regionu w omawianym okresie był osobą niepełnosprawną. Wskaźnik 

niepełnosprawności w województwie był o 2,4 pnkt. proc. większy niż wskaźnik krajowy i, aż o 4,3 

pnkt. proc. większy niż w województwie świętokrzyskim, w którym odsetek osób niepełnosprawnych 

był najniższy. 

Na Lubelszczyźnie dominującą grupę osób niepełnosprawnych, tak samo jak w skali kraju stanowią 

osoby w wieku podeszłym, – co druga osoba niepełnosprawna jest w wieku 70 i więcej. Prawie 1/3 

populacji niepełnosprawnych w regionie to osoby w wieku od 50 do 69 lat, natomiast w skali kraju 

wskaźnik jest ten niższy – ¼ populacji. Minimalnie niższy od wskaźników krajowych jest odsetek osób 

niepełnosprawnych „młodych”, tj. w wieku do 14 roku życia oraz od 15 do 29 lat. 

 

Tabela 33 – Ilość osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w LOF w 2002 i niepełność danych z lat 
ostatnich 
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Gminy 

Ilość osób 
niepełnosprawnych 
zarejestrowanych w 

2002 

Ilość osób 
niepełnosprawnych 
zarejestrowanych w 

Powiatowym Urzędzie 
Pracy na koniec 2013 

Głusk 1 175 7 

Jabłonna 1 728 7 

Jastków 2 258 14 

Konopnica 2 184 17 

Lubartów 3 067 16 

Lubartów m. 1 602 40 

Mełgiew 1 507 22 

Nałęczów 1 952 2 

Niedrzwica 
D 

2 097 13 

Niemce 2 823 33 

Piaski 2 273 13 

Spiczyn 970 15 

Strzyżewice 1 678 10 

Świdnik 6 382 111 

Wólka 1 509 12 

Lublin 60 367 1 063 

RAZEM 93 572 1 395 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl 

Pomimo, że w roku 2011 wzrosła liczba zarejestrowanych ofert pracy dla osób bezrobotnych, nadal  

w zakresie aktywności zawodowej niepełnosprawnych występuje stagnacja – liczba oferowanych 

miejsc pracy jest nieadekwatna do potrzeb w tym zakresie, liczba zarejestrowanych osób 

niepełnosprawnych rośnie, sukcesywnie maleje liczba zakładów pracy chronionej i zatrudnionych  

w nich osób. Ponadto, pomimo zaobserwowanego wzrostu liczby pracodawców pobierających 

dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego w ramach Systemu Obsługi 

Dofinansowań i Refundacji, spadła liczba pracowników, na których pobierano dofinansowanie.  

W związku z powyższym konieczne jest podjęcie zintensyfikowanych działań na rzecz aktywizacji 

zawodowej osób niepełnoprawnych, między innymi poprzez skuteczną promocje osób 

niepełnosprawnych wśród pracodawców na otwartym rynku pracy i tworzenie odpowiednich 

warunków zatrudnienia. Jednostki odpowiedzialne za wdrożenie: instytucje rynku pracy (Wojewódzkie  

i Powiatowe Urzędy Pracy), Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, PEFRON, 

organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Na terenie Lubelszczyzny funkcjonuje 5 Zakładów Aktywności Zawodowej, pomimo stałego wzrostu 

liczby osób niepełnosprawnych w nich zatrudnionych liczba placówek od 2008 roku jest niezmienna.  

W związku z rosnącymi potrzebami w tym zakresie wskazane jest utworzenie nowych ZAZ-ów 

regionie. 

Skuteczność i efektywność działania pomocy społecznej  

W przypadku oceny działalności pomocy społecznej należy rozróżnić dwa kluczowe składniki 

wpływające na jej jakość: 

 Skuteczność; 

 Efektywność. 

http://www.stat.gov.pl/
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Skuteczność odnosi się w tym przypadku do zbadania stopnia, w jakim poprawa dobrobytu 

teoretycznie możliwa do osiągniecia została osiągnięta. Efektywność pomocy społecznej definiowana 

jest natomiast, jako osiągnięcie efektów w zakresie poprawy dobrobytu przy poniesieniu minimalnych 

możliwych nakładów. 

Obecnie badanie skuteczności pomocy społecznej w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym nie jest 

powszechnie praktykowane. W przypadku programów służących do aktywizacji zawodowej 

bezrobotnych, los ich uczestników najczęściej nie jest śledzony, co powoduje niemożność 

stwierdzenia ich dokładnej skuteczności. Należy jednak zauważyć, że ustalenie wskaźnika 

mierzącego na przykład skuteczność pomocy społecznej względem wspieranych osób ze znaczącym 

stopniem wrodzonej niepełnosprawności jest bardzo trudne bądź w niektórych przypadkach 

niemożliwe gdyż „poprawa dobrobytu” podopiecznego opieki społecznej jest bardzo ciężko 

definiowalna. 

Wprowadzenie pomiaru skuteczności działania pomocy społecznej w tych obszarach, w których jest 

to możliwe, wprowadza dodatkowo możliwość wprowadzenia systemu motywacyjnego dla 

pracowników opieki społecznej. 

Pomiar efektywności działania pomocy społecznej jest niezbędny do wyboru najtańszego sposobu 

realizacji określonego celu przy spełnieniu kryteriów jakościowych. Dokładna kalkulacja kosztów 

niezbędnych do zrealizowania poszczególnych zadań jest szczególnie potrzebna w przypadku 

podejmowania decyzji o sposobie ich realizacji. Przykładem może być wybór miedzy inwestycją 

rozbudowy domu pomocy społecznej bądź zleceniem podmiotowi prywatnemu wykonywania zadań  

z tego zakresu. Poprawna kalkulacja kosztu każdego z rozwiązań np. w przeliczeniu na miesięczny 

koszt utrzymania jednego podopiecznego pozwoli na wybór rozwiązania najefektywniejszego pod 

względem ekonomicznym. 

 

Wykres 8 - Ilość fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych na 10 tys. mieszkańców w 2012 i 
zmiana ilości w porównaniu z 2009 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS,  http://www.stat.gov.pl 

Do uzupełnienia na podstawie pełnej diagnozy LOF lub szczegółowej diagnozy dla ZIT 
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Mocne strony: 

Doświadczenie w podejmowaniu inicjatyw w zakresie tworzenia długookresowych programów 
aktywizacji osób wykluczonych 

Słabe strony: 

Jeden z najwyższych w kraju poziomów zapotrzebowania na pomoc społeczną w LOF 

Nieadekwatność do potrzeb liczby miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych w LOFie  

Stały wzrost liczby studentów z niepełnosprawnością dzięki dostosowaniu infrastruktury uczelni 
wyższych do ich potrzeb 

Brak koordynacji i sporadyczność podejmowania działań na rzecz osób niepełnosprawnych i 
zagrożonych wykluczeniem społecznym 

Stały wzrost liczby ludzi starszych potrzebujących opieki społecznej 

Wzrastajca liczba osób wymagających pomocy w formie skierowania i umieszczenia w domu 
pomocy społecznej 

Szanse: 

Konieczność stosowania aktywnych form oraz narzędzi pracy socjalnej w celu zmniejszenia 
rozmiaru i skali problemów wśród osób wymagających pomocy społecznej 

Konieczność szerszego monitorowania przyczyn potrzeb na pomoc społeczną i bliższego 
powiązania ich z potrzebami rynku pracy  

Intensyfikacja działań promujących aktywność osób niepełnosprawnych  

Konieczność podjęcia działań w zakresie zapewnienia pomocy osobom starszym potrzebującym 
pomocy społecznej 

Rozwój wspólnej działalności wielu instytucji szansę na kompleksową i długofalową pomoc osobom 
w trudnej sytuacji życiowej 

Strukturyzacja interwencji ZIT zgodnie z diagnozą w zakresie potrzeb dotyczących inwestycji 
społecznych w LOF 

Zagrożenia: 

Przewidywane zwiększające się obciążenie systemu opieki społecznej z powodu bezrobocia i 
starzenia się społeczeństwa 

Do uzupełnienia na podstawie pełnej diagnozy LOF lub szczegółowej diagnozy dla ZIT 

5.3.10 Diagnoza innowacyjności 

Diagnoza innowacyjności zostanie przeprowadzona w następujących aspektach: 

 stan poziomu innowacyjności, 

 kluczowe bariery rozwoju innowacyjności. 

 

Stan poziomu innowacyjności 

Województwo lubelskie sklasyfikowane jako skromny innowator w europejskim badaniu 

innowacyjności regionów (RIS). Wszystkie wskaźniki dotyczące działalności badawczo-rozwojowej 

oraz innowacyjności stawiają region w niekorzystnej pozycji zarówno w porównaniu do Polski, jak i do 

większości innych województw. 
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Wielkość nakładów na działalność B+R w regionach charakteryzuje się znacznym zróżnicowaniem. 

Udział nakładów na B+R osiągnął w 2011 roku wartość 1,37 % w województwie mazowieckim, 

natomiast w województwie lubelskim 0,65 %. 

 

Mapa  10 - Nakłady wewnętrzne na działalność B+R w PKB według województw w 2011 r.
49

 

 

 

Źródło: Nauka, technika, innowacje i społeczeństwo informacyjne w Polsce; Wybrane wyniki badań 

statystycznych – Główny Urząd Statystyczny 

Niskie nakłady na B+R jedną z kluczowych przyczyn niskiego poziomu innowacyjności LOF 

 Woj. Lubelskie plasuje się na następujących pozycjach (na 16 województw) w następujących 

kategoriach: wartość wytworzonego w województwie PKB – poz.10; wartość PKB wg parytetu 

siły nabywczej na mieszkańca województwa – 16; wartość produkcji przemysłowej – 12; 

wartość produkcji przemysłowej w przeliczeniu na mieszkańca – 16; liczba podmiotów 

gospodarczych na 10 tysięcy mieszkańców – 15; udział przedsiębiorstw innowacyjnych, które 

wprowadziły innowacje – 10; udział przedsiębiorstw wdrażających innowacje nowe w skali 

rynku – 13; udział przedsiębiorstw wdrażających innowacje procesowe – 4; innowacyjność w 

sektorze usług – 9; udział produktów innowacyjnych w przychodach netto przedsiębiorstw 

przemysłowych – 15; udział produktów nowych w przychodach ze sprzedaży w eksporcie – 

15; poziom współpracy w zakresie działalności innowacyjnej - 7; udział przedsiębiorstw  

w nakładach na B+R – 15; ilość jednostek B+R – 9; liczba studentów na 10 tysięcy 

mieszkańców – 6; współczynnik sukcesu w ubieganiu się o granty habilitacyjne - 12; 

współczynnik sukcesu w ubieganiu się o projekty własne – 11; współczynnik sukcesu w 

                                                      
49

 Nauka, technika, innowacje i społeczeństwo informacyjne w Polsce; Wybrane wyniki badań statystycznych – Główny Urząd 

Statystyczny 
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ubieganiu się o granty promotorskie – 7; współczynnik sukcesu w ubieganiu się o granty 

rozwojowe – 4; zatrudnienie w sektorze B+R – 7
50

. 

 Z analiz wykonywanych na poziomie krajowym
51

 wynika, że na województwo lubelskie w 

2010 roku przypadało 2,3% nakładów na innowacje w przemyśle i 0,4% w usługach Polski. 

Wielkość środków na działalność innowacyjną w sektorze usług drastycznie spadła w roku 

2009 i 2010 (między 2006 a 2010 spadek wyniósł 57%). W przemyśle również występowały 

wahania - wysoka tendencja wzrostu utrzymywała się do 2008 r., kiedy dynamika wzrostu 

nakładów innowacyjnych była dodatnia, a między 2006 a 2010 zanotowano wzrost aż o 97%. 

Środki własne przedsiębiorstw były stale decydującym źródłem finansowania innowacji, 

podobnie jak w kraju. W przemyśle w 2010 r. obejmowały one 80,5% nakładów, podczas gdy 

środki pozyskane z zagranicy dostarczyły 6,8%, a budżet państwa 2,9% działalności 

innowacyjnej województwa (w kraju 1,1%). 

Konieczność wzmocnienia struktur i zasięgu działalności regionalnego systemu innowacyjności 

 W regionie nie zbudowano regionalnego systemu innowacyjności, co utrudnia przełamywania 

barier we współpracy pomiędzy strefą nauki i biznesu 

 W regionie potrzebna jest budowa systemu finansowania innowacji poprzez stworzenie 

mechanizmów wspierających działania na każdym poziomie (tj. od badań podstawowych do 

prac wdrożeniowych), np. instrumentów finansowych wysokiego ryzyka 

 W regionie wzmocnienia wymagają podmioty odpowiedzialne za pośrednictwo w zakresie 

transferu technologii i przepływ informacji tj. instytucje otoczenia biznesu 

 W regionie należy budować potencjał naukowo-badawczy na rzecz innowacyjnej gospodarki  

i wzmacniać współpracę uczelni i jednostek badawczych z przemysłem 

Rozwój oparty na wiedzy i innowacjach to jeden z trzech kluczowych priorytetów strategii „Europa 

2020”. Również w krajowych oraz regionalnych dokumentach programowych takich jak Strategia 

Rozwoju Województwa Lubelskiego oraz Regionalna Strategia Innowacji Województwa Lubelskiego 

na lata 2014-2020 tematyka gospodarki opartej na wiedzy traktowana jest priorytetowo. Kluczowe 

miasto regionu tj. Lublin, skupiające wiodące w regionie jednostki naukowe pełni szczególną rolę  

w rozwoju innowacyjności regionu. 

W zestawieniu innowacyjności regionów tzw. Regionalna Tabela Wyników (Regional Innovation 

Scoreboard, RIS)
52

 województwo lubelskie zostało ocenione zaledwie jako „skromny innowator”. 

Wszystkie wskaźniki dotyczące działalności badawczo-rozwojowej oraz innowacyjności stawiają 

region w niekorzystnej pozycji zarówno w porównaniu do Polski, jak i do większości innych 

województw. Wybrane wskaźniki wykorzystywane w badaniu RIS przedstawiono w poniższej tabeli. 

Warto nadmienić, iż lata używane w tytułach poprzednich raportów RIS odnoszą się do lat, w których 

poszczególne wersje zostały opublikowane, czyli RIS 2012, RIS 2009 oraz RIS 2006. Daty te nie 

odnoszą się do wieku zgromadzonych danych, jako że, terminowość danych regionalnych jest w tyle 

kilka lat w dniu publikacji raportu RIS. Dla RIS 2014 najnowsze dane odnoszą się do 2012 r. dla  

1 wskaźnika, 2011 dla 1 wskaźnika, 2010 dla 8 wskaźników i 2008 dla 1 wskaźnika. Odniesienie do 

ostatniego roku w tym raporcie powinno zatem być interpretowane jako odnoszące się do roku 2010. 

 

                                                      
50

 Diagnoza lubelskiego rynku innowacji – synteza ekspertyz na potrzeby RSI 2020; Załącznik do Regionalnej Strategii 

Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 roku. 
51

 Gaczek W.M., Matusiak M., Innowacyjność gospodarek województw Polski Wschodniej … op.cit. 
52

 Regional Innovation Scoreboard jest badaniem innowacyjności 190 regionów Unii Europejskiej, Norwegii i Szwajcarii 

wykonywanym przez Komisję Europejską w cyklu dwuletnim. W najnowszym badaniu wykonanym w 2014 r. Komisja 
Europejska dokonała modyfikacji wskaźników na podstawie, których dokonywała oceny innowacyjności poszczególnych 
regionów 
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Tabela 34 - Znormalizowane wskaźniki innowacyjności, wartości porównywane rok do roku, RIS 2014 

Wskaźniki innowacyjności w badaniu regionalnym RIS RIS 2009 RIS 2014 

Populacja z wyższym wykształceniem 0.28 0.576 

Wydatki B+R w sektorze publicznym 0.41 0.346 

Wydatki B+R w sektorze prywatnym 0.32 0.098 

Pozostałe wydatki na innowacje 0.65 0.317 

Wydatki na innowacje w MŚP 0.29 0.086 

Wydatki na innowacje w MŚP współpracującymi z innymi 0.45 0.134 

Wnioski patentowe w Europejskim Urzędzie Patentowym 0.14 0.167 

MŚP wprowadzające innowacyjne produkty/procesy 0.30 0.121 

MŚP wprowadzające innowacje marketingowe/organizacyjne 0.27 0.095 

Zatrudnienie w działalnościach opartych na wiedzy 0.17 0.204 

Sprzedaż innowacji na rynek oraz do firm 0.49 0.125 

Województwo. Lubelskie charakteryzuje się również słabą absorpcjąjest również sklasyfikowane jako 

słaby użytkownik/pochłaniacz środków UE i wydajności w zakresie regionalnej innowacyjności. Na 

przestrzeni lat 2000-2006 pozycja województwa lubelskiego w rankingu potencjału innowacyjnego 

spadła z 7 na 9
53

. W konsekwencji tego, w rankingu utworzonym z wykorzystaniem metody Perkala, 

Lubelszczyzna przyporządkowana została do grupy województw „pogłębiających opóźnienie”. Gdy 

uwzględni się jednak wskaźniki opisujące działalność innowacyjną przedsiębiorstw (m.in. nakłady 

B+R sektora przedsiębiorstw, działalność innowacyjną MSP, liczbę patentów europejskich) oraz 

wyniki tej działalności (m.in. udział przedsiębiorstw wprowadzających nowe produkty i usługi, wartość 

sprzedaży tych produktów i usług, zatrudnienie w firmach zaawansowanych technologicznie), to 

województwo lubelskie, trafia do kategorii o najniższym poziomie innowacyjności w skali UE. Dlatego 

też z tego powodu, przeprowadzone podobne badania, realizowane na potrzeby raportu spójności 

wskazują na konieczność zmiany kierunku polityki innowacyjnej we wszystkich regionach 

europejskich z polityki podażowej na popytową, stymulującą zapotrzebowanie na innowacje. 

Lubelszczyzna to region o średnim poziomie rozwoju potencjału innowacyjnego, zakwalifikowany do 

grupy województw pogłębiających opóźnienie i tracących dystans. Lubelskie to słaby dyfuzor o 

niewielkiej zdolności do generowania innowacji, jednak jest to region posiadający zasoby 

umożliwiające rozwój o charakterze innowacyjnym. Konieczna jest jednak zmiana kierunku polityki 

innowacyjnej regionu z podażowej na popytową, stymulującą zapotrzebowanie na innowacje. 

Klastry, jako nowoczesne powiązania stymulujące współpracę podmiotów sfery przemysłu, nauki i 

administracji rządowej i samorządowej, stanowią ważny czynnik decydujący o wzroście 

                                                      
53

 Feltynowski M., Ranking potencjału innowacyjnego polskich regionów z wykorzystaniem miar syntetycznych, w: 

Nowakowska A. (red.), Zdolności innowacyjne polskich regionów”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.  
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innowacyjności przedsiębiorstw i regionów. Są narzędziem, które ułatwia transfer innowacji oraz 

wzmacnia współpracę pomiędzy partnerami wewnątrz i na zewnątrz. Przedsiębiorcy działający w 

klastrach rozwijają się szybciej, niż funkcjonujący w tej samej branży, lecz samodzielnie. 

Do końca sierpnia 2011 r. w województwie lubelskim odnotowano powstanie 17 inicjatyw klastrowych. 

Większość z nich jest zlokalizowana w Lublinie (15), a są to Lubelski Klaster Eko-energetyczny; 

Wschodni Klaster ICT; Lubelskie Żagle; Lubelski Cebularz; Lubelska Poligrafia; Lubelski Klaster 

Edukacyjny; Lubelska Motoryzacja; Lubelska Kosmetyka; Lubelskie Fryzjerstwo; Stowarzyszenie 

Lubelski Klaster Teleinformatyczny; Stowarzyszenie „Lubelski Klaster Branży Spożywczej”; Lubelskie 

Drewno; Klaster Restauratorów i Hotelarzy; Dolina Ekologicznej Żywności i Klaster Kultur 

Lubelszczyzny. 

Oprócz inicjatyw umiejscowionych w stolicy województwa, jedna zrodziła się w Świdniku (Lubelski 

Klaster Lotniczy) oraz w Nałęczowie (Kraina Lessowych Wąwozów).  

Obszar województwa charakteryzuje niemniej niedobór osób w wieku produkcyjnym zdolnych do 

generowania innowacji i wprowadzania ich na rynek. Niski poziom dochodów i wydatków 

gospodarstw domowych nie generuje popytu na produkty i usługi innowacyjne. Istotne jest 

zidentyfikowanie specjalizacji regionu, gwarantującej przewagę konkurencyjną wytwarzanych w 

regionie produktów i usług na rynku krajowym i w eksporcie.  

Największe znaczenie dla regionu ma przemysł spożywczy, skupiający 25% wszystkich 

zatrudnionych w przemyśle i wytwarzający prawie 24% produkcji sprzedanej. 

Kluczowe bariery rozwoju innowacyjności 

W literaturze wskazuje się na cztery główne grupy barier w systemie badań, nauki i komercjalizacji 

wiedzy. Właściwie wszystkie poniższe bariery występują także w LOF. 

 

Schemat 6 - Grupy barier w systemie badań, nauki i komercjalizacji wiedzy 

System badań, nauki i innowacji

Bariery 
strukturalne

Bariery 
świadomościowo

-kulturowe

Bariery 
systemowe

Bariery 
kompetencyjne

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie PARP, System transferu technologii i komercjalizacji 

wiedzy w Polsce – Siły motoryczne i bariery, 2010 r. 

1. Bariery strukturalne – wynikają głównie ze specyfiki sektorów gospodarki, nauki, badań  

i rozwoju oraz wsparcia: nadmierna biurokratyzacja i formalizacja mechanizmów wsparcia ze środków 

UE, nacisk na infrastrukturę techniczną kosztem usług wspierających przedsiębiorczość i transfer 

technologii, niski poziom konsolidacji systemu transferu technologii, niedojrzały rynek nowych 

koncepcji biznesowych, brak popytu polskiego rynku na innowacyjne produkty, nastawienie uczelni na 

rozwój płatnych usług dydaktycznych. 

2. Bariery świadomościowo-kulturowe –dotyczą braku zaufania czy też posługiwania się 

stereotypami: niski poziom kontaktów i współpracy środowiska przedsiębiorców z jednostkami 
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naukowymi (często występuje kontakt nieformalny), pasywność instytucji naukowych w zakresie 

tworzenia oferty innowacyjnych rozwiązań 

3. Bariery systemowe – dotyczą problemu przerostu regulacji, nadmiernej liczny aktów 

prawnych oraz zmienności prawa. Należy wymienić w tym miejscu bariery takie jak: brak spójnej wizji, 

w jaki sposób polityka innowacyjna może przekładać się na rozwój społeczno-gospodarczy, zapisy 

odnoszące się do ochrony własności intelektualnej utrudniają generowanie korzyści z przyszłej 

komercjalizacji. 

4. Bariery kompetencyjne – obejmują środowiska administracji publicznej, władz i administracji, 

uczelni wyższych, przedsiębiorców oraz kadr i zarządów instytucji wsparcia. Znajdują się tu bariery 

dotyczące problematyki pomocy publicznej, różnego rodzaju zagadnień własności intelektualnej, 

dostępnych usług proinnowacyjnych oraz rozwoju rynku finansowego wspierającego rozwój innowacji, 

które często przerastają kompetencje osób zajmujących się tą szeroką dziedziną. 

Współpraca firm z sektorem B+R funkcjonuje w regionie na bardzo niskim poziomie (80,2% 

przedsiębiorstw nie prowadzi takiej współpracy). Znikoma ilość firm należy do organizacji otoczenia 

biznesu. Ponadto udział przedsiębiorstw w finansowaniu działalności B+R jest w województwie niski  

i niższy, niż średnio w kraju.  

Znacząca część nakładów na badania jest w regionie wydatkowana na badania podstawowe (62%),  

a jedynie niewielka część na prace rozwojowe (18%).  

Nakłady na badania i rozwój w wartościach bezwzględnych mają w regionie tendencje wzrostową. 

Niższy od średniej krajowej jest stopień zużycia aparatury naukowo-badawczej. Stabilna i stopniowo 

rosnąca jest liczba jednostek B+R, a wydatkowanie nakładów w tym sektorze ujawnia specjalizację  

w dziedzinie nauk rolniczych.  

Zatrudnienie w sektorze B+R wynosi ponad 7 tyś. Osób, co daje regionowi 7 pozycję w kraju. Rozwój 

kadr naukowych w regionie jest na dobrym poziomie. Województwo posiada również duży  

i zróżnicowany potencjał edukacyjny na poziomie wyższym. Mimo tego, przedsiębiorstwa 

Lubelszczyzny charakteryzują się niskim stopniem absorpcji wiedzy z sektora B+R. 

Do uzupełnienia na podstawie pełnej diagnozy LOF lub szczegółowej diagnozy dla ZIT 

Mocne strony: 

Obiecujący poziom rozwoju kadr naukowych w regionie 

Wiodąca rola przemysłu spożywczego dla rozwoju regionu 

Słabe strony: 

Lubelskie to region o średnim poziomie rozwoju potencjału innowacyjnego i słaby dyfuzor o 

niewielkiej zdolności do generowania innowacji 

Występowanie niedoboru osób w wieku produkcyjnym zdolnych do generowania innowacji i 

wprowadzania ich na rynek 

Niski poziom współpracy firm z sektorem B+R w regionie 

Niski stopień absorpcji wiedzy z sektora B+R przez przedsiębiorstwa Lubelszczyzny 

Szanse: 

Konieczność zmiany kierunku polityki innowacyjnej regionu stymulującą zapotrzebowanie na 

innowacje 
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Konieczność wzmocnienia struktur i zasięgu działalności regionalnego systemu innowacyjności 

Potrzeba wzmocnienia podmiotów odpowiedzialnych za pośrednictwo w zakresie transferu 

technologii i przepływu informacji tj. instytucje otoczenia biznesu 

Efektywny system wsparcia rozwoju innowacyjności – dostosowany do celów LOF i zintegrowany z 

realizacją celów ZIT (potencjał stworzenia efektów impaktowych) 

Zagrożenia: 

Tworzenie lepszych warunków dla rozwoju innowacyjności w sąsiednich obszarach funkcjonalnych 

Niewykorzystanie lokalnego potencjału innowacyjności 

Do uzupełnienia na podstawie pełnej diagnozy LOF lub szczegółowej diagnozy dla ZIT 

5.4 Analiza SWOT 

Analiza SWOT jest podstawą do zidentyfikowania i sformułowania podstawowych problemów i 

wyzwań strategicznych. Jest ona efektywną metodą identyfikacji słabych i silnych stron LOFu oraz 

badania szans, i zagrożeń, jakie przed nim stoją. Analiza SWOT składa się z czterech grup 

czynników w tym: 

 mocnych stron – uwarunkowań wewnętrznych, które stanową silne strony LOF i które 

odpowiednio wykorzystane będą sprzyjać rozwojowi, 

 słabych stron – uwarunkowań wewnętrznych, które stanowią słabe strony LOF i które nie 

wyeliminowane utrudniać będą rozwój, 

 szans – uwarunkowań zewnętrznych, które nie są bezpośrednio zależne od zachowania 

społeczności LOF, ale które mogą być traktowane, jako szanse i przy odpowiednio podjętych 

działaniach, wykorzystane, jako czynniki sprzyjające rozwojowi LOF, 

 zagrożeń – uwarunkowań zewnętrznych, które również nie są bezpośrednio zależne od 

zachowania społeczności LOF, ale które mogą stanowić zagrożenia dla rozwoju. 

W niniejszym opracowaniu zastosowano rozwiązanie mini-SWOTów na końcu każdego rozdziału 

diagnostyki. Ogólna analiza SWOT będzie sie składała z wybranych elementów z mini-SWOTów, tych 

które mają najwiekszy impakt na LOF i w konsekwencji zostały zaadresowane przy wyborze celów 

ZIT. Ogólna podsumowująca analiza SWOT jest to do uzupełnienia na podstawie pełnej diagnozy 

LOF lub szczegółowej diagnozy dla ZIT. 

  



116 

 

5.5 Metodologia tworzenia Strategii ZIT 

Zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa, realizacja ZIT w Polsce ma na celu: 

 Promowanie partnerskiego modelu współpracy różnych jednostek administracyjnych  

w miejskich obszarach funkcjonalnych, 

 Zwiększenie efektywności podejmowanych interwencji poprzez realizację zintegrowanych 

projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy miast i obszarów 

powiązanych z nimi funkcjonalnie, 

 Zwiększanie wpływu miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie na kształt i sposób 

realizacji działań wspieranych na ich obszarze w ramach polityki spójności. 

Strategia ZIT jest dokumentem o charakterze operacyjnym w stosunku do Strategii Rozwoju 

Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. Jednocześnie charakter narzędzia „Zintegrowane Inwestycje 

Terytorialne” narzuca ograniczenia w zakresie wyboru obszarów interwencji. Wynika to przede 

wszystkim z faktu konieczności realizacji w ramach ZIT projektów powiązanych, których realizacja 

rozłączna nie przyniosłaby takiego efektu jak w przypadku podejścia zintegrowanego. Dodatkowo, 

zgodnie  

z wytycznymi MIR, ZIT obejmuje gminy powiązane funkcjonalnie, które dla celów realizacji ZIT tworzą 

specjalne mechanizmy współpracy wraz z wyborem najlepszej formuły prawnej. 

Ciąg logiczny zastosowany przy tworzeniu Strategii ZIT 

Cele rozwojowe do realizacji w ramach ZIT oraz odpowiadające im priorytety i działania zostały 

opracowane na podstawie analizy istniejących problemów i istniejących możliwości ich rozwiązania  

zidentyfikowanych na terenie LOF. W związku z powyższym, został przyjęty, proponowany przez 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIR) sposób definiowania kluczowych elementów Strategii ZIT 

w postaci ciągu logicznego:  

Diagnoza obszaru 
funkcjonalnego 

(ETAP 1)

Identyfikacja 
problemów/
potencjałów

(Etap 1)

Zdefiniowanie celów
(Etap 2) 

Zdefiniowanie 
priorytetów 

inwestycyjnych
(Etap 3)

 Zdefiniowanie działań
(Etap 3)

Wybór Projektów
(Etap 4)

 

Proces przejscia od Strategii LOF do Startegii ZIT oraz sposób doprecyzowania działań w 

ramach ZIT poprzez okreslenie celów 

Schemat poniżej przedstawia relacje pomiędzy obszarami strategicznymi LOFu a celami 

strategicznymi ZIT. Opis identyfikacji celów do ZIT jest zawarty w następnych częściach.  

 

Schemat 7 - Wzajemne, przykładowe relacje pomiędzy obszarami strategicznymi Strategii LOF a celami 
strategicznymi Strategii ZIT. 
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Gospodarka
Cele strategiczne i operacyjne

LOF - Obszary diagnozy - obszary tematyczne/strategiczne

Infrastruktura
Cele strategiczne i operacyjne

 Transport
Cele strategiczne i operacyjne

Rynek pracy
Cele strategiczne i operacyjne

Edukacja
Cele strategiczne i operacyjne

Usługi społeczne 
Cele strategiczne i operacyjne

Ochrona zdrowia
Cele strategiczne i operacyjne

Kultura i ochrona 
dziedzictwa 
kulturowego

Cele strategiczne i operacyjne

Innowacyjność
Cele strategiczne i operacyjne

Ochrona środowiska
Cele strategiczne i operacyjne

ZIT - Cele Strategii ZIT 

Cel nadrzędny
Poprawa spójności społecznej i gospodarczej, wzmocnienie istniejących 

powiązań i wykorzystanie ich dla stworzenia wspólnej zintegrowanej 
przestrzeni LOFu, zachowując odrębność poszczególnych gmin wchodzących 

w jego skład i wykorzystując lokalne mocne strony i szanse

Cele szczegółowe (operacyjne) dla każdego z czterech obszarów interwencji

Cele impaktowe dla każdego z czterech obszarów interwencji

Cele główne - rozwojowe
1. Podniesienie poziomu i dostępności edukacji wspomagające rozwój 
innowacyjności i przedsiębiorczości oraz dostosowanie do potrzeb rynku 
pracy
2. Rozwój funkcji kulturalnych LOF z uwzględnieniem potencjału i 
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
3. Poprawa efektywności transportowej z uwzględnieniem 
zrównoważonego transportu miejskiego i niskoemisyjności
4. Wspieranie zrównoważonego rozwoju LOF poprzez realizację celów 1-3 
z uwzględnieniem rewitalizacji  społecznej i przy zastosowaniu rozwiązań 
TIK we wszystkich obszarach

 

Źródło: opracowanie własne 

Powyższy schemat pokazuje, iż faktyczne działania, które zostaną podjęte w ramach ZIT muszą 

odpowiadać na potrzeby i problemy wynikające z pełnej diagnozy w ramach definiowania 

charakterystyki obszaru funkcjonalnego wokół metropolii. Wybrane, zintegrowane działania 

odpowiadające na diagnozę potrzeb LOF stanowią trzon ZIT w postaci celów rozwojowych 

planowanych do osiągniecia poprzez ten instrument interwencji terytorialnej. 

Z drugiej strony cele ZIT musza być zgodne z celami wydatkowania funduszy strukturalnych UE na 

lata 2014-2020. Jest to warunek współfinansowania projektów w ZIT ze srodków unijnych. Poniżej 

przedstawiony schemat pokazuje zgodność celów ZIT z Priorytetami Inwestycyjnymi Polityki 

Spójności (wyrażonymi w Umowie Partnerstwa) zawartymi w projekcie RPO WL. 

 

Schemat 8 - Spójność celów ZIT z celami i priorytetami
54

  Umowy Partnerstwa oraz RPO WL 

                                                      
54

 Oparty na projekcie RPO dla Lubelskiego – Paźdźernik 2013 
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Cel nadrzędny
Poprawa spójności społecznej i gospodarczej, 

wzmocnienie istniejących powiązań i 
wykorzystanie ich dla stworzenia wspólnej 

zintegrowanej przestrzeni LOFu, zachowując 
odrębność poszczególnych gmin wchodzących 

w jego skład i wykorzystując lokalne mocne 
strony i szanse

Cel rozwojowy 4
Wspieranie 

zrównoważonego 
rozwoju LOF poprzez 
realizację celów 1-3 z 

uwzględnieniem 
rewitalizacji  społecznej 

i przy zastosowaniu 
rozwiązań TIK we 

wszystkich obszarach

Cel rozwojowy 2
Rozwój funkcji 

kulturalnych LOF z 
uwzględnieniem 

potencjału i dziedzictwa 
kulturowego i 

przyrodniczego

Cel rozwojowy 1 
Podniesienie poziomu i 

dostępności edukacji 
wspomagające rozwój 

innowacyjności i 
przedsiębiorczości oraz 

dostosowanie do 
potrzeb rynku pracy

Cel rozwojowy 3
Poprawa efektywności 

transportowej z 
uwzględnieniem 

zrównoważonego 
transportu miejskiego i 

niskoemisyjności

OP1 
 Badania i 
innowacje

OP14
Infrastruktura 

społeczna

OP12 
Włączenie 
społeczne 

OP6
Gospodarka 

niskoemisyjna

OP8
Dziedzictwo 
kulturowe i 

poprawa stanu 
środowiska 

OP9
Mobilność 

regionalna i 
ekologiczny 

transport 

OP13
Edukacja, 

umiejętności i 
kompetencje

O
si

e
 

P
ri

o
ry

te
to

w
e

 R
P

O

C
E

L
E

 Z
IT

PI 10.1 - ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz 
zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, 

kształcenia podstawowego i ponadpodstawowego 

PI 10.3 - dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie, 
(…)podniesienie umiejętności i kwalifikacji siły roboczej

PI 7.2 - zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów 
drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T

PI 8.5 - dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób 
biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych 
od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia 

oraz wspieranie mobilności pracowników

PI 2.3 - wzmacnianie zastosowania technologii komunikacyjno-
informacyjnych dla e-administracji, e-learningu, e-integracji, e- kultury i 

e-zdrowia

PI 9.2- wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej 
ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich

PI6.3 - ochrona promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego

P
ri

o
ry

te
ty

 
In

w
e

st
y

cy
jn

e
 

U
P

PI6.4 - ochrona i przywrocenie bioróżnorodności, ochrona i rekultywacja 
gleby oraz promowanie systemów ochrony ekosystemów, w tym 

programu NATURA 2000 oraz zielonej infrastruktury

PI5.2 - promowanie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje 
ryzyka, zapewniających odporność na klęski żywiołowe oraz stworzenie 

systemów zarządzania klęskami żywiołowymi

PI 3.1 -Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez 
ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz 

wspieranie tworzenia nowych firm.

PI9.4 - aktywna integracja, w szczególności w celu poprawy 
zatrudnialności

PI 8.9 - poprawa adaptacyjności przedsiębiorstw i ich pracowników oraz 
dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb 

rynku pracy

PI 8.7 -samozatrudnienie, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw

PI 10.4 - inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie 
poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

PI4.5 - promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich typów 
obszarów, w szczególności na obszarach miejskich, w tym wspieranie 

zrównoważonego transportu miejskiego oraz podejmowania 
odpowiednich działań adaptacyjnych i mitygacyjnych

PI8.8 - równouprawnienie płci oraz godzenie życia zawodowego i 
prywatnego

OP2 
Cyfrowe 

Lubelskie 

OP11 
Adaptacyjność 

przedsiębiorstw 
i pracowników 

do zmian 

OP10
Rynek pracy 

PI4.3 - wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystywania OZE w 
budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym

 

Źródło: opracowanie własne 
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5.6 Wymiar terytorialny wsparcia w ramach Strategii ZIT 

Wymiar terytorialny polityki rozwoju powinien być płaszczyzną koordynacji wyznaczonych celów i 

działań podejmowanych cząstkowo w zakresie poszczególnych sektorów i dziedzin.  Polityka rozwoju 

powinna być, zatem oparta o zasadę zintegrowanego podejścia terytorialnego.  Oznacza to 

konieczność ujęcia w dokumentach strategicznych – strategiach rozwoju oraz dokumentach 

operacyjno-wdrożeniowych, w tym w programach operacyjnych i rozwoju, wymiaru  terytorialnego w 

celu zachowania spójności celów i działań rozwojowych. Podejście sektorowe utrudnia identyfikację, 

a tym bardziej monitorowanie interwencji publicznych w odniesieniu do danego obszaru, co może 

skutkować przeinwestowaniem w określone cele z jednej strony i brakiem wsparcia dla innych 

istotnych priorytetów w regionie. Często również, efekty osiągane w zakresie przeinwestowanych 

obszarów są niezadawalające, ponieważ efekty te są współzależne od rozwoju innych obszarów, 

często właśnie tych niedoinwestowanych. Powyży fakt jest kluczem do zrozumienia istotności 

podejścia terytorialnego, zintegrowanego do rozwoju. 

Ponadto, silnie wyspecjalizowane sektory są podatne na zmiany koniunkturalne, kryzysy finansowe i 

gospodarcze, co może destabilizować podstawy gospodarcze kraju. Dlatego też tak istotne jest 

uzupełnianie podejścia sektorowego podejściem zintegrowanym
55

.  

Terytorialny aspekt polityki jest realizowany m.in. przez określenie (wyznaczenie) obszarów 

funkcjonalno–przestrzennych, związanych z procesami gospodarczymi, społecznymi i przyrodniczymi, 

celem lepszego wykorzystania endogenicznych czynników rozwoju, których wykorzystanie blokuje 

tradycyjny (zgodny z podziałami terytorialnymi) sposób planowania rozwoju. Z tej delimitacji 

(potwierdzonej decyzjami politycznymi) wynikać powinny nowe formy instytucjonalnego 

(organizacyjnego) współzarządzania. Zawiązane porozumienie dotyczące realizacji wspólnej Strategii 

Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego ma właśnie realizować tak pojętą politykę rozwoju.
56

 

Wskazania do wymiaru terytorialnego Strategii ZIT MOF Lublina wynikają również z polityki 

przestrzennej państwa. Przede wszystkim Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, 

która cel strategiczny polityki przestrzennego zagospodarowania kraju określa jako: 

Efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej terytorialnie zróżnicowanych potencjałów rozwojowych 

dla osiągania ogólnych celów rozwojowych – konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia, sprawności 

funkcjonowania państwa oraz spójności w wymiarze społecznym, gospodarczym i terytorialnym w 

długim okresie. 

Wśród celów polityki przestrzennego zagospodarowania kraju wymienia się: 

 Podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich Polski w przestrzeni 

europejskiej poprzez ich integrację funkcjonalną przy zachowaniu policentrycznej struktury 

systemu osadniczego sprzyjającej spójności; 

 Poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych poprzez rozwijanie 

infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej; 

 Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie wysokiej 

jakości środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski; 

 Zwiększenie odporności struktury przestrzennej na zagrożenia naturalne i utratę 

bezpieczeństwa energetycznego oraz kształtowanie struktur przestrzennych wspierających 

zdolności obronne państwa; 
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 Wymiar Terytorialny w Dokumentach Strategicznych, MRR, Warszawa, 6 września 2010 
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 Ibidem 
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 Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego. 

Podstawą przystąpienia do prac nad aktualizacją obowiązującego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego była dokonana przez Zarząd Województwa, zgodnie z art. 45 ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, okresowa ocena jego aktualności, której 

dokonuje się, co najmniej raz w czasie kadencji sejmiku województwa. W efekcie dokonanego 

przeglądu zostały sporządzone następujące dokumenty: Raport o Stanie Zmian w 

Zagospodarowaniu Przestrzennym Obszaru Województwa Lubelskiego (2006) i Ocena Realizacji 

Inwestycji Celu Publicznego o Znaczeniu Ponadlokalnym na Obszarze Województwa Lubelskiego 

(2006). Dokumenty te wskazują priorytety polityki przestrzennej województwa lubelskiego, gdzie 

do głównych celów rozwojowych (strategicznych) zalicza się zabezpieczenie przestrzennych 

możliwości realizacji założeń: 

 rozbudowy i modernizacji systemów transportowych w regionie i poza; 

 rozwoju aktywności gospodarczej; 

 rozbudowy infrastruktury technicznej; 

 rozszerzenia bazy szkolnictwa wyższego; 

 zasady zrównoważonego rozwoju poprzez ochronę i wykorzystanie walorów środowiska 

przyrodniczego i kulturowego oraz tradycji historycznej regionu; 

 rozwijanie infrastruktury turystycznej;  

 rozwój i lokalizacja sieci infrastruktury społecznej. 

Dokumenty uwypuklają również wartości kulturowe województwa, wynikające z dużej ilości 

zabytkowych układów urbanistycznych, obiektów, w tym o szczególnej atrakcyjności turystycznej, 

a także funkcjonowania instytucji kultury. Konkretne wskazania co do kierunków działań  

w wymiarze przestrzennym wynikają z istniejącego i przewidywanego sposobu 

zagospodarowania stykających się z miastem terenów poszczególnych gmin zawartego w 

studiach uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta wojewódzkiego Lublina, miast 

powiatowych (Świdnika i Lubartowa) i pozostałych gmin LOFu.  

Cztery wymiary terytorialne integrujące działania w ramach Strategii ZIT: 

Bazując na powyższych uwarunkowaniach zidentyfikowane zostały cztery wymiary terytorialne 

(obszarowe) interwencji, aby umożliwić dokładniejsze zaadresowanie aspektu wymiaru 

terytorialnego, efektywny dobór celów ZIT i integrację działań w ramach inicjatywy: 

1. wymiar terytorialny  na poziomie gmin i pomiędzy gminami - wzajemne relacje 

pomiędzy gminami wynikające z ich charakterystyki i wynikające z nich potrzeby rozwojowe, które 

spowodują dalszy pozytywny i zrównoważony rozwój tych gmin (np. zdefiniowanie większych 

potrzeb w zakresie usług publicznych w gminach o charakterze mieszkalnym, zdefiniowanie 

większych potrzeb inwestycyjnych w gminach skierowanych na rozwój przedsiębiorczości, 

zindustrializowanych, określenie niezbędnych udrożnień komunikacyjnych pozwalających  

na komunikację międzygminną z uwzględnieniem charakteru każdej z gmin). 

2. wymiar terytorialny pomiędzy gminami OF i Miastem - powiązania miedzy gminami,  

a ośrodkiem metropolitarnym. Na podstawie zdefiniowanych wzajemnych potrzeb będą 

strukturyzowane działania pozwalające na odpowiedź na wzajemne potrzeby (np. wzmocnienie 

funkcji kulturalnych i edukacyjnych metropolii, zdefiniowanie głównych kierunków i obciążeń  

w transporcie do tych usług oraz w zakresie ułatwienia i skrócenia czasu dojazdu do pracy). 

3. wymiar terytorialny do osiągnięcia w Mieście na rzecz realizacji celów rozwojowych 

przedstawionych powyżej i dla rozwoju Miasta – działania, które nastąpią w samym obszarze 
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metropolitarnym w celu odpowiedzi na potrzeby relacji zawartych w punkcie 2 (przykładowo 

rewitalizacja danych obiektów na cele kulturalne, udrożnienie systemu transportowego na linii 

gminy-miasto i dalej miasto – region, kraj), 

4. wymiar terytorialny dla osiągnięcia pomiędzy OF (gminy i miasto) i obszarami poza-

regionalnymi (krajowymi i międzynarodowymi) - potrzeby, które powinny zostać zaadresowane 

działaniami w ramach ZIT, tak, aby powiązać osiągane rezultaty z punktów 1-3 z celami 

ponadregionalnymi LOF (np. wykorzystanie promocyjne wzmocnienia oferty kulturalnej dla 

przyciągnięcia większej ilości studentów zza wschodniej granicy, udrożnienie połączeń 

komunikacyjnych miasto-lotnisko). 

Powyższe wymiary są zilustrowane w schemacie poniżej. 

 

Schemat 9 – Wymiary terytorialne interwencji 
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Źródło: opracowanie własne 

5.7 Cele Strategii ZIT – nadrzędny oraz rozwojowe - główne 

Zakłada się, że wybór priorytetów i przypisanych im działań musi prowadzić do realizacji wizji 

kompleksowości, zrównoważenia i harmonizacji rozwoju, jak również terytorialnej integracji. W 

praktyce mają one przynieść efekt wzmocnienia, ukierunkowania i wzbogacenia procesów 

rozwojowych, a nie ich zastępowania. Wobec powyższych uwarunkowań analiza zagadnień 

związanych z wdrożeniem w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, zaowocowała 

wykrystalizowaniem układu celów przedstawionych na schemacie metodologii Strategii ZIT - czyli 

Celu nadrzędnego, zpriorytetowanych celów rozwojowych (głównych), uszczegółowionych poprzez 

cele szczegółowe (operacyjne) na poziomie czterech zdefiniowanych wymiarów terytorialnych 

interwencji. 
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CEL NADRZĘDNY 

Poprawa spójności społecznej i gospodarczej, wzmocnienie istniejących powiązań i 

wykorzystanie ich dla stworzenia wspólnej zintegrowanej przestrzeni LOFu, zachowując 

odrębność poszczególnych gmin wchodzących w jego skład i wykorzystując lokalne mocne 

strony i szanse  

Realizacja celu nadrzędnego się odbywa się poprzez realizację celów głównych-rozwojowych 

wyłonionych, jako rezultat diagnozy podstawowych problemów i barier rozwojowych obszaru 

funkcjonalnego. Dla Strategii ZIT LOF zostały zidentyfikowane 4 Cele Rozwojowe (Główne). 

CEL ROZWOJOWY 1: 

Podniesienie poziomu i dostępności edukacji wspomagające rozwój innowacyjności  

i przedsiębiorczości oraz dostosowanie do potrzeb rynku pracy (związek ze strukturalnymi 

uwarunkowaniami rozwoju regionu i są wspierane poprzez Priorytety Inwestycyjne UP - 3.1; 10.1; 

10.3; 10.4; 8.7.) Działania związane z wzrostem wiedzy, jej upowszechnianiem i komercjalizacją  oraz 

powiązanie ich z potrzebami rynku oprą się na znaczącym potencjale współpracy instytucji 

edukacyjnych i przedsiębiorców. Podjęte do tej pory działania związane m.in. z budową tzw. „wyżyny 

informatycznej” i rozwijania potencjału uczelni wyższych oraz wspierania przedsiębiorczości poprzez 

rozbudowę instytucji wspierania współpracy edukacji i biznesu powinny przynieść mierzalny impuls 

rozwojowy nawet poza granicami LOF. Ponadto działania prowadzące do podniesienia poziomu 

wykształcenia zawodowego mogą prowadzić do wydobycia ukrytych potencjałów przedsiębiorczości  

i poprawy zatrudnialności osób niepełnosprawnych i 50+, a w przyszłości do obniżenia nakładów na 

opiekę społeczną. Zintegrowane systemy e-learningu zwiększą konkurencyjność obszaru. 

Realizację powyższego Celu Rozwojowego uznano za uzasadnioną ze względu na: 

 Zdiagnozowane potrzeby/potencjały/wyzwania (wyniki diagnozy i analizy SWOT)  

 Odniesienie do celów strategicznych Strategii Rozwoju LOF 

 Wybór celu w świetle dokumentu: Zasady realizacji ZIT w Polsce (MIR) – w ramach Celu 1 

Strategii ZIT realizowany będzie kierunek interwencji wskazany, jako istotny w dokumencie 

kierunkowym: Wzmacnianie badań, rozwoju technologicznego oraz innowacji oraz 

Przywracanie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych obszarów MOF 

CEL ROZWOJOWY 2: 

Rozwój funkcji kulturalnych LOF z uwzględnieniem potencjału i dziedzictwa kulturowego  

i przyrodniczego wpisują się w jeden z celów rozwojowych (strategicznych), wspieranych z 

Priorytety Inwestycyjne UP - 6.3; 6.4; 5.2.  

Z jednej strony rozwijanie działań opartych na lokalnych tradycjach, ochrona, przygotowanie  

i udostępnienie zasobów historycznych i kulturowych oraz ich kreatywny rozwój i/lub zmiany funkcji  

w celu przyciągniecia zwiedzających, a co za tym idzie zwiększenia atrakcyjności LOF w ww. 

zakresieW zakresie ochrony zasobów przyrody jest utrzymanie stabilności ekosystemów i procesów 

ekologicznych oraz zachowanie różnorodności biologicznej, cel ten wspierany jest przez zachowanie, 

zrównoważone użytkowanie oraz odnawianie zasobów, składników przyrody, które to są jednym z 

elementów zrównoważonego rozwoju. Istotna jest również integracja zrewitalizowanych obszarów 

przyrodniczych z funkcjami sąsiadujących terenów  -w celu osiągniecia efektów synergii, integracji 

oraz wzrostu potencjału impaktowego realizacji Startegii ZIT  

Zintegrowane systemy e-usług dla dostępności i obcowania z zasobami kultury i przyrody będą 

również ważnym elementem spinającym społeczeństwo LOFu. 

Realizację powyższego Celu Rozwojowego uznano za uzasadnione ze względu na: 
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 Zdiagnozowane potrzeby/potencjały/wyzwania (wyniki diagnozy i analizy SWOT) 

 Odniesienie do celów strategicznych Strategii Rozwoju LOF 

 Wybór celu w świetle dokumentu: „Zasady realizacji ZIT w Polsce” (MIR) – w ramach Celu 2 

Strategii ZIT realizowany będzie kierunek interwencji wskazany, jako istotny w dokumencie 

kierunkowym: Wzmacnianie funkcji symbolicznych budujących międzynarodowy charakter i 

ponadregionalną rangę MOF oraz poprawa dostępu i jakości usług publicznych  w całym 

LOF.  

CEL ROZWOJOWY 3: 

Poprawa efektywności transportowej z uwzględnieniem zrównoważonego transportu 

miejskiego i niskoemisyjności wspierane przez Priorytety Inwestycyjne UP - 7.2; 4.3; 4.5. 

Realizacja działań z zakresu wspólnej polityki komunikacyjnej i zmiany podejścia do planowania 

przestrzennego. stanowi poprawa funkcjonalności centralnego węzła komunikacyjnego dla całego 

obszaru, również w zakresie integracji zsiecią transportową regionalną i krajową. Kontynuacja 

programubudowy obwodnic miasta oraz zwiększenie przepustowości ciągów komunikacyjnych w 

mieście dla różnych ofrm transportu z priroytetyzacją rozwiązań niskoemisyjnych. Zintegrowane 

systemy e-usług w transporcie również zwiększą spójność systemu. 

Realizację powyższego Celu Rozwojowego (strategicznego) uznano za uzasadnioną ze względu na: 

 Zdiagnozowane potrzeby/potencjały/wyzwania (wyniki diagnozy i analizy SWOT)  

 Odniesienie do celów strategicznych Strategii Rozwoju LOF 

 Wybór celu w świetle dokumentu: „Zasady realizacji ZIT w Polsce” (MIR) – w ramach Celu 3 

Strategii ZIT realizowany będzie kierunek interwencji wskazany, jako istotny w dokumencie 

kierunkowym: Rozwój systemu przyjaznego środowisku, zrównoważonego, sprawnego  

i niskoemisyjnego transportu publicznego wspólnego dla całego LOF.  

CEL ROZWOJOWY 4 (horyzontalny – wspierający integrację terytorialną i tematyczną): 

Wspieranie zrównoważonego rozwoju LOF poprzez realizację celów 1-3 z uwzględnieniem 

rewitalizacji  społecznej i przy zastosowaniu rozwiązań TIK we wszystkich obszarach jest 

wspierana z Priorytety Inwestycyjne UP - 2.3; 9.2; 9.4; 8.5; 8.8; 8.9.  

Upowszechnienie dostępu do TIK i lepsze wykorzystanie nowatorskich rozwiązań TIK dla wsparcia 

wszystkich elementów działań w ramach Strategii ZIT. Uwzględnienie rewitalizacji społecznej 

zarówno w twardych jak i miękkich inwestycjach dostosowanych do przedstawionych celów ZIT. 

Integracja poszczególnych celów ZIT w ramach danego obszaru interwencji w ramach LOF.  

Przykładowo, tereny objęte rewitalizację fizyczną w ramach rozwoju funkcji kulturalnych  

i przyrodniczych będą wymagały uzupełnieniem innymi elementami społecznymi i rozwiązaniami 

transportowymi i TIK, niż obszar bezpośredniej inwestycji w dworzec multimodalny i rewitalizację 

przestrzeni otaczającej dworzec. 

Jednocześnie Cel Rozwojowy 4 – będzie wspirał integrację poszczególnych obszarów interwencji  

z wymogami podejścia terytorialnego w przedstawionych wcześniej w rozdziale 4 wymiarach. 

Realizację powyższego Celu Rozwojowego uznano za uzasadnioną ze względu na: 

 Zdiagnozowane potrzeby/potencjały/wyzwania (wyniki diagnozy i analizy SWOT)  

 Odniesienie do celów strategicznych Strategii Rozwoju LOF 

 Wybór celu w świetle dokumentu: „Zasady realizacji ZIT w Polsce” (MIR) – w ramach Celu 4 

Strategii ZIT realizowane będą kierunki interwencji wskazane, jako istotne w dokumencie 

kierunkowym, tj.: Poprawa stanu środowiska przyrodniczego na obszarze funkcjonalnym 
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miasta oraz Wspieranie efektywności energetycznej oraz promowanie strategii 

niskoemisyjnych oraz Poprawa dostępu i jakości usług publicznych (e-technologie). 

 

5.8 Uszczegółowienie Celów Rozwojowych poprzez zdefiniowanie celów 

szczegółowych (operacyjnych) i impaktowych  

W ramach czterech celów rozwojowych wyodrębniono  CELE SZCZEGÓŁOWE (OPERACYJNE) na 

każdym poziomie interwencji terytorialnej. Są one wyszczególnione w tabelach przedstawionych w 

dalszej części rozdziału. 

Dodatkowo zostały opisane Cele impaktowe wynikające z reakcji rynku na działania zrealizowane w 

ramach ZIT.  

CELE IMPAKTOWE -  to dodatkowe inwestycje i inne pozytywne zjawiska, które wystąpią na 

obszarze interwencji po jej zakończeniu. Nie są one częścią bezpośrednio realizowanych działań, a 

jedynie pozytywnym ich skutkiem (np. stanowiąca interwencję w ramach ZIT - rewitalizacja budynków 

na danej ulicy połączona z montażem monitoringu obszaru oraz rewitalizacja przestrzeni publicznych 

– właściwie dobrana i zrealizowana - często skutkuje efektamie impaktowymi polegającymi na 

podniesieniu wartości nieruchomości na zrewitalizowanym obszarze. To generuje dodatkowe środki 

na dalsze działania np. wewnątrz posesji, a także wzrasta zainteresowanie wynajmem powierzchni 

usługowych). Dodatkowo, każdy Cel Rozwojowy został zweryfikowany w zakresie jego zgodności z 

DZIAŁANIAMI. Planowanymi do realizacji w ramach funduszy strukturalnych 2014-2020. W chwili 

obecnej faktyczna wstepna alokacja jest zaplanowana dla ZIT LOF jedynie w ramach RPO WL. 

Dlatego też, w zakresie powyższej zgodności odnieniono się do ww. RPO. 

Struktura celów ZIT, która na dalszym etapie pozwoli na zdefiniowanie  działań i projektów 

przedstawiona została  poniżej. Wymiar terytorialny pozostaje priorytetem na każdym poziomie 

definicji celów ZIT. 

 

Schemat 10 – Schematyczny ciąg logiczny od celów do projektów z uwzględnieniem wymiaru 
terytorialnego interwencji  
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Cele rozwojowe - główne (1-4)
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Źródło: Opracowanie własne 

Poniżej zostały przedstawione przykłady możliwych Celów Szczegółowych i Celów Impaktowych oraz 

projektów wraz z propozycjami wskaźników. Należy zauważyć, że poniższe propozycje Celów i 

projektów pozostają jedynie przykładami i nie można ich traktowac jako projekty opracowane do 

bezpośredniej realizacji. Z tego też względu nie stanowią one również wyczerpującej listy.  

Stworzenie pełnej listy wymaga przeprowadzenia konsultacji społecznych, pełnej Diagnozy LOF, 

decyzji Związku ZIT oraz potwierdzenia przyjęcia określonej formy projektów do finansowania 

przynjamniej ze źródeł podstawowych jakiemi dla ZIT pozostaję RPO oraz PO na poziomie krajowym. 

5.8.1 CEL ROZWOJOWY 1: Podniesienie poziomu i dostępności edukacji wspomagające 

rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości oraz dostosowanie do potrzeb rynku 

pracy  - oraz towarzyszące mu Cele Szczegółowe i projekty oraz ich uzasadnienie 

w Działaniach w ramach funduszy strukturalnych 2014-2020 

Na obszarze województwa stan infrastruktury edukacyjnej na wszystkich poziomach kształcenia jest 

zróżnicowany. Brakuje nowoczesnych, kompleksowo wyposażonych i działających placówek 

(ośrodków), w których można uzyskać wykształcenie i kwalifikacje w zawodach właściwych dla danej 

branży. Placówki kształcenia zawodowego i ustawicznego wyposażone są w sprzęt do nauki 

odbiegający od oczekiwań współczesnego rynku pracy. 

Rezultatem podejmowanej interwencji będzie poprawa jakości edukacji i kształcenia oraz 

podniesienie kompetencji zawodowych i umiejętności mieszkańców regionu oczekiwanych na rynku 

pracy. Inwestycje w podniesienie poziomu i dostępności edukacji i szkoleń przyczyniać się będą do 

wyrównywania szans życiowych przeciwdziałając wykluczeniu społecznemu i ubóstwu oraz sprzyjając 

wzrostowi aktywności zawodowej mieszkańców regionu. Sam rdzeń LOFu - Lublin - posiada 

największy potencjał rozwoju i stanowi centrum uniwersyteckie i naukowe, centrum innowacyjno-

naukowe oraz centrum kulturalno–edukacyjne oraz rekreacyjne dla całego LOF. 
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Zdiagnozowany na OF poziom zagrożenia wykluczeniem społecznym oraz biernością zawodową 

wskazuje na potrzebę interwencji skierowaną na tworzenie przyszłych kadr nowoczesnej gospodarki i 

aktywizacje potencjału zasobów już istniejących. Interwencja prowadząca do zmniejszania 

wykluczenia społecznego może prowadzić do podniesienia poziomu wykształcenia zawodowego, 

wydobycia ukrytych potencjałów przedsiębiorczości, a w przyszłości do obniżenia nakładów na opiekę 

społeczną. Realizowane projekty będą się odbywały we współzależności z działaniami wspierającymi 

przedsiębiorczość. 

Podniesienie kompetencji zawodowych i umiejętności mieszkańców regionu jest ściśle związane z 

działaniami (przy zastosowaniu odpowiednich instrumentów), które prowadzić będą do pobudzenia 

przedsiębiorczości i poprawy sytuacji na rynku pracy. Bardzo ważne jest przygotowanie infrastruktury, 

która służyć będzie sektorowi gospodarki lokalnej, przede wszystkim uzbrajanie terenów 

inwestycyjnych i tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości. 

Działania realizowane w ramach Celu Rozwojowego  1: 

Działanie 1.1 Poprawa jakości i skuteczności edukacji w OF w celu wspierania zapotrzebowania na 

rynku pracy (wspierane w ramach RPO-PI 10.1, 10.3, 10.4) 

Działanie 1.2 Poprawa jakości i skuteczności edukacji w OF w celu rozwoju innowacyjności i 

przedsiębiorczości (wspierane w ramach RPO-PI 3.1, 8.7) 

 

Tabela 35 - Cele Sczegółowe zdefiniowane w ramach Celu Rozwojowego 1 w odniesieniu do wszystkich 4 
wymiarów terytorialnych. 

Wymiar 
terytorialny                                      

                      Cele 

Cele szczegółowe (operacyjne) Przykłady celów impaktowych 

Między-gminne Poprawa poziomu systemu edukacji w 
celu umożliwienia dalszego kształcenia 

Poprawa poziomu edukacji zawodowej w 
celu ułatwienia dostępu do rynku pracy  

Poprawa stanu infrastruktury 
edukacyjnej i szkoleniowej 

Pobudzenie lokalnej micro-
przedsiębiorczości 

Zwiększenie zapotrzebowania na 
TIK 

Rozwój lokalnej przedsiębiorczości 
związanej z TIK 

Poprawa jakości kadr na rynku 
pracy 

Gminy-Miasto Udostępnienie edukacji specjalistycznej i 
na poziome szkolnictwa wyższego 

Udostępnienie inteligentnej edukacji 

Udostępnienie interaktywnej edukacji 
gminom i Lublinowi 

Dostosowanie dostępności edukacji do 
potrzeb osób niepełnosprawnych 

Podniesienie jakości zarządzania 
rozwojem przedsiębiorstw 

Wsparcie dla wzrostu przedsiębiorczości 
dla nowotworzonych podmiotów 

Lepsze ukierunkowanie typu 
edukacji dostępnej w ośrodkach 
miejskich na potrzeby gmin (np. 
rolnictwo) 
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gospodarczych, dla instytucji otoczenia 
biznesu oraz na wsparcie infrastruktury 
na rzecz rozwoju gospodarczego 

Miejskie Podniesieniem atrakcyjności Lublina, 
jako miasta uniwersyteckiego 

Podniesienie atrakcyjności Lublina, jako 
ośrodka rozwoju innowacyjności 

Zapewnienie kształcenia na poziomie 
wyższym odpowiadającego potrzebom 
gospodarki i rynku pracy ze szczególnym 
uwzględnieniem osób zagrożonych 
wykluczeniem 

Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej 
regionu dla działalności B+R+I i 
inkubatorów krajowych 

Poprawa efektywności systemu 
wczesnego ostrzegania i szybkiego 
reagowania przedsiębiorstw na zmiany 
gospodarcze 

Podniesienie kompetencji i kwalifikacji 
pracowników i przedsiębiorców  

Zapobieganie wyłączeniu z rynku pracy 
pracowników przedsiębiorstw 
modernizowanych 

Wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych, 
poszukujących pracy i biernych 
zawodowo 

Stworzenie ulepszonego zaplecza 
gospodarczego dla społeczności 
studentów i kadry 

Wykształcenie i zatrzymanie 
wykwalifikowanej kadry poprzez 
zachęceni cudzoziemców do 
studiowania w Lublinie 

Regionalne i 
ponadregionalne 
(krajowe i 
międzynarodowe) 

Podniesienie atrakcyjności Lublina, jako 
ośrodka naukowego i centrum 
akademickiego na arenie 
międzynarodowej 

Zacieśnianie współpracy pomiędzy 
ośrodkami edukacji 

Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej 
regionu dla działalności B+R i 
inkubatorów zagranicznych 

Poprawa efektywności systemu 
wczesnego ostrzegania i szybkiego 
reagowania przedsiębiorstw na zmiany 
gospodarcze 

Zwiększenie potrzeb edukacyjnych 
dla kadry obsługującej ośrodki B+R i 
rozwijające się ośrodki akademickie 

 

Tabela 36 – Przykłady typowych projektów i wskaźników wraz z proponowanymi projektami dla Celu 
Rozwojowego 1. 
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Wymiar terytorialny Między-gminne Gminy - Miasto Miejskie 
Regionalne i ponadregionalne 

(krajowe i międzynarodowe 

Działanie 
1.1 

Podniesie
nie 

poziomu i 
dostępnoś
ci edukacji 
wspomaga

jące 
rozwój 

innowacyj
ności i 

przedsiębi
orczości 

oraz 
dostosowa

nie do 
potrzeb 
rynku 
pracy 
(10.1, 

10.3, 10.4) 

PI 10.3  

Poprawa 
dostępności i 
wspieranie 
uczenia się 
przez całe 

życie, 
(…)podniesie

nie 
umiejętności i 

kwalifikacji 
siły roboczej 

Przykładowe typy projektów 

 Projekty służące podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji osób w wieku aktywności zawodowej 

 Tworzenie w placówkach kształcenia warunków do kształcenia zawodu w dyscyplinach poszukiwanych na rynku pracy 

 Projekty w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla osób dorosłych 

 Rozwój szkolnictwa zawodowego, wsparcie tworzenia nowych kierunków nauczania i form kształcenia  

 Rozwijanie współpracy szkół zawodowych z przedsiębiorcami 

 Modernizacja sieci tele-internetowej 

 Wspieranie podłączeń indywidualnych dla osób bezrobotnych lub korzystających z opieki społecznej 

Proponowane przykłady wskaźników 

Wskaźniki produktu: 

 Ilość nowo utworzonych kursów (szt.) 

 Ilość zaadoptowanych istniejących placówek do nowych form nauczania (szt.) 

 Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia realizowanych we współpracy z pracodawcami (os.)  

 Liczba osób bezrobotnych lub korzystających z opieki społecznej podłączonych do Internetu (os.) 

Wskaźniki rezultatu: 

 Liczba osób, które rozpoczęły nową pracę w wyniku uczestnictwa w kursach (os.) 

 Liczba osób, które rozpoczęły nową pracę w wyniku uczestnictwa w pozaszkolnych formach kształcenia we współpracy z pracodawcami 
(os.) 

 Liczba osób korzystających z placówek oferujących nowe formy nauczania (os.) 

 Liczba osób bezrobotnych korzystających z opieki społecznej, które rozpoczęły działalność zawodową w wynik korzystania z  usług on-
line (os.) 

Planowane projekty ZIT i komplementarne 
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Tworzenie miejsc 
wychowania przedszkolnego, 
celem likwidacji „białych 
plam” na mapie wychowania 
przedszkolnego, na terenach 
wiejskich LOF dla dzieci 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, w tym ze 
środowisk 
zmarginalizowanych 

   

PI 10.1. 

Ograniczenie 
przedwczesn

ego 
kończenia 

nauki szkolnej 
oraz 

zapewnienie 
równego  

dostępu do 
dobrej jakości 

edukacji 
elementarnej, 

kształcenia 
podstawoweg

Przykładowe typy projektów 

 Tworzenie placówek wychowania przedszkolnego, lub generowanie nowych miejsc w placówkach istniejących 

 Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli 

 Programy w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego 

 Programy ukierunkowane na: rozwijanie kompetencji kluczowych, cyfrowych oraz kreatywności, innowacyjności, na indywidualne 
podejście do pracy z uczniem, wsparcie dla uczniów zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty, w zakresie pracy z 
uczniem młodszym 

 Realizacja programów stypendialnych 

 Kompleksowe programy wyposażenia szkół i placówek w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne sprzyjające wysokiej jakości 
kształcenia 

Proponowane przykłady wskaźników 
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o i 
ponadpodsta

wowego 

Wskaźniki produktu: 

 Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej (os.) 

 Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie (szt.) 

 Liczba nauczycieli objętych wsparciem w zakresie TIK w ramach programu (os.) 

 Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie (os.) 

 Liczba uczniów objętych wsparciem w programie (os.) 

 Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych (szt.) 

 Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie (szt.) 

Wskaźniki rezultatu: 

 Liczba nauczycieli prowadzących zajęcia z wykorzystaniem TIK dzięki EFS (os.) 

 Liczba przedszkoli, które funkcjonują dwa lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS (szt.) 

Planowane projekty ZIT i komplementarne 

 Działania w ramach priorytetu 
będą wspierały także osoby 
dorosłe chcące podnosić lub 
zmieniać kompetencje i 
kwalifikacje w ramach  
edukacji  formalnej  i  poza-
formalnej (Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w 
rejonie dworca PKP) 

  

PI 10.4 

Inwestycje w 
edukację, 

umiejętności i 
uczenie się 
przez całe 

życie poprzez 
rozwój 

infrastruktury 

Przykładowe typy projektów 

 Inwestycje infrastrukturalne wspierające szkolenia średnie i zawodowe  

 Tworzenie wspólnej, wielofunkcyjnej infrastruktury integrującej uczelnie wyższe oraz jednostki B+R 

 Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego 

 Inwestycje w infrastrukturę dydaktyczną szkół i placówek systemu oświaty kształcenia ogólnego 

 Inwestycje w infrastrukturę szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne 

 Inwestycje w infrastrukturę wyższego szkolnictwa zawodowego 

 Inwestycje w infrastrukturę popularyzującą naukę i innowacje 
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edukacyjnej i 
szkoleniowej 

Proponowane przykłady wskaźników 

Wskaźniki Produktu: 

 Potencjalna liczba użytkowników infrastruktury edukacyjnej (wybór poziomu i/lub typuedukacji w zależności od ostatecznego doboru 
projektów (os.) 

 Liczba nowych propozycji edukacyjnych (szt.) 

Wskaźniki Rezultatu: 

 Osoby dorosłe w wieku 25-64 lata uczestniczące w kształceniu i szkoleniu (wybór poziomu i/lub typu edukacji w zależności od 
ostatecznego doboru projektów) (os.) 

 Zmiany w kompetencjach osób objętych nowymi formami edukacji (weryfikowane testami i wywiadami) (szt.) 

Planowane projekty ZIT i komplementarne 

 Budowa, przebudowa, 
termomodernizacja budynków 
szkolnych i żłobków 

 
 

Działanie 
1.2 

Poprawa 
jakości i 

skutecznoś
ci edukacji 

w OF w 
celu 

rozwoju 
innowacyjn

ości i 

PI 3.1 

Promowanie 
przedsiębiorc

zości, w 
szczególności 

poprzez 
ułatwienie 

gospodarczeg
o 

wykorzystania 
nowych 

Przykładowe typy projektów 

 Wsparcie dla nowo powstałych MŚP 

 Rozwój inkubatorów przedsiębiorczości przy szkołach zawodowych 

 Rozwój ośrodków wspierających przedsiębiorczość akademicką  

 Tworzenie nowej i rozwój istniejącej infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego (w tym na obszarach powojskowych, 
poprzemysłowych, pokolejowych i popegeerowskich)  

 Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych, uzbrojenie terenów 
inwestycyjnych w media, budowa lub modernizacja układu komunikacyjnego terenu inwestycyjnego, kampanie promocyjne 

Proponowane przykłady wskaźników 
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przedsiębio
rczości  

(3.1, 8.7) 

pomysłów 
oraz 

sprzyjanie 
tworzeniu 

nowych firm, 
w tym 

również 
poprzez 

inkubatory 
przedsiębiorc

zości  

Wskaźniki produktu: 

 Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych (szt.)  

 Liczba nowych, przebudowanych i przekształconych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach (szt.)  

 Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych (ha)  

 Liczba podmiotów gospodarczych, które rozpoczęły działanie na terenie objętym rewitalizacją (szt.) 

 Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych (szt.) 

 Liczba wprowadzonych innowacji (szt.) 

Wskaźniki rezultatu: 

 Procent wykorzystania nowo-przygotowanych terenów inwestycyjnych (%)  

 Liczba podmiotów gospodarczych, które działają po 5 latach od rozpoczecia działalnosci, która to  działalność gospodarczą na nastąpiła 
na terenie zewitalizowanym (szt.) 

 Liczba  innowacji przygotowana do komercjalizacji(szt.) 

 Liczba skomercjalizowanych innowacji (szt.) 

Planowane projekty ZIT i komplementarne 

Przygotowanie terenów 
inwestycyjnych w gminach LOF 
(m.in.. Świdnik, Lubartów, 
Niedrzwica Duża, Konopnica) - 
projekty konkursowe 

 Rozbudowa Targów Lublin 
(projekt strategiczny) 

 

PI 8.7 

Samozatrudni
enie, 

przedsiębiorc
zość i 

tworzenie 
przedsiębiorst

w 

Przykładowe typy projektów 

 Projekty związane ze wsparciem tworzenia miejsc pracy m.in. wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, przedsiębiorczości społecznej  

 Działania szkoleniowo-doradcze dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz znajdujących się w początkowym 
okresie prowadzenia działalności 

Proponowane przykłady wskaźników 

Wskaźniki Produktu: 

 Liczba osób, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie (os.) 
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Wskaźniki Rezultatu: 

 Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego (szt.) 

 Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej (szt.) 

Planowane projekty ZIT i komplementarne 

 Programy udzielania wsparcia 
wiedzy z zakresu prowadzenia 
własnej działalności, pozyskaniu 
środków finansowych na 
prowadzenie własnej działalności 
gospodarczej oraz wsparciu na 
początkowym etapie prowadzenia 
działalności gospodarczej 
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5.8.2 CEL ROZWOJOWY 2: Rozwój funkcji kulturalnych LOF z uwzględnieniem 

potencjału i dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego - oraz towarzyszące mu 

Cele Szczegółowe i projekty oraz ich uzasadnienie w Działaniach w ramach 

funduszy strukturalnych 2014-2020 

Działania związane z ochroną oraz rozwojem posiadanego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego 

są ważnym obszarem przewidzianym do realizacji w ramach LOF. Wsparcie inteligentnych 

przedsięwzięć z powyższego zakresu jest kluczowe w celu budowy kreatywności i będzie to istotny 

element obszaru działań związanych z innowacyjnymi rozwiązaniami, cyfryzacją, przedsiębiorczością 

oraz sferą rozwoju kapitału ludzkiego. Należy mieć również na uwadze wpływ dziedzictwa 

kulturowego i przyrodniczego na rozwój regionalnej turystyki.  

Środowisko kulturowe jest (wraz z kapitałem ludzkim i przemysłem), jednym z podstawowych 

zasobów rozwojowych LOFu. W konsekwencji musi to prowadzić do działań związanych z ochroną i z 

jednoczesnym udostępnianiem. Ochrona i dbałość (w celu zabezpieczenia) o zasoby kultury i 

przyrody musi wspierać ich jak najszersze udostępnienie społeczeństwu w celu budowania 

świadomości, więzi kulturowych, edukacji, etc. 

Zastosowanie wymiaru terytorialnego pozwoli na zastosowanie usystematyzowanego podejścia do 

zarządzania zasobami kultury i przyrody na terenie całego LOF, w szczególności w zakresie 

kreowania produktów turystycznych oraz zacieśniania współpracy pomiędzy jednostkami kultury 

miast i gmin LOF. Podejście zintegrowane stanowi też bodziec do realizacji projektów 

udostępniających zasoby kultury i przyrody mieszkańcom. 

Działania realizowane w ramach Celu Rozwojowego  2: 

 Działanie 2.1 Ochrona i udostępnianie zasobów kulturowych (wspierane w ramach RPO-PI 

6.3) 

 Działanie 2.2 Ochrona, rewitalizacja i udostępnienie zasobów przyrodniczych oraz 

przeciwdziałanie klęskom żywiołowym (wspierane w ramach RPO-PI, 6.4, 5.2) 

 

Tabela 37 - Cele Sczegółowe zdefiniowane w ramach Celu Rozwojowego 2 w odniesieniu do wszystkich 4 
wymiarów terytorialnych 

Wymiar 
terytorialny                                      

                      Cele 

Cele szczegółowe (operacyjne) Przykłady celów impaktowych 

Między-gminne Poprawa stanu terenów 
przyrodniczych (lasów, nadbrzeży 
rzek, parków narodowych) 

Podniesienie poziomu wiedzy o 
dziedzictwie kulturowym i 
przyrodniczym na poziomie lokalnym 

Wzmocnienie więzi kulturowych 

Upowszechnienie dostępu do 
informacji o wydarzeniach 
kulturalnych i obiektach kultury 
poprzez podniesienie jakości 

Wzrost kooperacji pomiędzy placówkami 
edukacji 

Wzrost lokalnej przedsiębiorczości 
wspierającej turystykę 

Rozwój agro-turystyki 

Rozwój inicjatyw gminnych i między-
gminnych wspierających usługi 
turystyczne 
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dostępu i sieci tele-internetowej 

Gminy-Miasto Podniesienie poziomu świadomości 
kulturalnej w OF 

Przybliżenie mieszkańcom miast w 
OF obiektów kultury i przyrody 
znajdujących się na terenie całego 
LOFu 

Aktywizacja  działania lokalnych grup 
niesformalizowanych i NGOs dla 
realizacja celów rozwoju kultury i 
przyrody 

Wzrost zatrudnienia w obszarach kultury 
i przyrody 

Miejskie Uatrakcyjnienie życia kulturalnego 
Lublina 

Wzmocnienie funkcji kulturalnych 
Lublina 

Rozwój zainteresowania miastem jako 
miejscem edukacji wyższej i przyszłego 
osiedlenia  

Regionalne i 
ponadregionalne 
(krajowe i 
międzynarodowe) 

Intensyfikacja obecności kulturowej 
regionu na arenie krajowej i 
międzynarodowej 

Stworzenie ulepszonego zaplecza 
gospodarczego dla wspomagania 
turystyki 

 

 

Tabela 38 – Przykłady typowych projektów i wskaźników wraz z proponowanymi projektami dla Celu 
Rozwojowego 2.
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Wymiar terytorialny Między-gminne Gminy - Miasto Miejskie 
Regionalne i ponadregionalne 

(krajowe i międzynarodowe 

Działanie 
2.1 Ochrona 

i 
udostępniani
e zasobów 
kulturowych 

(6.3) 

PI 6.3  

Ochrona  
promocja i 

rozwój  
dziedzictwa  
kulturowego  
i naturalnego 

Przykładowe typy projektów 

 Ochrona zabytków, w tym prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytkach i w ich otoczeniu wraz z promocją 
obiektu,  

 Zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego i naturalnego na wypadek zagrożeń (np. zagospodarowanie brzegów rzek wraz z 
terenami przyległymi lub regulacja biegu rzek, inwestycje przeciwpowodziowe) 

 Tworzenie systemów wspierania podmiotów kreujących wartości kulturalne 

 Wspieranie tworzenia jednostek budujących życie kulturalne (np. klubów i teatrów amatorskich) 

 Wspomaganie projektów instytucji sektora kultury 

 Wspomaganie środowisk twórczych 

 Budowa ośrodków kulturalno-oświatowych, jako centrów promujących lokalny dorobek kulturalny, nowe formy przekazu, wzbogacanie 
lokalnych wartości kulturalnych, organizowanie wydarzeń (np. festyny, wystawy, koncerty, przeglądy, sesje, etc.) 

 Zastosowanie rozwiązań interaktywnych w obiektach kultury i zabytkach 

 Poprawa estetyki przestrzeni miejskiej oraz udostępnianie terenów dziedzictwa kulturowego dla mieszkańców 

Proponowane przykłady wskaźników 

Wskaźniki produktu: 

 Liczba zabytków (nieruchomych i ruchomych) objętych wsparciem (szt.)  

 Liczba instytucji kultury i oświaty objętych wsparciem (szt.) 

 Liczba nowo-utworzonych organizacji kulturalno-oświatowych (szt.) 

 Liczba nowo-zbudowanych ośrodków kulturalno-oświatowych (szt.) 

Wskaźniki rezultatu: 

 Zwiedzający muzea i oddziały muzealne (os.) 

 Liczba korzystających z infrastruktury objętej wsparciem (os.)  

 Liczba wydarzeń kulturalnych zorganizowanych w obiektach objętych wsparciem (szt.) 

 Liczba uczestników imprez zorganizowanych w obiektach objętych wsparciem (szt) 
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Planowane projekty ZIT i komplementarne 

 Renowacja i rewitalizacja 
obiektów wpisanych do rejestru 
zabytków i ewidencji zabytków 

Budowa, przebudowa, 
modernizacja lub wyposażenie 
obiektów pełniących funkcje 
kulturalne oraz kształtowanie 
przestrzeni publicznej 

  

Działanie 
2.2 Ochrona, 

rewitalizacja 
i 

udostępnieni
e zasobów 

przyrodniczy
ch oraz 

przeciwdział
anie klęskom 
żywiołowym 

(6.4, 5.2) 

PI 6.4 

Ochrona i 
przywróceni

e 
bioróżnorod

ności, 
ochrona i 

rekultywacja 
gleby oraz 

promowanie 
systemów 
ochrony 

ekosystemó
w, w tym 
programu 
NATURA 
2000 oraz 
zielonej 

infrastruktury 
 

Przykładowe typy projektów 

 Inwestycje w celu poprawy ochrony obszarów przyrodniczych, mające na celu przeciwdziałanie utraty różnorodności biologicznej  

 Inwestycje i projekty wzmacniające potencjał regionalny i lokalny wykorzystujący zasoby przyrodnicze 

 Projekty hamujące niekorzystne przekształcenia, degradację i fragmentację siedlisk przyrodniczych, gatunków fauny i flory, lub 
nadmierną eksploatację zasobów naturalnych 

 Projekty ograniczające niekontrolowaną eksploatację terenów cennych przyrodniczo 

 Inwestycje w ukierunkowanie ruchu turystycznego 

 Wykorzystanie i ochrona lokalnych zasobów przyrodniczych związanych z wodą 

 Poprawa środowiska i estetyki przestrzeni miejskiej oraz udostępnianie terenów dziedzictwa kulturowego dla mieszkańców  

Proponowane przykłady wskaźników 

Wskaźniki produktu: 

• Liczba opracowanych dokumentów planistycznych z zakresu ochrony przyrody (szt.) 
• Liczba inwestycji chroniących zasoby przyrodnicze (szt.) 
• Liczba zintegrowanych inwestycji kulturowo-przyrodniczych wraz z rewitalizacją tkanki otaczającej (np. miejskiej) (szt.) 

Wskaźniki rezultatu: 

 Liczba turystów korzystających z nowopowstałych kierunkach ruchu turystycznego (os.) 

 Wzrost ilości osób korzystających z nowo zrewitalizaowanych obszarów (w zakresie przyrodniczym i/lub kulturowym oraz w 
potencjalnym połączeniu z rewitalizacją terenów sąsiadujących (%) 
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Planowane projekty ZIT i komplementarne 

 Rewitalizacja dolin rzecznych Rewitalizacja Parku Ludowego, w 
tym m.in.: ciągi piesze i pieszo – 
rowerowe, mała architektura, 
zieleń, place zabaw, oświetlenie, 
toalety, punkty odpoczynku, 
monitoring 

 

PI 5.2 

Promowanie 
inwestycji 

ukierunkowa
nych na 

konkretne 
rodzaje 
ryzyka, 

zapewniając
ych 

odporność 
na klęski 

żywiołowe 
oraz 

stworzenie 
systemów 

zarządzania 
klęskami 

żywiołowymi 

Przykładowe typy projektów 

 Inwestycje wiodące do  poprawy bezpieczeństwa powodziowego na terenie OF 

 Rewitalizacja przeciwpowodziowa dolin rzek 

 Modernizacja i budowa zbiorników retencyjnych 

 Renowacja i przebudowa kanałów 

 Rekultywacja zbiorników wodnych 

 Inwestycje ukierunkowane na zagrożenia przy jednoczesnym zwiększaniu odporności na klęski i katastrofy 

 Rozwijanie systemów zarządzania klęskami i katastrofami 

Proponowane przykłady wskaźników 

Wskaźniki produktu: 

 Liczba nowych i/lub zmodernizowanych instalacji przeciwpowodziowych (szt.)  

 Liczba nowych i/lub zmodernizowanych zbiorników retencyjnych (szt.) 

 Długość nadbrzeży rzek zabezpieczonych przeciwpowodziowo (km.) 

Wskaźniki rezultatu:  

 Zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego w OF (%) 

 Liczba osób korzystających z infrastruktury przeciwpowodziowej (os.) 

Planowane projekty ZIT i komplementarne 

 
Zakup wyposażenia dla OSP 
(ratownictwo i 
przeciwdziałanie 
zagrożeniom) 
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5.8.3 CEL ROZWOJOWY 3: Poprawa efektywności transportowej z uwzględnieniem 

zrównoważonego transportu miejskiego i niskoemisyjności - oraz towarzyszące 

mu Cele Szczegółowe i projekty oraz ich uzasadnienie w Działaniach w ramach 

funduszy strukturalnych 2014-2020 

Na obszarze LOF występują dysproporcje w spójności i wystarczalności systemu komunikacyjnego 

wewnątrz LOF jak i dostępności do ogólnokrajowej i europejskiej sieci komunikacyjnej, które można 

zidentyfikować, jako problem ograniczonej mobilności sub-regionalnej. Realizacja tego działania 

powinna skutkować uzyskaniem efektywniejszego, bezpiecznego i przyjaznego dla środowiska 

systemu dróg i infrastruktury sieci transportowej, który zapewni zwiększanie mobilności wewnątrz- i 

między-regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T. 

Ponadto z przeprowadzonych diagnoz wynika, że jednym z problemów w obszarze niskoemisyjności i 

zwiększania efektywności energetycznej są zanieczyszczenia wynikające z rozwoju transportu 

kołowego (pojazdy indywidualne), niskiej efektywności energetycznej taboru i infrastruktury 

transportowej. 

Działania realizowane w ramach Celu Rozwojowego 3: 

 Działanie 3.1 Rozwój i usprawnienie systemu komunikacyjnego na obszarze LOF (wspierane 

w ramach RPO-PI 7.2) 

 Działanie 3.2 Wspieranie zrównoważonego systemu transportu miejskiego i zastosowań 

strategii niskoemisyjnych w transporcie (wspierane w ramach RPO-PI 4.3; 4.5) 

 

Tabela 39 - Cele Sczegółowe zdefiniowane w ramach Celu Rozwojowego 3 w odniesieniu do wszystkich 4 
wymiarów terytorialnych 

Wymiar 

terytorialny                                      

                      Cele 

Cele szczegółowe (operacyjne) Przykłady celów impaktowych 

Między-gminne Zapewnienie spójnego transportu 

PKS i PKP (gdzie możliwe) 

pomiędzy gminami oraz 

priorytetyzacja dla mniej emisyjnych 

środków transportu 

Poprawa adekwatności taboru do 

potrzeb użytkowników i standardów 

środowiskowych i społecznych 

Zwiększenie mobilności międzygminnej 

w nowych celach edukacyjnych, 

kulturalno-oświatowych lub biznesu 

Gminy-Miasto Poprawa dostępu do placówek 

edukacji i obiektów kultury i przyrody 

Usprawnienie transportu do rdzenia 

OF i do ośrodków usług zbiorowych 

oraz priorytetyzacja dla mniej 

emisyjnych środków transportu 

Zwiększenie mobilności do/z Lublina w 

nowych celach edukacyjnych, 

kulturalno-oświatowych lub biznesu 
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Poprawa adekwatności taboru do 

potrzeb użytkowników i standardów 

środowiskowych i społecznych 

Rozwoju i większe wykorzystanie 

niskoemisyjnego transportu 

Zwiększenia atrakcyjności transportu 
multimodalnego w stosunku do 
transportu drogowego 

Miejskie Poprawa systemu komunikacji 

zbiorowej, w tym niezbędnej 

przebudowy infrastruktury w ww. 

zakresie 

Poprawa spójności transportowej w 

OF poprzez stworzenie multi-

modalnego węzła komunikacyjnego 

w rdzeniu 

Zwiększenie udziału transportu 
przyjaznego środowisku w 
transporcie ogółem.  

Zwiększenie potrzeb edukacyjnych dla 

kadry obsługującej węzeł komunikacyjny 

Poprawa jakości usług transportu 

kolejowego wynikająca z inwestycji w 

rozwój transportu intermodalnego 

Regionalne i 

ponadregionalne 

(krajowe i 

międzynarodowe) 

Poprawa dostępu do OF lubelskiego 

z kraju i zza granicy   

Zwiększenie dostępności portu 
lotniczego i jego osiągnięć 
zmierzających do niskoemisyjności 

Rozwój eksportu/importu poza regionem 

i poza krajem (np. z sąsiadami zza 

wschodniej granicy)   

 

 

Tabela 40 – Przykłady typowych projektów i wskaźników wraz z proponowanymi projektami dla Celu 
Rozwojowego 3. 
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Wymiar terytorialny Między-gminne Gminy - Miasto Miejskie 
Regionalne i ponadregionalne 

(krajowe i międzynarodowe 

Działanie 
3.1 

Rozwój i 
usprawnienie 

systemu 
komunikacyj

nego na 
obszarze 

LOF  
(7.2) 

 

PI 7.2 

zwiększanie 
mobilności 
regionalnej 

poprzez 
łączenie 
węzłów 

drugorzędnych 
i 

trzeciorzędnyc
h z 

infrastrukturą 
TEN-T 

Przykładowe typy projektów 

 Kompleksowa analiza mobilności, ruchu i potrzeb transportowych w OF 

 Rozbudowa sieci połączeń z lotniskiem zgodnie z wynikami analiz ruchu i potrzeb 

 Budowa lub przebudowa dróg w celu poprawy spójności systemu komunikacyjnego  

 Projekty poprawiające przelotowość sieci dróg w celu złagodzenia przeciążenia dróg 

 Budowa lub przebudowa obiektów poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego w ramach wybranych ciągów 
drogowych  

 Wyposażenie dróg, ulic, torowisk w obiekty inżynieryjne i urządzenia drogowe służące bezpieczeństwu ruchu pojazdów transportu 
publicznego 

 Budowa, przebudowa, rozbudowa przystanków, stacji i węzłów przesiadkowych – zintegrowanych z różnymi rodzajami systemów 
transportu 

 Systemy parkingów dla samochodów „Parkuj i Jedź” („Park & Ride”) oraz dla rowerów („Bike & Ride”) przy krańcowych przystankach i 
węzłach przesiadkowych komunikacji zbiorowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą służącą obsłudze pasażerów 

 Projekty z zakresu telematyki poprawiające funkcjonowanie transportu publicznego 

Proponowane przykłady wskaźników 
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Wskaźniki produktu: 

 Całkowita długość nowych dróg, (km) 

 Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg, z czego TEN-T (km) 

 Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych trakcji kolejowych (km) 

 Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii trolejbusowych (km) 

 Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego (szt.) 

 Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów przesiadkowych (szt.) 

Wskaźniki rezultatu: 

• Średnia dostępność węzła transportowego w Lublinie i miastach powiatowych (min.) 

• Dodatkowa liczba pasażerów obsłużonych przez usprawniony transport zbiorowy (miejski, w LOF, ponadregionalny, międzynarodowy) 
(os.) 

• Obniżenie korzystania z transportu indywidualnego w ramach LOF (pasażero- km) 

Planowane projekty ZIT i komplementarne 

 Przebudowa, modernizacja dróg 
lokalnych w celu zapewnienia 
dostępności do nowych osiedli 
mieszkaniowych (niwelacja 
wąskich gardeł), budynków 
użyteczności publicznej w tym 
oświaty, zakładów pracy oraz 
terenów rekreacyjnych 

Dokończenie budowy korytarza 
transportu zbiorowego do obsługi 
terenów położonych w 
sąsiedztwie przyszłego 
Zintegrowanego Intermodalnego 
Dworca Metropolitalnego w 
Lublinie  

 

Działanie 
3.2 

Wspieranie 
zrównoważo

nego 
systemu 

transportu 
miejskiego i 
zastosowań 

strategii 

PI 4.3 

Wspieranie 
efektywności 

energetycznej i 
wykorzystywan

ia OZE w 
budynkach 
publicznych 

 

Przykładowe typy projektów 

 Modernizacja energetyczna budynków administracyjnych i technicznych oraz wymiana wyposażenia tych obiektów na energooszczędne 
oraz wprowadzenie zarządzania zasobami energetycznymi i innymi w obiektach 

 Wykorzystanie instalacji OZE i wymiana źródeł ciepła w budynkach administracyjnych i technicznych – na podstawie oceny 
wykorzystania poszczególnych rozwiązań w celu osiągnięcia jak największej oszczędności w zużyciu energii, w szczególności 
wysokoemisyjnej 

 Działania informacyjno-edukacyjne e celu zwiększania świadomości w zakresie oszczędności i poszanowanie energii  

Proponowane przykłady wskaźników 
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niskoemisyjn
ych w 

transporcie 
(4.3; 4.5) 

Wskaźnik produktu: 

 Liczba obiektów kompleksowej termomodernizacji z zastosowaniem OZE (szt.) 

 Liczba przeprowadzonych audytów energetycznych lub opracowań w zakresie szacowania możliwości oszczędzania energii (szt.) 

 Liczba obiektów objętych zdalnym systemem odczytu i archiwizowania danych dot. zużycia energii i (szt.) 

 Liczba budynków poddana termomodernizacji (szt.) 

 Liczba zlikwidowanych źródeł niskiej emisji w sieci budynków (szt.) 

Wskaźnik rezultatu: 

 Liczba pracowników transportu korzystających z termo modernizowanych obiektów (os/rok) 

 Szacowany poziom obniżenia kosztów energii w termo modernizowanych obiektach (%) 

 Liczba JST podejmujących wspólne negocjacje dot. zakupu energii (szt.) 

 Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektów (Mwh/rok) 

 Uniknięte emisje szkodliwych substancji (zgodnie z przyjętą metodologią) (%) 

Planowane projekty ZIT i komplementarne 

 Instalacje kolektorów słonecznych   

PI 4.5 

Promowanie 
strategii 

niskoemisyjnyc
h dla 

wszystkich 
typów 

obszarów, w 
szczególności 
na obszarach 
miejskich, w 

tym wspieranie 
zrównoważone
go transportu 

miejskiego 
oraz 

podejmowania 
odpowiednich 

Przykładowe typy projektów 

 Inwestycje w infrastrukturę służącą do produkcji i dystrybucji energii pochodzącej z OZE a do użycia w transporcie 

 Montaż systemów inteligentnego zarządzania wytwarzaną energią i do zastosowania na potrzeby transportu 

 Budowa i modernizacja infrastruktury transportu publicznego, służącej obsłudze pasażerów (dworce, terminale przesiadkowe, węzły 
komunikacyjne, przystanki), w tym wyposażenie tych obiektów w infrastrukturę wykorzystującą OZE  

 Wdrażanie zintegrowanych systemów elektronicznej obsługi w transporcie publicznym  

 Stosowanie materiałów i rozwiązań budowlanych przyjaznych środowisku przy realizacji inwestycji budowlanych dla infrastruktury 
transportowej służącej obsłudze pasażerów 

 Inwestycje w infrastrukturę i tabor „czystej” komunikacji publicznej w miastach  

 Inwestycje obejmujące udogodnienia dla podróży multimodalnych (kompleksowe inwestycje służące ruchowi pieszemu i rowerowemu 
obejmujące np. centra przesiadkowe, parkingi rowerowe, parkingi Park&Ride) 

 Projekty obejmujące ograniczanie i uspokajanie ruchu samochodowego w centrach miast, udogodnienia dla ruchu niezmotoryzowanego 
(pieszego i rowerowego)  

 Budowa instalacji do dystrybucji biokomponentów i biopaliw, czy innych nośników energii dla komunikacji publicznej 

 Projekty zakładające zwiększanie efektywności energetycznej w odniesieniu do infrastruktury publicznej np. oświetlenia miast  

 Dostosowanie przestrzeni publicznych wokół dworca do nowych funkcji, zagospodarowanie terenu, przebudowa ulic i utworzenie ciągów 
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działań 
adaptacyjnych 
i mitygujących 

 

pieszych i pieszo rowerowych 

 Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w korytarzach transportu i przy węzłach komunikacyjnych PKP/PKS 

 Budowa/przebudowa infrastruktury drogowej wykorzystywanej na rzecz transportu miejskiego, w tym dróg dojazdowych do dworca, oraz 
dróg dojazdowych do np. węzłów i przystanków przesiadkowych 

Proponowane przykłady wskaźników 

Wskaźniki produktu: 

 Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE i do zasilania transportu (szt.) 

 Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE i do zasilania infrastruktury transportu (szt.) 

 Liczba wybudowanej lub zmodernizowanej infrastruktury transportu publicznego służącej obsłudze pasażerów (szt.) 

 Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych/zintegrowanych centrów przesiadkowych (szt.) 

 Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego komunikacji miejskiej (szt) 

 Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego komunikacji miejskiej niskoemisyjnego lub niskopodłogowego (szt) 

Wskaźniki rezultatu: 

 Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej do użycia w transporcie (MW) 

 Udział OZE w produkcji energii elektrycznej zużywanej w transporcie ogółem (%) 

 Liczba osób korzystających z nowych lub zmodernizowanych obiektów transportu publicznego (os.) 

 Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektów (Mwh/rok) 

 Uniknięte emisje szkodliwych substancji (zgodnie z przyjętą metodologią) (%) 

Planowane projekty ZIT i komplementarne 

Montaż nośników do produkcji 
energii elektrycznej i cieplnej z 
odnawialnych źródeł energii  

Budownictwo pasywne 

Przebudowa, modernizacja, 
termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej 

Rozwój systemu transportu 
publicznego w Lubelskim 
Obszarze Funkcjonalnym wraz z 
przebudową i budową dróg oraz 
zakupem taboru niskoemisyjnego 

Budowa, modernizacja 
przystanków i dworców 
przesiadkowych zintegrowanych z 
innymi rodzajami transportu 

Zakup niskoemisyjnego taboru, w 
tym również zakup taboru do 
obsługi obszaru funkcjonalnego – 

Budowa metropolitalnych węzłów 
przesiadkowych z przyległymi 
parkingami P+R i B+R 

Dostosowanie przestrzeni publicznych 
związanych z dworcem i utworzonymi 
węzłami przesiadkowymi do nowych 
funkcji 

Budowa systemu zintegrowanej karty 
metropolitalnej 

Budowa budynku dworca komunikacji 
regionalnej, dalekobieżnej, 
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autobusy niskoemisyjne 

Budowa ścieżek i tras rowerowych 
na terenie LOF 

podmiejskiej i metropolitalnej i 
parkingu postojowego dla komunikacji 
pozamiejskiej 

Połączenie przyszłego 
Zintegrowanego Intermodalnego 
Dworca Metropolitalnego w Lublinie z 
siecią komunikacji zbiorowej 
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5.8.4 CEL ROZWOJOWY 4: Wspieranie zrównoważonego rozwoju LOF poprzez realizację 

celów 1-3 z uwzględnieniem rewitalizacji społecznej i przy zastosowaniu 

rozwiązań TIK we wszystkich obszarach - oraz towarzyszące mu Cele Szczegółowe 

i projekty oraz ich uzasadnienie w Działaniach w ramach funduszy strukturalnych 

2014-2020 

Cel strategiczny 4 będzie realizowany poprzez działania wspomagające rewitalizacje społeczną. Z 

uwagi na złożoność problemów, które dotykają poszczególne osoby i całe grupy osób wykluczonych z 

życia społecznego, coraz ważniejsza staje się kompleksowa pomoc, polegająca na udzieleniu 

wsparcia wielowymiarowego, które nie koncentruje się wyłącznie na przywróceniu osoby wykluczonej 

społecznie do życia zawodowego, ale przede wszystkim na ponownym włączeniu jej do życia 

społecznego. Wsparcie łączące zarówno reintegrację społeczną, jak i uzyskanie zatrudnienia, jest 

dużo bardziej efektywne i trwałe. Aktywną integrację należy postrzegać, jako aktywne podejście 

proponujące wiele działań, obejmujących całokształt potencjału człowieka, a nie wyłącznie kwestię 

zatrudnienia.  

Działania te jak również działanie wspierające cele 1-3 będą wspomagane poprzez rozwój 

infrastruktury, aplikacji i systemów zarzadzania przy zastosowaniu TIK we wszystkich obszarach.  

Oprócz kluczowej wspomagającej roli TIK w kulturze, edukacji, usługach i transporcie, rozwiązania 

TIK są również wdrażane dla poprawy integracji społeczności wykluczonych.  

Działania realizowane w ramach Celu Rozwojowego 4: 

 Działanie 4.1 Działania w celu poprawy zatrudnialności w szczególności dla  osób 

niewykwalifikowanych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, niepełnosprawnych, 

bezrobotnych lub osób 50+ (wspierane w ramach  RPO-PI 9.4, 8.9, 8.5) 

 Działanie 4.2 Działania  na  rzecz  osób  wchodzących  lub  powracających  na  rynek  pracy 

poprzez  tworzenie  miejsc  opieki  nad  dziećmi  do  lat trzech oraz osobami zależnymi. 

(wspierane w ramach RPO-PI 8.8) 

 Działanie 4.3 Wspieranie rewitalizacji społecznej rewitalizacją fizyczną (wspierane w ramach 

RPO-PI 9.2) 

 Działanie 4.4 Rozwój systemów TIK w celu: (i) wspomagania nowoczesnej edukacji – e-

learning (ii) wspomagania dostępu i kreowania systemów interakcji z zasobami kultury – e-

kultura; (iii) ułatwienia zarządzania i użytkowania spójnego systemu transportowego i (iv) 

wspomagania rewitalizacji społecznej (wspierane w ramach RPO-PI 2.3) 

 

Tabela 41 - Cele Sczegółowe zdefiniowane w ramach Celu Rozwojowego 4 w odniesieniu do wszystkich 4 
wymiarów terytorialnych 

 

Wymiar 
terytorialny                                      

                      Cele 

Cele szczegółowe (operacyjne) Przykłady celów impaktowych 

Między-gminne Wzrost wsparcia udzielanego grupom 
osób wykluczonych  

Poprawa integracji i rehabilitacji 
społeczno-zawodowej osób 
niepełnosprawnych i osób 50+ 

Rozwój przedsiębiorczości związanej 
z e-usługami 
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Wzrost aktywizowania lokalnych 
społeczności  

Poszerzenie wsparcia szkoleniowego w 
zakresie e-technologii 

Poprawa dostępu do Internetu  

Tworzenie warunków dla wyrównywania 
szans płci na rynku pracy 

Gminy-Miasto Wzrost wykorzystania instrumentów 
polityki społecznej dla ożywienia 
wybranych społeczności lokalnych 

Poprawa dostępu do edukacji, usług i 
informacji przy szerokim zastosowaniu 
TIK 

Poprawa integracji i rehabilitacji 
społeczno-zawodowej osób 
niepełnosprawnych i osób 50+ 

Rozwój inicjatyw społecznych 

 

Miejskie Rozwój zaawansowanych typów 
aktywności z zakresu e-usług 

Poprawa integracji i rehabilitacji 
społeczno-zawodowej osób 
niepełnosprawnych i osób 50+ 

 

Regionalne i 
ponadregionalne 
(krajowe i 
międzynarodowe) 

Intensyfikacja promocji np. usług 
/turystyki w LOF poprzez rozwój multi-
tematycznych portali multimedialnych  

Zacieśnienie współpracy 
gospodarczej z sąsiednimi 
województwami w sektorze turystyki 

!!! Cel szczegółowy – „Poprawa integracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej poprzez 

edukację dla osób niepełnosprawnych i osób 50+” ma wymiar ponad-obszarowy i dotyczy 

trzech krajowych wymiarów terytorialnej interwencji 

 

Tabela 42 - Przykłady typowych projektów i wskaźników wraz z proponowanymi projektami dla Celu 
Rozwojowego 4. 
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Wymiar terytorialny Między-gminne Gminy - Miasto Miejskie 
Regionalne i ponadregionalne 

(krajowe i międzynarodowe 

Działanie 
4.1 

Działania 
w celu 

poprawy 
zatrudnialn

ości w 
szczególn
ości dla  

osób 
niewykwali
fikowanyc

h, 
zagrożony

ch 
wykluczeni

em 
społeczny

m, 
niepełnosp
rawnych, 
bezrobotn

ych lub 
osób 50+  
(9.4, 8.9, 

8.5) 

PI9.4  

aktywna 
integracja, w 

szczególności 
w celu 

poprawy 
zatrudnialności 

Przykładowe typy projektów 

 Programy ukierunkowane na integrację i rehabilitacje społeczno-zawodową osób niepełnosprawnych i 50+ 

 Programy wspierania zatrudnienia skierowane do osób niepełnosprawnych i osób 50+  

 Organizacja szkoleń i kursów i staży dla ww. grup  

 Wyposażanie stanowisk pracy  

 Intensyfikacja pośrednictwa pracy 

Proponowane przykłady wskaźników 

Wskaźniki produktu: 

 Liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem w programie (os.) 

 Liczba osób 50+ objętych wsparciem w programie (os.) 

Wskaźniki rezultatu: 

 Liczba osób zatrudnionych po opuszczeniu programów (w tym prowadzący działalność gosp.) (os.) 

 Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programów (os.) 
• Liczba osób posiadających zatrudnienie po minimum (tu wskazanie określonego) czasu po opuszczeniu programów (os.) 

Planowane projekty ZIT i komplementarne 
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Indywidualne programy 
wychodzenia z bezdomności na 
obszarze objętym rewitalizacją 

   

PI 8.9 

Poprawa 
adaptacyjności 
przedsiębiorst

w i ich 
pracowników 

oraz 
dostosowanie 
kwalifikacji i 
umiejętności 

osób 
pracujących do 
potrzeb rynku 

pracy 

Przykładowe typy projektów 

 Opracowanie, przetestowanie (pilotaże) i upowszechnienie efektywnych modeli rozwoju działalności gospodarczej (od jednoosobowej 
działalności gospodarczej do przedsiębiorcy-pracodawcy) 

 Wsparcie na rzecz zwiększenia udziału MMŚP w rynku zamówień publicznych, w tym działania edukacyjne, badawcze i informacyjne 

 Opracowanie modeli wykorzystania narzędzi ICT i Internetu w działalności gospodarczej oraz przygotowanie narzędzi diagnostycznych  

 Badania poziomu wykorzystania nowoczesnych technologii w działalności MMŚP oraz poziomu kompetencji cyfrowych ich pracowników 

 Koordynacja wsparcia rozwojowego udzielanego na rzecz przedsiębiorstw i pracowników na poziomie regionalnym 

 Opracowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi dialogu społecznego w zakresie organizacji pracy, podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych pracowników, zarządzania zmianą gospodarczą oraz zarządzania strategicznego i zarządzania zasobami ludzkimi 

 Prowadzenie cyklicznych badań pozwalających prognozować zmiany dynamiki kluczowych trendów mikro- i makroekonomicznych, 
zachodzących na poziomie określonych branż gospodarczych, sektorów i obszarów geograficznych (wczesne ostrzeganie) 

 Stworzenie systemowych narzędzi zapobiegania sytuacjom kryzysowym przedsiębiorstw, które odczuwają negatywne skutki zmiany 
gospodarczej (szybkie reagowanie) 

 Realizacja działań budujących świadomość przedsiębiorców, w szczególności sektora MMŚP, w zakresie korzyści i sposobów 
przewidywania i radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi oraz racjonalnego podejścia do zagadnienia porażki biznesowej 

 Realizacja działań niwelujących negatywne stereotypy związane z porażką biznesową 

 Realizacja działań budujących świadomość właścicieli i kadry zarządzającej MMŚP na temat korzyści z zarządzania rozwojem 

Proponowane przykłady wskaźników 
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Wskaźniki produktu: 

 Liczba osób pracujących objętych wsparciem w programie (łącznie z pracującymi na własny rachunek) (os.) 

 Liczba osób pracujących (łącznie z pracującymi na własny rachunek) w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie (os.) 

 Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw objętych wsparciem w programie (w tym przedsiębiorstw 
spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) (os.) 

 Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy objętych wsparciem w programie 
(os.) 

Wskaźniki rezultatu: 

 Liczba osób, które nabyły kompetencje w ramach lub po opuszczeniu programu (os.) 

 Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły lub kontynuowały zatrudnienie (os.) 

 Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy 6 miesięcy po opuszczeniu programu (os.) – weryfikacja jakościowa - 
wywiady 

Planowane projekty ZIT i komplementarne 

 Doradztwo zawodowe, szkolenia, 
staże i praktyki zawodowe 
przygotowujące do podjęcia pracy 
w nowym zawodzie oraz 
pośrednictwo pracy 

 

 

PI 8.5 

Dostęp do 
zatrudnienia 

dla osób 
poszukujących 

pracy i osób 
biernych 

zawodowo, w 
tym 

długotrwale 

Przykładowe typy projektów 

 Wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy 

 Działania na rzecz podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz ich lepszego dopasowania do potrzeb rynku pracy 

 Wsparcie w zdobyciu doświadczenia zawodowego 

 Wsparcie mobilności przestrzennej, w tym międzynarodowej w ramach sieci EURES 

 Monitorowanie i prognozowanie sytuacji na regionalnym rynku pracy 

Proponowane przykłady wskaźników 
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bezrobotnych 
oraz 

oddalonych od 
rynku pracy, 

także poprzez 
lokalne 

inicjatywy na 
rzecz 

zatrudnienia 
oraz 

wspieranie 
mobilności 

pracowników 

Wskaźniki Produktu: 

 Ilość inicjatyw/programów na rzecz podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych (szt.) 

 Ilość inicjatyw dotyczących pośrednictwa pracy u pracodawców zagranicznych (szt.) 

Wskaźniki Rezultatu: 

 Liczba osób pracujących (tu wpisanie okresu utrzymania zatrudnienia) po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny 
rachunek) (os.) 

 Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego (szt.) 

Planowane projekty ZIT i komplementarne 

Organizacja staży oraz 
praktyk zawodowych u 
pracodawców w Lubelskim 
obszarze funkcjonalnym 
bezrobotnych z gmin 
wiejskich LOF 

Realizacja subsydiowanego 
zatrudnienia dla osób długotrwale 
bezrobotnych, które także umożliwi 
odbiorcom wsparcia nabycie 
doświadczenia zawodowego 

Wyposażenia lub doposażenia 
stanowiska pracy utworzonego pod 
potrzeby odbiorcy wsparcia 

 

 

Działanie 
4.2 

Działania  
na  rzecz  

osób  
wchodząc
ych  lub  

powracają
cych  na  

rynek  
pracy 

poprzez  
tworzenie  

miejsc  

PI 8.8 

Równość 
mężczyzn i 
kobiet we 

wszystkich 
dziedzinach, w 
tym dostęp do 
zatrudnienia, 

rozwój 
kariery, 

godzenie życia 
zawodowego i 

prywatnego 
oraz 

promowanie 

Przykładowe typy projektów 

 Stworzenie modelu monitorującego różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn wykonujących pracę o tej samej wartości 

 Opracowywanie i wdrażanie modelowych programów przeciwdziałania dyskryminacji i wyrównywania szans płci w miejscu pracy i w 
dostępie do zatrudnienia 

 Wsparcie rozwoju współpracy międzysektorowej na rzecz poprawy równości szans płci 

 Upowszechnianie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego z opieką nad dziećmi do lat 3 i wspierających powrót do pracy 

 Podnoszenie kwalifikacji kadry samorządów gmin odpowiedzialnych za rozwój form opieki na dziećmi do lat 3 

 Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania żłobków (m.in. przyzakładowych), klubów dziecięcych, funkcji opiekuna dziennego  

  Działania zakresie tworzenia dodatkowych miejsc opieki  

  Działania wspierające  nowe rozwiązania w zakresie organizacji pracy np. worksharing, telepraca, elastyczne godziny pracy 

Proponowane przykłady wskaźników 
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opieki  nad  
dziećmi  
do  lat 
trzech 
oraz 

osobami 
zależnymi. 

(8.8) 

równości 
wynagrodzeń 

za taką 
samą pracę 

Wskaźniki Rezultatu: 

 Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu 
(os.) 

Wskaźniki Produktu: 

 Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie (os) 

 Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (szt.) 

Planowane projekty ZIT i komplementarne 

Działania na  rzecz  osób  
wchodzących  lub  powracających  na  
rynek  pracy  po  okresie  opieki nad 
dzieckiem do lat 3 lub osobą zależną, 
w oparciu o zaplanowane formy 
wsparcia  utworzenie  nowych  miejsc  
opieki  nad  dziećmi  do  lat trzech oraz 
osobami zależnymi. – Żłobki w 
gminach LOF (poza Lublinem) 

 
 

 

Działanie 
4.3 

Wspierani
e 

rewitalizacj
i 

społecznej 
rewitalizacj
ą fizyczną 

(9.2) 

PI 9.2 

Wspieranie 
rewitalizacji 
fizycznej, 

gospodarczej i 
społecznej 

ubogich 
społeczności i 

obszarów 
miejskich i 
wiejskich 

Przykładowe typy projektów 

 Uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznych 

 Projekty rewitalizacji fizycznej zdegradowanych terenów poprzemysłowych, powojskowych, popegeerowskich i miejskich, które będą 
miały na celu nadawanie i przywracanie tym obszarom funkcji gospodarczych, edukacyjnych (cel1), turystycznych, rekreacyjnych, 
społecznych i kulturalnych (cel 2)  

 Poprawa środowiska i estetyki przestrzeni miejskiej oraz udostępnienie terenów dla mieszkańców (np. rewitalizacja Parku Ludowego i 
nadbrzeży Bystrzycy) 

 Systemy poprawy bezpieczeństwa publicznego 

 Projekty dostosowujące istniejącą zabudowę publiczną do celów gospodarczych, społecznych, edukacyjnych, kulturalnych, 
turystycznych, itp. połączone z poprawą warunków życia 

 Organizowanie wycieczek/przedstawień dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (bezrobotni, starzy, niepełnosprawni) 

Proponowane przykłady wskaźników 
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Wskaźniki produktu: 

 Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją (ha)  

 Liczba nowych, przebudowanych i przekształconych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach (szt)  

 Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych (szt.) 

 Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub niepełnosprawnych lub w wieku poniżej 25 lat  lub bezrobotnych objętych 
wsparciem w programie [os.],  

Wskaźniki rezultatu:  

 Liczba podmiotów gospodarczych, które rozpoczęły działanie na terenie objętym rewitalizacją (szt.) 

 Spadek liczby popełnianych przestępstw/wykroczeń/zagarnięć mienia na obszarze objętym rewitalizacją (%) 

Planowane projekty ZIT i komplementarne 

 Rewitalizacja oraz zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe doliny rzeki 
Bystrzycy wraz z 
zagospodarowaniem terenów 
położonych w obszarze 
nadrzecznym 

 

Rewitalizacja Placu Litewskiego w 
Lublinie wraz z przywróceniem 
świetności zabytkowych obiektów 
w jego otoczeniu 

Rewitalizacja Fabryki słodu 
Vetterów w Lublinie na Lubelskie 
Centrum Nauki wraz z Muzeum 
Przemysłu 

Rewitalizacja terenów 
poprzemysłowych po dawnej 
Fabryce Samochodów 
Ciężarowych w Lublinie 

Rewitalizacja Podzamcza w 
Lublinie 

 

Działanie 
4.4 

Rozwój 
systemów 

TIK w 

2.3 

Wzmacnianie 
zastosowania 

technologii 
komunikacyjno

Przykładowe typy projektów 

• Upowszechnienie i wzrost zastosowania TIK we wszystkich dziedzinach  

• Rozbudowa usług elektronicznych publicznych w zakresie monitoringu, Internetu, informacji, nauczania, kultury, transportu 

• Zwiększenie dostępu obywateli do usług publicznych, w tym m.in. projektów z zakresu e-edukacji, e-kultury i z zakresu e-komunikacji 

transportowej i e-usług w zakresie informacji i kupna biletów 
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celu: (i) 
wspomaga

nia 
nowoczes

nej 
edukacji – 
e-learning 

(ii)  
wspomaga

nia 
dostępu i 
kreowania 
systemów 
interakcji z 
zasobami 
kultury – 
e-kultura; 

(iii) 
ułatwienia 
zarządzani

a i 
użytkowan

ia 
spójnego 
systemu 

transporto
wego i (iv) 
wspomaga

nia 
rewitalizacj

i 
społecznej 

(2.3)  

-
informacyjnych 

dla e-
administracji, 

e-learningu, e-
integracji, e- 
kultury i e-

zdrowia 

• Wsparcie budowy publicznych punktów i sieci dostępu do Internetu na terenie placówek edukacji i przy węzłach transportowych 
• Wsparcie cyfryzacji, w tym digitalizacji zasobów kulturowych, naukowych i edukacyjnych, planistycznych, geodezyjnych i 

kartograficznych, transportowych a także zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu w postaci cyfrowej do tych zasobów 
• Rozwój infrastruktury informatycznej integrującej zasoby i organizacje w sektorze kultury, edukacji, innowacyjności i w sektorze 

transportu 

• Wdrożenie nowoczesnych technologii teleinformatycznych, integracja systemów zarządzania w celu poprawy bezpieczeństwa na 
terenie LOF oraz karta metropolitalna i system rozbudowy inf. Pasażerskiej 

• Wypracowanie i wdrożenie efektywnych rozwiązań wspierających rozwój przedsiębiorstw oraz realizacja działań mających na celu 
zapewnienie szerokiego dostępu do wiedzy w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (platforma szkoleń e-learning) 

Proponowane przykłady wskaźników 

Wskaźniki produktu: 

• Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w instytucjach (szt.) 
• Liczba zainstalowanych aplikacji w instytucjach (szt.) 
• Liczba instytucji wspartych w zakresie zastosowania TIK (szt.) 

• Liczba urzędów, które usprawniły funkcjonowanie dzięki awansowi cyfrowemu (szt.) 

Wskaźniki rezultatu: 

Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja (szt.) 

Planowane projekty ZIT i komplementarne 

 Utworzenie Systemu 
Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego 

Cyfrowy LOF  

Rozwój nowoczesnej 
infrastruktury teleinformatycznej w 
nowopowstałej aglomeracji 
uwzgledniającej szybkie 
połączenia informacyjne między 
miastem, gminami, lotniskiem 
międzynarodowym i działającym 
taborem transportowym 

Rozbudowa Systemu Zarządzania 
Ruchem i Komunikacją, (ZD, ZK) 

Integracja Systemu Informacji 
Pasażerskiej 

 

 



 

5.9 Zasady i tryby wyboru projektów 

Specyfika nowego narzędzia – ZIT - służącego realizacji strategii terytorialnych wymaga całkowitej 

zmiany podejścia do tworzenia i zarządzania projektami finansowanymi ze środków UE w stosunku do 

poprzedniej perspektywy finansowej. Jeśli przyjąć, zgodnie z zapisami dokumentu pt.: „Zasady 

realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce” przygotowanego przez ministerstwo 

właściwe ds. rozwoju regionalnego, że celem narzędzia ZIT jest „realizacja pakietów różnych 

tematycznie, ale wzajemnie powiązanych i komplementarnych projektów” to należy uznać, że efektem 

wyboru na etapie preselekcji powinny być nie pojedyncze projekty, ale pakiety projektów wzajemnie 

zintegrowanych i komplementarnych. Pakiety te powinny oferować kompleksowe rozwiązanie 

zdiagnozowanych problemów i w sposób znaczący wpływać na zmianę założonych na poziomie celów 

strategicznych ZIT wskaźników. 

Takie podejście wymaga stworzenia poza podstawowymi kryteriami wyboru projektów, także 

wstępnych zasad kategoryzacji projektów, które posłużą do budowy pakietów projektów w obrębie 

danego celu tematycznego/priorytetu inwestycyjnego. 

Zadaniem Związku ZIT, określonym w dokumentach programowych jest zatem wybór pakietów 

projektów przewidzianych do realizacji w formule ZIT. Biorąc pod uwagę uzgodniony poziom delegacji 

uprawnień IZ RPO WL oraz zapisy podpisanego Porozumienia, Związek ZIT będzie odpowiedzialny 

za realizację procesu preselekcji i priorytetyzacji przedsięwzięć przeznaczonych do dofinansowania z 

Priorytetów Inwestycyjnych przewidzianych dla ZIT. 

W związku z powyższym naczelną rolę w wyborze projektów do realizacji w ramach ZIT będzie pełniła 

Rada Programowa ZIT. Zgodnie z zapisami umowy partnerskiej „Rada Programu ZIT opiniuje i 

rekomenduje projekty w ramach Programu ZIT, zgodne ze Strategią ZIT. Rekomendacje uważa się za 

przyjęte, jeśli zostały przyjęte zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 

ustawowego składu Rady Programu, w głosowaniu jawnym.” Wszystkie projekty zarekomendowane 

pozytywnie przez Radę ZIT, pod warunkiem dostępnej alokacji w ramach poszczególnych programów 

operacyjnych, będą mogły uzyskać dofinansowanie po spełnieniu kryteriów wyborów projektów 

przyjętych przez poszczególne instytucje zarządzające po ich akceptacji przez właściwe komitety 

monitorujące. 

W związku z faktem, że w przypadku realizacji Strategii ZIT Miasta Lublin i jego obszaru 

funkcjonalnego, przyjęto zasadę minimalnej delegacji funkcji zarządczych (jedynie współudział w 

procedurze wyboru projektów) wszelkie szczegółowe zasady dotyczące wyboru projektów do 

dofinansowania zostaną określone w Porozumieniu z IZ RPO, a także w dokumentach programowych 

i wdrożeniowych właściwych instytucji zarządzających współfinansujących projekty komplementarne.  

Należy podkreślić, że Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego (UMWL) dokonał wyboru 

przedsięwzięć o priorytetowym znaczeniu dla realizacji celów Województwa Lubelskiego, wśród 

których znalazł się projekt pn. „Zintegrowana Inwestycja Terytorialna w Lubelskim Obszarze 

Funkcjonalnym”. Umieszczenie przedmiotowego projektu na liście przedsięwzięć priorytetowych 

oznacza, że możliwym będzie uzyskanie dwóch rodzajów wsparcia: bezpośredniego i pośredniego. 

Wsparcie bezpośrednie oznacza, że projekt po spełnieniu określonych kryteriów oraz przejściu 

procedury negocjacyjno-uzgodnieniowej (zgodnie z zapisami projektu RPO WL) ma szansę stać się 

projektem strategicznym i otrzymać dofinansowanie w ramach RPO WL. Wsparcie pośrednie oznacza 

wsparcie UMWL w trakcie prac nad Kontraktem Terytorialnym i ujęcie przedsięwzięcie w tym 

dokumencie, co może oznaczać współfinansowanie z innego programu. 

Szczegóły dotyczące trybu negocjacyjno-uzgodnieniowego oraz procedowania z propozycjami 

projektów strategicznych do RPO WL, zostaną opracowanie przez IZ RPO WL. 

Projekty zgłoszone przez poszczególnych członków LOF zostaną poddane ocenie przez Zespół 

Oceniający powołany przez Radę Programową zgodnie z następującymi kryteriami: 



156 

 

 Zgodność z celami ZIT 

 Ponadlokalny charakter przedsięwzięcia (w przypadku projektów współfinansowanych z EFS 

należy wykazać, że grupy docelowe będą obejmowały tylko osoby z terenu LOF) 

 Zintegrowanie i synergiczność przedsięwzięcia – wykazanie realizacji projektów 

uzupełniających  

 Wykazanie efektu rozwojowego 

 Trwałość finansowa projektu 

 Gotowość do realizacji 

 

 

5.9.1 Kryterium trwałości finansowej projektu 

Zgodnie z wytycznymi MRR, Instytucja Zarządzająca powinna sprawdzić czy beneficjent będzie 

zdolny do wdrożenia projektu, a operator będzie generował wystarczającą nadwyżkę finansową do 

pokrycia wszystkich kosztów działalności operacyjnej oraz wydatków inwestycyjnych (łącznie z 

koniecznymi odtworzeniami). Jest wskazane, aby to sprawdzenie dokonano na etapie wyboru 

projektów do ZIT, jako że analiza trwałości finansowej ma na celu weryfikację czy zasoby finansowe 

wystarczą na pokrycie wszystkich wydatków finansowych, rok po roku, na przestrzeni całego 

horyzontu czasowego projektu. Trwałość finansowa inwestycji zostaje potwierdzona, jeśli 

skumulowane przepływy gotówki netto nie są ujemne w żadnym z analizowanych lat.  

Dodatkowo, analiza sytuacji finansowej beneficjenta/operatora powinna polegać na sprawdzeniu 

operatora. Jeżeli operator zbankrutuje, trwałość samej inwestycji straci znaczenie. Analiza przepływów 

gotówkowych powinna wykazać, że beneficjent/operator ma dodatnie roczne saldo gotówkowe pod 

koniec każdego roku wdrażania i działalności. 

Dlatego rekomendowane jest przeprowadzenie skróconej analizy trwałości finansowej dla każdego z 

projektów zgłoszonych do ZIT, aby w przyszłości móc odwołać się do wcześniejszych założeń. 

Badanie przeprowadza się przy użyciu rachunku przepływów pieniężnych (badanie sald środków 

pieniężnych systemu w okresie eksploatacji aktywów finansowanych), a w przypadku projektów 

deficytowych prognozę należy poprzeć komentarzem wyjaśniającym, w jaki sposób inwestor zamierza 

Etap 
pierwszy 

• Zgłoszenie projektów przez członków LOF 

Etap drugi 

• Ocena strategiczna przeprowadzana przez Zespół 
Oceniający powołany przez Radę Programową 

Etap trzeci 

• Ostateczne zatwierdzenie projektów przez Radę 
Programową  
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pozyskać środki. We wczesnych etapach analizy finansowej projektu na potrzeby wyboru projektów do 

realizacji w ZIT proponowane jest użycie uproszczonego modelu do analizy.  

Model ten bazuje na metodzie wartości bieżącej netto (wartość zaktualizowana netto) NPV, która 

opiera się na zdyskontowanych przepływach gotówkowych netto („net cash flow”) w kolejnych latach, 

a więc na różnicach między przewidywanymi wpływami pieniężnymi i wydatkami pieniężnymi 

poniesionymi dzisiaj na nakłady inwestycyjne, sprowadzonymi do wspólnego mianownika, który 

pozwoli na dokonanie czytelnych porównań. 

Trzy główne pojęcia strumieni pieniężnych precyzyjnie określają „cash flow”: 

Nt –wydatki (nakłady), ponoszone w okresie t (nakłady inwestycyjne na kupno gruntu, budowę 

inwestycji, koszt wyposażenia i jego odnawiania, koszty operacyjne, spłaty rat od kredytów, nakłady 

na kapitał obrotowy podczas realizacji inwestycji, etc.) 

CFt –wpływy, uzyskiwane dzięki inwestycji w okresie t (zysk netto, amortyzacja, wartości rezydualne, 

nakłady poniesione na zakup gruntów w momencie odzyskania ich przy końcu inwestycji, nakłady na 

kapitał obrotowy (ze środków własnych w momencie ich potencjalnego odzyskiwania przy końcu 

inwestycji) etc.) 

NCFt –przepływy pieniężny netto w okresie t (różnica między wpływami CFt i nakładami Nt).   

Obliczanie wartości bieżącej netto projektu dokonuje się według wzoru: 

   

r - stopa dyskontowa, 

t - ilość lat, dla których liczone są przepływy, 

N0 - jednorazowe wydatki inwestycyjne, 

R - wartość rezydualna. 

Dane do powyższego wzoru wpisuje się w arkusz kalkulacyjny rozpisane dla każdego roku. Wyniki nie 

tylko pozwolą na oszacowanie wartości bieżącej netto projektu, ale również analiza przepływów 

pieniężnych dla każdego roku zasygnalizuje kiedy równowaga finansowa projektu może być 

zachwiana. 

Właściwe przygotowanie danych do modelu wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na następujące 

elementy analizy:  

 Średni horyzont czasowy dla sektorów: (i) Energetyka - 25 lat; (ii) Gospodarka wodna i 

ochrona środowiska – 30 lat; (iii) Kolejnictwo – 30 lat; (iv) Drogi – 25 lat; (v) Porty i porty 

lotnicze – 25 lat; (vi) Telekomunikacja – 15 lat; (vii) Przemysł – 10 lat i (viii) Inne usługi -15 lat;  

 Ustalenie całkowitych kosztów (całkowite nakłady inwestycyjne, całkowite koszty operacyjne, 

kosztów eksploatacji (napraw i zużycia), kosztów cyklu życia (okresowych); 

 Założenie przychodów generowanych przez projekt stałe i wyrywkowe (np. wynajem);  

 Wartość rezydualna inwestycji na końcu horyzontu czasowego, może być ujemna, jeśli np. 

dochód z recyklingu materiałów nie pokryje kosztów rozbiórki i usunięcia;  

 Wybór odpowiedniej stopy dyskontowej - przyszłe koszty i korzyści są dyskontowane, żeby 

dowiedzieć się, ile są one warte dziś i żeby można je odnieść do nakładów, które obecnie sa 

ponoszone. Kluczowy wpływ na wynik dyskontowania ma stopa dyskontowa. Stosowane są 

różne metody wyznaczania stopy dyskonta, ale najczęściej przyjmuje się stopy dyskontowe a 

priori, na podstawie wytycznych instytucji finansujących dane przedsięwzięcie. Np. Komisja 
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Europejska zaleca przyjmowanie dla projektów inwestycyjnych 5% dyskonta, administracja 

publiczna w Wielkiej Brytanii dla różnych przedsięwzięć finansowanych z publicznych środków 

zaleca stosowanie stopy dyskontowej na poziomie 3,5%.  

Inwestycja jest opłacalna, gdy NPV ≥ 0, co oznacza, iż stopa rentowności danego przedsięwzięcia jest 

wyższa od stopy granicznej, określonej przez przyjętą do rachunku stopę dyskontową. Każda 

inwestycja o NPV większym od zera może być zrealizowana, ponieważ przyniesie wyższe korzyści 

finansowe niż wymagane przez inwestora. Natomiast ujemna wartość NPV świadczy o niższej od 

granicznej stopie rentowności przedsięwzięcia.  

Wartość NPV zależy, z jednej strony, od wartości i rozłożenia w czasie przepływów pieniężnych netto, 

z drugiej zaś od przyjętej do obliczeń stopy dyskontowej. Podniesienie poziomu stopy dyskontowej 

prowadzi do obniżenia zdyskontowanej wartości przepływów pieniężnych netto w kolejnych latach 

okresu obliczeniowego. 

Ponieważ NPV jest wielkością bezwzględną, wyliczone jest jako wartość nadwyżki wpływów nad 

wydatkami, powstaje problem porównywalności różnych projektów inwestycyjnych. Projekty te mogą 

się różnić przede wszystkim wielkością przewidywanych wpływów i wydatków, co wynika z kolei z 

różnic w skali przedsięwzięcia inwestycyjnego, a także różnym czasem realizacji inwestycji. Mogą się 

również różnić stopniem ryzyka inwestycyjnego związanego z realizacją poszczególnych projektów. 

Powyższe aspekty należy mieć na myśli gdy będzie porównywać się projekty do wyboru do realizacji 

w ZIT. 

5.9.2 Procedura wyboru projektów w ZIT LOF – tryb konkursowy 

Zasady wyboru projektów w trybie konkursowym muszą być uzgodnione z IZ RPO i winny być zawarte 

w Porozumieniu między IZ a Związkiem ZIT (lub podmiotem reprezentującym ZIT). 

W związku z założeniem minimalnej delegacji funkcji zarządczych, przedstawiciele Związku ZIT będą 

członkami komisji oceniających w ramach systemu oceny projektów IZ RPO. IZ RPO w porozumieniu 

ze Związkiem ZIT będzie organizować konkursy na projekty dotyczące LOF, które wpisywać się będą 

w cele określone w niniejszej Strategii. 

Zakłada się, że zakres konkursów organizowanych przez IZ RPO będzie przedmiotem negocjacji z IZ 

RPO w ramach trybu negocjacyjno-uzgodnieniowego. 

Szczegóły współpracy zostaną określone w Porozumieniu między IZ a Związkiem ZIT (lub podmiotem 

reprezentującym ZIT). 

5.9.3 Procedura wyboru projektów w ZIT LOF – tryb pozakonkursowy 

Projekty otrzymujące współfinansowanie w trybie pozakonkursowym, winny być bezpośrednio 

uwzględnione w Strategii ZIT. Mogą być one zgłaszane przez poszczególnych członków LOF i będą 

one podlegały szczegółowej ocenie przeprowadzanej przez Komitet Oceniający, a następnie będą 

zatwierdzane przez Radę Programową. Projekty pozakonkursowe będą przedmiotem negocjacji z IZ 

RPO w ramach trybu negocjacyjno-uzgodnieniowego. 

Szczegóły dalszego procedowania z ww. projektami zostaną określone w Porozumieniu między IZ a 

Związkiem ZIT (lub podmiotem reprezentującym ZIT). 
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5.10 Lista przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w formule ZIT 

Niniejsza część opracowania Strategii ZIT przedstawia propozycje przedsięwzięć do realizacji w 

formule ZIT oraz jako projekty strategiczne o charakterze komplementarnym, których realizacja 

powinna zostać precyzyjnie zaplanowana, tak, aby wspierać osiągniecie celów Strategii ZIT. 

W chwili oddania niniejszego opracowania na ręce Zamawiającego trwają wciąż rozmowy na temat list 

obu typu projektów oraz ich umiejscowienia jako projekty ZIT lub komplementarne. Nie jest również 

ostatecznie podjęta decyzja z jakiego Programu Operacyjnego na poziomie krajowym będzie 

dofinansowywana cześć projektów. 

W związku z powyższym, w celu przedstawienia propozycji do niniejszej części opracowania 

niezbędne jest stworzenie metodologii umożliwiającej Zamawiającemu uzupełnienie niniejszego 

opracowania w miarę jak będą zapadały ustalenia w zakresie projektów ZIT i projektów z nimi 

powiązanych. 

Przedstawiona poniżej propozycja w formie tabeli umożliwia łatwe uzupełnianie informacji w 

przyszłości i integrację z wcześniejszymi elementami Strategii ZIT (ujęcie w ramach Celów 

Rozwojowych i przyporządkowanie do Działań w ramach RPO WL 2014-2020), a także powiązanie ze 

Strategią Finansową przedstawioną w następnym rozdziale. 

Dane do tabeli zostały przyporządkowane w następujący sposób: 

 w zakresie propozycji typów projektów wykorzystano projekty zaproponowane przez Miasto 

Lublin do RPO WL 2014-2020 oraz propozycje typów projektów zaproponowane w niniejszym 

opracowaniu przyporządkowane Celom Rozwojowym i Szczegółowym oraz Działaniom 

projektu RPO WL 2014-2020, 

 w zakresie konkretnych projektów – wykorzystano dostępne na chwilę obecną projekty 

proponowane do RPO WL 2014-2020 oraz do współfinansowania z PO na poziomie krajowym 

przekazane przez Zamawiającego, 

 z propozycji konkretnych projektów zostały umieszczone w tabeli projekty, które są zgodne z 

Celami Rozwojowymi niniejszej Strategii ZIT, 

 ze względu na brak na chwilę obecną rozstrzygnięcia w zakresie PO krajowego, z którego 

projekty ZIT mogłyby być dofinansowane – pozostawiono jedynie informację, że jest to PO z 

poziomu krajowego bez wskazywania konkretnej jego nazwy. 

 

Tabela 43 - Typy projektów i potencjalnych projektów do sfinansowania w formule ZIT oraz jako projekty 
strategiczne komplementarne do działań realizowanych w ramach ZIT: 
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Cele strategii:  

1. Podniesienie poziomu i dostępności edukacji wspomagające rozwój 
innowacyjności i przedsiębiorczości oraz dostosowanie do potrzeb rynku pracy  - 
oraz towarzyszące mu Cele Szczegółowe i projekty oraz ich uzasadnienie w 
Działaniach w ramach funduszy strukturalnych 2014-2020 

2. Rozwój funkcji kulturalnych LOF z uwzględnieniem potencjału i dziedzictwa 
kulturowego i przyrodniczego - oraz towarzyszące mu Cele Szczegółowe i projekty 
oraz ich uzasadnienie w Działaniach w ramach funduszy strukturalnych 2014-2020 

3. Poprawa efektywności transportowej z uwzględnieniem zrównoważonego 
transportu miejskiego i niskoemisyjności - oraz towarzyszące mu Cele 
Szczegółowe i projekty oraz ich uzasadnienie w Działaniach w ramach funduszy 
strukturalnych 2014-2020 

4. Wspieranie zrównoważonego rozwoju LOF poprzez realizację celów 1-3 z 
uwzględnieniem rewitalizacji społecznej i przy zastosowaniu rozwiązań TIK we 
wszystkich obszarach 

Cele tematyczne Unii Europejskiej 
2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-
komunikacyjnych; 
3. Podnoszenie konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, sektora 
rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury; 
4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach; 
6. Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów; 
7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w 
działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych; 
8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników; 
9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem; 
10. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie; 

Programy Krajowe: 

PO PW: 

I. Rozwój systemu transportu publicznego w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym, w 

tym: 1.  Budowa /przebudowa trakcji trolejbusowej wraz z niezbędną 

budową/przebudową infrastruktury drogowej, 2. Budowa/przebudowa trakcji 

trolejbusowej, 3. Budowa placu postojowego (trolejbusowo-autobusowego) wraz z 

infrastrukturą techniczną do obsługi taboru (trolejbusów/autobusów, w tym 

elektrycznych), 4. Modernizacja trakcji trolejbusowych, w tym m.in. połączenie 

podstacji z centrum zarządzania mocą, zastosowanie urządzeń celem obniżenia 

kosztów zużycia energii, automatyczny system sterowania zwrotnicami, itp.; 5. 

Zakup taboru do obsługi nowych odcinków trakcji trolejbusowych i sieci 

autobusowych; 6. Rozbudowa systemu dynamicznej informacji przystankowej. 

II. Zapewnienie dostępności komunikacyjnej do dworca poprzez budowę dróg 

dojazdowych wraz z niezbędną infrastrukturą (buspasy, trakcja trolejbusowa, ścieżki 

rowerowe), w tym: 1. Połączenie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego 

Dworca Metropolitalnego w Lublinie z siecią komunikacji zbiorowej;  

III. Przebudowa dróg: 

1. Przebudowa skrzyżowania w ciągu dróg krajowych 12, 17, 19 (al. Solidarności i al. 

Gen. Wł. Sikorskiego) i drogi wojewódzkiej 809 (ul. Poligonowa), 

2. Dokończenie budowy korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów 

położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca 

Metropolitalnego w Lublinie (ul. Lubelskiego Lipca ‘80) wraz z przebudową 

kluczowego węzła komunikacji zbiorowej (rondo Lubelskiego Lipca ‘80), 3. Budowa 

przedłużenia drogi ul. Bohaterów Monte Cassino do węzła Sławin położonego w 

drodze krajowej relacji Lublin – Warszawa, 4. Przedłużenie ul. Krańcowej od ul. 

Kunickiego do ul. Wrotkowskiej (ul. Wyścigowa), 5. Przebudowa ul. Abramowickiej 

od ul. Sadowej do granic Miasta, 6. Budowa przedłużenia ul. Głębokiej do węzła 

Sławin, 7. Przedłużenie ul. T. Zana na odcinku od ul. Nadbystrzyckiej do ul. 

Lubelskiego Lipca '80. 8. Przebudowa al. Kraśnickiej od ul. Jana Pawła II do granic 

miasta Lublin 

PROW: 

budowa małej infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej na terenach gmin, 

budowa Gminnych Ośrodków Kultury, 

zagospodarowanie stawów gminnych, budowa zbiorników rekreacyjno-retencyjnych, 

promocja spływów kajakowych, modernizacja infrastruktury, 

budowa, modernizacja targowisk gminnych. 
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Priorytety strategii 
1.1 Poprawa jakości i skuteczności edukacji w OF w celu wspierania zapotrzebowania na rynku pracy 
1.2 Poprawa jakości i skuteczności edukacji w OF w celu rozwoju innowacyjności i przedsiębiorczości 
2.1 Ochrona i udostępnianie zasobów kulturowych  
2.2 Ochrona, rewitalizacja i udostępnienie zasobów przyrodniczych oraz przeciwdziałanie klęskom 
żywiołowym  
3.1 Rozwój i usprawnienie systemu komunikacyjnego na obszarze LOF  
 3.2 Wspieranie zrównoważonego systemu transportu miejskiego i zastosowań strategii 
niskoemisyjnych w transporcie  
4.1 Działania w celu poprawy zatrudnialności w szczególności dla  osób niewykwalifikowanych, 
zagrożonych wykluczeniem społecznym, niepełnosprawnych, bezrobotnych lub osób 50+  
4.2 Działania  na  rzecz  osób  wchodzących  lub  powracających  na  rynek  pracy poprzez  tworzenie  
miejsc  opieki  nad  dziećmi  do  lat trzech oraz osobami zależnymi.  
4.3 Wspieranie rewitalizacji społecznej rewitalizacją fizyczną  
4.4 Rozwój systemów TIK 
 

Priorytety inwestycyjne UE 
PI 2.3 Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-
kultury i e-zdrowia. 
PI 3.1 Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego 
wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez 
inkubatory przedsiębiorczości. 
PI 4.5 Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla 
obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań 
adaptacyjnych mających oddziaływanie  łagodzące na zmiany klimatu. 
PI 6.4 Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz 
wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” i zieloną infrastrukturę 
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PI 7.2 Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez  łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych  
z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi. 
PI 8.5 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym 
długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników. 
PI 8.7 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym 
innowacyjnych mikro-, małych i  średnich przedsiębiorstw. 
PI 8.8 Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój 
kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką 
samą pracę 
PI 8.9 Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian. 
PI 9.2 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach 
miejskich i wiejskich. 
PI 9.4 Aktywna integracja, w szczególności w celu poprawy zatrudnialności 
PI 9.7 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym 
opieki zdrowotnej i usług socjalnych  świadczonych  w interesie ogólnym 
PI 10.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie 
równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, 
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i 
pozaformalnych  ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia. 
PI 10.3 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe  życie o charakterze formalnym, 
nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie 
umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych  ścieżek kształcenia, w tym 
poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji. 
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1.1 Poprawa 
jakości i 
skuteczności 
edukacji w OF 
w celu 
wspierania 
zapotrzebowani
a na rynku 
pracy 

1.2 Poprawa 
jakości i 
skuteczności 
edukacji w OF 
w celu rozwoju 
innowacyjności 
i 
przedsiębiorczo
ści 

2.1 Ochrona i 
udostępnianie 
zasobów 
kulturowych 

2.2 Ochrona, 
rewitalizacja i 
udostępnienie 
zasobów 
przyrodniczych 
oraz 
przeciwdziałani
e klęskom 
żywiołowym 

Działanie 3.1 
Rozwój i 
usprawnienie 
systemu 
komunikacyjne
go na obszarze 
LOF 

Działanie 3.2 
Wspieranie 
zrównoważone
go systemu 
transportu 
miejskiego i 
zastosowań 
strategii 
niskoemisyjnyc
h w transporcie 

4.1 Działania w 
celu poprawy 
zatrudnialności 
w szczególności 
dla  osób 
niewykwalifiko
wanych, 
zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym, 
niepełnosprawn
ych, 
bezrobotnych 
lub osób 50+ 

4.2 Działania  
na  rzecz  osób  
wchodzących  
lub  
powracających  
na  rynek  pracy 
poprzez  
tworzenie  
miejsc  opieki  
nad  dziećmi  
do  lat trzech 
oraz osobami 
zależnymi. 

4.3 Wspieranie 
rewitalizacji 
społecznej 
rewitalizacją 
fizyczną 

4.4 Rozwój 
systemów TIK 

ZIT EFS: 
wsparcie 
tworzenia, 
rozszerzania 
działalności 
placówek 
przedszkolnyc
h w gminach 
LOF (poza 
Lublinem) 
- kształcenie 
ustawiczne 
(realizacja 
wsparcia w 
modelu 
popytowym  
kształcenie 
ustawiczne 
dorosłych w 

ZIT EFRR: 
Wsparcie na 
rzecz rozwoju 
gospodarczego i 
przedsiębiorczo
ści - Utworzenie 
Inkubatora 
Przedsiębiorczo
ści Młodych 
(przy szkołach 
zawodowych i 
centrach 
kształcenia 
ustawicznego) 
 
ZIT EFS: 
Subsydiowane 
zatrudnienie 
oraz organizacja 

Komplementar
ne do ZIT w 
ramach RPO 
WL: 
renowacja i 
rewitalizacja 
obiektów 
wpisanych do 
rejestru 
zabytków i 
ewidencji 
zabytków 
 

ZIT EFRR: - 
Utworzenie 
Systemu 
Wsparcia 
Zarządzania 
Bezpieczeństwe
m w LOF, 
- Rewitalizacja 
terenów 
zielonych 
sąsiadujących z 
nowym 
dworcem 
intermodalny m 
(Park Ludowy), 
 
Komplementar
ne do ZIT w 
ramach RPO 

- Budowa 
węzłów 
przesiadkowych 
z przyległymi 
parkingami P+R, 
B+R; 
- przebudowa 
odcinków dróg 
usprawniającyc
h dojazd do 
dworca 
intermodalnego 
 
Komplementar
ne do ZIT w 
ramach RPO: 
- drogi lokalne 
(gminne i 
powiatowe) – 

ZIT EFRR: -
Rozbudowa 
Systemu 
Zarządzania 
Ruchem i 
Komunikacją  
- Integracja 
Systemu 
Informacji 
Pasażerskiej 
- Budowa 
Zintegrowaneg
o 
Intermodalnego 
Dworca 
Metropolitalne
go 
- Budowa, 
modernizacja 

ZIT EFS: 
- dotacje na 
rozpoczęcie 
działalności 
gospodarczej 
mieszkańców 
gmin wiejskich 
LOF 
- wsparcie usług 
rozwojowych - 
szkolenia, 
doradztwo oraz 
coaching dla 
pracowników 
MMŚP 
(podejście 
popytowe), 
- Wsparcie dla 
tworzenia/funk

ZIT EFS: 
tworzenie 
żłobków/przeds
zkoli na 
terenach gmin 
LOF (poza 
Lublinem) 

ZIT EFRR: 
Dostosowanie 
przestrzeni 
publicznych 
związanych z 
dworcem i 
utworzonymi 
węzłami 
przesiadkowymi 
do nowych 
funkcji, 
- kompleksowa 
rewitalizacja 
okolic dworca 
metropolitalneg
o (w tym: 
1.Integracja 
usług na rzecz 
niepełnosprawn

ZIT EFRR: 
Cyfrowy LOF (w 
tym system 
informacji 
metropolitalnej, 
e-dzienniki) 
 
Komplementar
ne do ZIT w 
ramach RPO: 
- rozwój 
infrastruktury 
informatycznej 
administracji 
(urząd, szkoły, 
jednostki 
kultury, OPS) 
np. 
elektroniczne 
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formie firmy 
symulacyjnej 

staży oraz 
praktyk 
zawodowych u 
pracodawców 
w Lubelskim 
obszarze 
funkcjonalnym 
bezrobotnych z 
gmin wiejskich 
LOF 
 
Komplementar
ne do ZIT w 
ramach RPO 
WL: 
Rozbudowa 
Targów Lublin 
- Rewitalizacja 
Fabryki słodu 
Vetterów w 
Lublinie na 
Lubelskie 
Centrum Nauki 
wraz z Muzeum 
Przemysłu 
- budowa, 
rozbudowa, 
modernizacja 
infrastruktury 
edukacyjnej w 
gminach LOF 

WL: 
- Budowa 
Regionalnego 
Zakładu 
Zagospodarowa
nia Odpadów w 
Lublinie 
- Rewitalizacja 
oraz 
zabezpieczenie 
przeciwpowodz
iowe doliny 
rzeki Bystrzycy 
wraz z 
zagospodarowa
niem terenów 
położonych w 
obszarze 
nadrzecznym 
- Rewitalizacja 
doliny rzeki 
Czerniejówki 
-
termomoderniz
acja budynków 
użyteczności 
publicznej 
- Montaż 
nośników do 
produkcji 
energii 
elektrycznej i 
cieplnej z 
odnawialnych 
źródeł energii 
- zakup 

modernizacja, 
budowa 
-  

przystanków i 
dworców 
przesiadkowych 
zintegrowanych 
z innymi 
rodzajami 
transportu 
- Zakup 
niskoemisyjneg
o taboru 
- Budowa 
systemu 
zintegrowanej 
karty 
metropolitalnej 
 
Komplementar
ne do ZIT w 
ramach RPO 
WL: 
Rozbudowa 
istniejących 
szlaków 
rowerowych 
oraz ścieżek 
rowerowych 

cjonowania 
środowiskowyc
h instytucji 
aktywizujących 
osoby starsze 
(55+) i osoby 
niepełnosprawn
e w zakresie 
wykraczającym 
poza 
świadczenia z 
tzw. Koszyka 
świadczeń 
gwarantowanyc
h oraz 
zapewnienie 
dostępności do 
bezpłatnego 
poradnictwa 
prawnego i 
obywatelskiego 
oraz 
wolontariat 
senioralny w 
dwóch 
formach: 
wolontariat dla 
seniorów 
wymagających 
wsparcia oraz 
wolontariat 
świadczony 
przez samych 
seniorów 
 
Komplementar

ych uczniów 
(Specjalny 
Ośrodek 
Szkolno-
Wychowawczy 
dla Dzieci i 
Młodzieży 
Niepełnospraw
nych im. Z. 
Sękowskiej w 
Lublinie – 
adaptacja 
budynku przy 
ul. 
Wyścigowej),  
2. Rozwój 
zaplecza 
kulturalnego 
dla rozwoju 
kulturalno-
artystycznego 
dzieci i 
młodzieży 
(Centrum Sztuki 
Dziecka – 
przebudowa 
budynku Domu 
Kultury 
„Kolejarz” przy 
ul. Wł. 
Kunickiego 35 
w Lublinie na 
cele Teatru im. 
H. Ch. 
Andersena) 
 

zarządzanie 
dokumentacją,, 
digitalizacja 
zasobów 
kulturowych, 
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wyposażenia 
dla jednostek 
OSP. 
- Rozbudowa 
infrastruktury 
wodno – 
kanalizacyjnej 
- budowa 
oczyszczalni 
ścieków 
- rewitalizacja i 
rewaloryzacja 
obszarów 
cennych 
przyrodniczo na 
terenie LOF 
- organizacja 
edukacyjnych 
ścieżek 
przyrodniczych 

ne do ZIT w 
ramach RPO 
WL: 
Tworzenie 
infrastruktury 
technicznej dla 
działalności 
gospodarczej 
- Budowa 
domów 
wsparcia 
dziennego dla 
osób starszych i 
niepełnosprawn
ych 

ZIT EFS: 
Indywidualne 
programy 
wychodzenia z 
bezdomności 
na obszarze 
objętym 
rewitalizacją 
 
Komplementar
ne do ZIT w 
ramach RPO 
WL: 
1. Rewitalizacja 
Placu 
Litewskiego w 
Lublinie wraz z 
przywróceniem 
świetności 
zabytkowych 
obiektów w 
jego otoczeniu 
2. Rewitalizacja 
terenów 
poprzemysłowy
ch po dawnej 
Fabryce 
Samochodów 
Ciężarowych w 
Lublinie 
3. Rewitalizacja 
centrum 
miejscowości 
gminnych na 
cele społeczne 
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6 Proponowana Strategia Finansowa 

Strategia Finansowa ZIT jest możliwa do stworzenia w momencie uzupełnienia danych w zakresie 

planowanych do realizacji projektów (rozdział powyżej)|. W związku z powyższym, na obecnym 

etapie, możliwe jest jedynie przedstawienie propozycji metodologicznej, która umożliwi 

Zamawiającemu sprawne uzupełnienie brakujących informacji.  

Dla dalszego ułatwienia prac Zamawiającemu – konkretne informacje wymagające uzupełnienia 

zostały wskazane w formie komunikatów w każdej z części rozdziału (zielony kolor czcionki, italic) 

6.1 Podstawa prawna finansowania ZIT z funduszy strukturalnych 

Na podstawie art. 36 Rozporządzenia Ogólnego Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1303/2013 z 

dnia 17 grudnia 2014 roku, ZITy mają zastosowanie, jeżeli istnieje konieczność finansowania 

projektów z więcej niż jednej osi priorytetowej jednego lub kilku programów operacyjnych. W 

przypadku decyzji o wsparciu finansowym ZIT z programu EFRR, EFS lub Funduszu Spójności (w 

Polsce alokacje dla ZIT z Funduszu Spójności nie są planowane) – odpowiednie alokacje powinny 

znaleźć się w programach operacyjnych finansujących ZIT. W systemie wsparcia ZIT z funduszy 

strukturalnych przyjętego w Polsce – główna alokacja dla ZIT planowana jest w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego. W przypadku ZIT LOF jest to Regionalnym Programem Operacyjnym dla 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

6.2 Zasady i warunki dla uzyskania finansowania dla ZIT zgodnie z 

Wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju 

Jak przedstawiono na schemacie – do podstawowych zasad finansowania ZIT koniecznych do 

uwzględnienia przy tworzeniu planu finansowego należą (do uwzględnienia w planie finansowym): 

 alokacja z rezerwy programowej X - 10% funduszy strukturalnych dla Polski po odjęciu 

rezerwy wykonania, 

 alokacja 5% funduszy w skali kraju z EFRR  - skonkretyzowane na poziomie RPO dla 

każdego z regionów. 

Warunki brzegowe finansowania ZIT (kryteria dostępu) ze środków funduszy strukturalnych  i ich 

wypełnienie przez Radę ZIT LOF (uzasadnienie do wpisania przez Zamawiającego do każdego z 

warunków): 

6.2.1 Przygotowanie Strategii i programu działań dla ZIT 

(wprowadzenie informacji o przygotowaniu powyższych dokumentów w rozumieniu 

Wykonawcy będzie polegać na uzupełnieniu brakujących informacji w niniejszym dokumencie) 

6.2.2 Udokumentowana wola JST do współpracy (powołanie zinstytucjonalizowanej 

formy partnerstwa 

Na podstawie umowy współpracy jednostek samorządu terytorialnego w ramach lubelskiego obszaru 

funkcjonalnego z dnia 13 maja 2014 roku, zgodnie z § 4, ust. 2 ww. Umowy – została powołana Rada 

Programu Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej. 

Zgodnie z § 4, ust. 4 ww. Umowy – powołana Rada Programu ZIT w imieniu Stron zajmuje się 

kluczowymi sprawami wdrażania Programu ZIT i funkcjonowania Partnerstwa. 
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6.2.3 Wykazanie zdolności instytucjonalnej do realizacji Strategii ZIT 

(co najmniej zdolności w zakresie podejmowania decyzji, zarządzania inwestycjami w ramach 

ZIT, struktura kompetencji do wyboru właściwych projektów, zdolność do obsługi finansowej i 

przepływów finansowych, zdolność do przejęcia niezbędnych funkcji w zakresie monitoringu i 

raportowania zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia 1303/2013 oraz właściwymi 

Rozporządzeniami Wdrażającymi – objecie przedstawionych elementów spójnym programem 

wdrażania i zarządzania pracami w ramach ZIT). 

6.2.4 Zapewnienie współfinansowania realizowanych projektów 

(na podstawie informacji w zakresie poziomu dofinansowania poszczególnych projektów z 

RPO WL i PO krajowego będzie konieczna mobilizacja innych środków do uzupełnienia 

finansowania – potencjalne źródła finansowania ZIT zostały wskazane w proponowanej 

metodologii do opracowania ZIT na samym początku niniejszego dokumentu) 

6.2.5 Strategia wykorzystania pomocy technicznej do wsparcia realizacji Strategii ZIT 

(na podstawie analizy kompetencji niezbędnych do realizacji Strategii ZIT oraz zmapowaniu 

istniejących kompetencji w ramach osób odpowiedzialnych za ZIT i pracujących obecnie nad 

przygotowaniem i wdrożeniem niniejszej inicjatywy – konieczne będzie wskazanie braków i 

potrzeb kompetencyjnych, rekrutacyjnych. Na niniejszej podstawie należy wystąpić o 

fundusze z pomocy technicznej na ww. cele. Propozycja finansowa powinna obejmować 

również  wsparcie dla potencjalnych pośredników, podwykonawców oraz beneficjentów, a 

także wstępną listę planowanego wsparcia eksperckiego) 

Poniższy schemat, przedstawiony przez MRR wpisuje się w proces opisany powyżej, dostosowane 

zostanie tylko nazewnictwo. 

 

Schemat 11 - Zasady i warunki realizacji i finansowania ZIT 
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Źródło: Programowanie perspektywy finansowej 2014 -2020 - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne; 

MRR; Październik 2012. 

6.3 Odniesienia do instrumentów finansowych 

Przekazana Wykonawcy „Analiza zasadności zastosowania Instrumentów Finansowych w ramach 

RPO WL 2014-2020” przygotowywana na zlecenie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem 

Operacyjnym jest na chwilę obecną jedynie projektem i nie zawiera pełnej Strategii Inwestycyjnej 

pozwalającej na wskazanie konkretnych rozwiązań dla projektów ZIT w chwili obecnej. 
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Ze wzglądu na fakt braku pełnej listy samych projektów dla ZIT – wydaje się właściwe nawiązanie 

dialogu w ww. zakresie i weryfikacja przez Radę ZIT z IŻ RPO WL 2014-2020 – kiedy gotowe będą: 

powyższa analiza w zakresie zastosowania IF oraz pełna lista projektów do finansowania w ramach 

ZIT. 

W chwili obecnej można jedynie wskazać, że finansowaniem zwrotnym mogą być objęte następujące 

działania/ typy beneficjentów występujące w ramach 4 Celów Rozwojowych ZIT: 

 finansowanie przedsiębiorców, 

 finansowanie inwestycji w efektywność energetyczną i OZE, 

 finansowanie innowacji, 

 finansowanie rozwoju usług, 

 finansowanie rozwiązań niskoemisyjnych. 

6.4 Plan finansowy 

(proponuje się wykorzystanie tabeli przedstawionej w pod-rozdziale X gdzie przedstawiono 

listę potencjalnych projektów i typów projektów do realizacji w ZIT oraz projektów 

strategicznych – komplementarnych – i uzupełnienie jej o brakujące informacje 

Następnie należy taki plan skompilować z planem finansowym działania Rady/ Związku ZIT i 

biura wdrażającego i realizującego ZIT oraz uzupełnić planem finansowym korzystania z 

pomocy technicznej. 

Na dalszym etapie konieczne jest prowadzanie analiz finansowych zgodnie z wymogami dla 

funduszy strukturalnych 2014-2020 oraz zgodnie z zasadami rachunkowości i finansów prawa 

polskiego.) 

7 Struktura Wdrażania ZIT  

Umowa partnerska dotycząca opracowania oraz wdrażania ZIT na obszarze LOF przewiduje 

powołanie Rady Programowej ZIT, której pracami kieruje Przewodniczący – przedstawiciel Lidera 

Partnerstwa. W  przypadku nieobecności Przewodniczącego, pracami  Rady kierować będzie 

Zastępca Przewodniczącego, wybierany z grona Rady Programowej na kadencje półroczne, przy 

założeniu, że kandydat na Zastępcę Przewodniczącego na kolejny okres nie reprezentuje tej samej 

gminy, co poprzedni Zastępca Przewodniczącego. 

Do zadań Rady Programowej należeć będzie: 

 współpraca z IZ RPO w związku z programowaniem RPO WL 2014 – 2020 w zakresie ZIT 

 zawarcie porozumienia z IZ RPO w sprawie realizacji ZIT dla LOF ze środków RPO WL 

 przygotowanie i przyjęcie Strategii ZIT, z uwzględnieniem istniejących dokumentów 

strategicznych i planistycznych w tym Umowy Partnerstwa i programów operacyjnych 

 akceptacja projektów do realizacji w ramach ZIT wyłonionych przez Komitet Oceniający 

 przygotowywanie raportów na temat wdrażania Strategii ZIT zgodnie z wymaganiami 

określonymi przez IZ RPO oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 

 wyłonienie propozycji projektów do współfinansowania w ramach innych programów 

operacyjnych 

 stały monitoring postępów przygotowania oraz realizacji ZIT ze szczególnym uwzględnieniem 

poziomu realizacji wybranych wskaźników 

 inne zadania wynikające z Porozumienia z IZ RPO 
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 wspólne reprezentowanie samorządów będących stronami porozumienia 

 podejmowanie decyzji związanych z wykonywaniem zadań Związku ZIT. 

Zakłada się, że dla uproszczenia procesów decyzyjnych oraz procedowania z instytucjami 

zewnętrznymi Radę Programową będzie reprezentował jej Przewodniczący, a ponadto otrzyma on 

stosowne prerogatywy do podpisywania dokumentów zewnętrznych w imieniu Rady Programowej 

ZIT. 

Obsługę organizacyjną oraz sekretariat Rady Programu zapewnia Lider Partnerstwa – który w drodze 

zarządzenia powołuje zespół zadaniowy do realizacji Programu ZIT, w którego skład wchodzą Biuro 

Programu (do 5 osób), Nadzór Programu (5 osób w randze zastępców prezydenta oraz skarbnik) 

oraz sekcje:  

 ds. transportu,  

 ds. projektów nieinwestycyjnych,  

 ds. strategii niskoemisyjnych, 

 ds. projektów komplementarnych. 

Ciałem doradczym, w szczególności zapewniającym udział czynnika społecznego w przygotowaniu i 

wdrożeniu ZIT będzie Komitet Monitorujący ZIT składający się z reprezentantów różnych środowisk i 

instytucji. Do zadań Komitetu Monitorującego będzie należało m.in.: opiniowanie wyboru projektów do 

realizacji w ramach ZIT wyłonionych przez Komitet Oceniający, wybór przedstawicieli Związku ZIT 

uczestniczących w pracach Komitetów Oceniających w ramach systemu oceny RPO WL.  

Szczegółowe zadania oraz procedury dotyczące funkcjonowania poszczególnych organów Związku 

ZIT zostaną opracowane po podpisaniu Porozumienia między IZ RPO a Związkiem ZIT (lub 

właściwym organem reprezentującym LOF w zakresie przygotowania i wdrażania ZIT, czyli 

Przewodniczącym Rady Programowej). 

Poniżej przedstawiono instytucje uczestniczące w systemie wdrażania RPO WL, a także instytucje 

odpowiedzialne za przygotowanie i wdrożenie ZIT. 

 

(ogólny, bez szczegółowego rozpisania na elementy inwestycji (to dopiero na etapie przed 

realizacyjnym, gdy znany dokładny zakres i potencjalne źródła finansowania) 

 

Schemat 12 – System realizacji ZIT 

Komitet Monitorujący 
RPO WL 2014-2020 

IZ RPO WL  

Komitet Monitorujący 
ZIT 

Rada Programowa ZIT 
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Źródło: Programowanie perspektywy finansowej 2014 -2020 - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne; 

MRR; Październik 2012. 

8 Opracowanie propozycji przeprowadzenia konsultacji 

społecznych  

Konsultacje społeczne są procesem, w którym przedstawiciele władz przedstawiają obywatelom 

swoje zamierzenia bezpośrednio lub pośrednio ich dotyczące. Zamierzenia poddawane konsultacjom 

mogą dotyczyć zmian prawnych, zmian organizacji życia publicznego, przeprowadzenia inwestycji, 

sposobu rozwiązania ważnego problemu społecznego lub innych działań, których powodzenie w 

dużej mierze zależy od akceptacji ze strony obywateli.  

Przeprowadzenie konsultacji nie może ograniczać się jedynie do zakomunikowania obywatelom 

zamiarów władzy, ale winno mieć charakter „wysłuchania” opinii obywateli na dany temat, a następnie 

winno koncentrować się na uwzględnieniu tych opinii w dalszym działaniu. Zasadniczym celem 

konsultacji jest podjęcie decyzji, która nie będzie antagonizować społeczności lokalnej, a 

jednocześnie pozwoli na rozwiązanie ważnej kwestii. Celem konsultacji społecznych jest w związku z 

tym nawiązanie dialogu pomiędzy mieszkańcami a władzą samorządową. Występowanie komunikacji 

zwrotnej pozwala na uniknięcie wielu konfliktów i przyspiesza proces decyzyjny. Przy poszukiwaniu 

optymalnego rozwiązania duże znaczenie może mieć wiedza mieszkańców o występujących 

problemach, a także o wcześniejszych sposobach ich rozwiązania. 
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Stopień zaangażowania społeczeństwa w procesy decyzyjne, czyli sprawowanie władzy, waha się od 

zerowego (nazywanego manipulacją społeczeństwem) do władzy obywatelskiej, gdzie obywatele 

mają duży wpływ na ostateczne decyzje, lub gdzie te decyzje od nich bezpośrednio zależą (poniżej 

„drabina partycypacji” wg Sherry Arnsteina). 

Cele konsultacji społecznych: 

• Informowanie 

• Artykulacja potrzeb mieszkańców (interesariuszy) 

• Zapobieganie konfliktom społecznym 

• Uzyskanie akceptacji społecznej 

Udział mieszkańców i grup docelowych w formułowaniu i wyborze ważnych celów Ocena skutków 

decyzji Zasady konsultacji społecznych: 

• Działanie dla dobra publicznego 

• Zasada pomocniczości 

• Niezależność stron 

• Jawność i dostęp do informacji 

• Szeroki dostęp 

• Wieloetapowość 

• Obiektywizm 

• Efektywność 

• Zintegrowanie z procesem planistycznym i projektowym 

• Przejrzystość 

• Profesjonalizm 

• Różnorodność form 

• Dostateczne ramy czasowe 

• Przyjazne miejsce konsultacji 

 Monitoring i ewaluacja Etapy konsultacji społecznych: 

1. Informacja dotycząca planów 

Aby uniknąć często spotykanych argumentów dotyczących braku informowania społeczeństwa o 

zamierzeniach inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego, należy na jak najwcześniejszym 

etapie, zorganizować sprawne kanały komunikacyjne, za pomocą których przekazywane będą 

informacje o planowanych projektach. W związku z tym należy umieszczać stosowne informacje na 

stronach internetowych Urzędu Miasta oraz wszystkich podmiotów z LOF, które zaangażowane są w 

przygotowanie oraz wdrażanie ZIT. Należałoby rozważyć także skorzystanie z mediów 

społecznościowych (typu Facebook, Twitter), gdzie umieszczane powinny być materiały dotyczące 

postępu prac, przykłady dobrych praktyk oraz inwestycji już zrealizowanych w innych miastach 

polskich i europejskich, w których łatwo wskazać konkretne, pozytywne rezultaty przeprowadzonych 

działań.  

2. Sposób rozwiązania konkretnych problemów 

Aby przejść do tego etapu, niezbędnym jest identyfikacja problemów. Można tu wykorzystać wiele 

technik (np. analiza SWOT, drzewo problemowe, metoda 5why), które wyraźnie wskażą na proces 

oraz logikę programowania ZIT. Wskazanym jest użycie zestawu wskaźników określających stan 

wyjściowy oraz pożądaną zmianę wynikającą z realizacji ZIT. Istotnym wydaje się być przedstawienie 

Założeń Strategii ZIT oraz zorganizowanie otwartych spotkań, podczas których przestawiane będą 

projekty określonych dokumentów strategicznych definiujących przyszły ZIT. Ważnym elementem 

wydaje się być zaangażowanie mediów lokalnych (radio, gazety). Wskazanym jest stworzenie 
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materiałów multimedialnych przedstawiających proponowane zmiany, które będą udostępniane 

poprzez media społecznościowe. Nie należy też zapominać o tradycyjnych materiałach promocyjnych 

takich, jak np. broszury, ulotki itp.  

3. Określenie interesariuszy i wymiana opinii 

Klasycznym (i niestety najczęściej stosowanym przez samorządy) modelem przeprowadzania 

konsultacji jest „zawieszenie” na stronie internetowej dokumentu, który podlegać ma konsultacjom 

oraz oczekiwanie na uwagi, które winny spływać do konkretnej instytucji drogą mailową. Korzystając z 

takiego modelu, instytucja samorządowa nie wykazuje chęci rzeczywistej współpracy oraz 

zaangażowania wielu interesariuszy, a ma na celu jedynie sprostanie wymogom ustawowym. 

W związku z powyższym należy: 

 Określić grono interesariuszy (charakterystyka interesariuszy wpłynie na wybór metod 

współpracy z nimi), a także fakultatywnie stworzyć tzw. grupę wspierającą, czyli grupę osób 

najbardziej aktywnych, proinnowacyjnych, które generalnie opowiadają się za zmianami  

 Zaplanować serię spotkań w miejscach przyjaznym interesariuszom, które są łatwo dostępne 

oraz w godzinach umożliwiającychliczne uczestnictwo 

 Stworzyć narzędzie do wymiany informacji (strona internetowa, media społecznościowe, 

możliwość indywidualnych konsultacji m.in. dla osób starszych) 

4. Poszukiwanie wspólnych rozwiązań  

Na tym etapie przeprowadzania konsultacji można wykorzystać narzędzia, jakim są warsztaty 

obywatelskie oraz konferencje, które polegają na wspólnej pracy ekspertów i pozostałych, wybranych 

mieszkańców. Przykładem mogą być prace podejmowane w formule warsztatowej, podczas których 

mieszkańcy i przedstawiciele władz wspólnie uzgadniają własne cele, różnice zdań i sposoby ich 

przezwyciężenia. Metoda ta z całą pewnością pozwala na wypracowywanie porozumienia i osiąganie 

konkretnych efektów (wspólnych projektów). Równość uczestników na poziomie dyskusji i na 

poziomie tworzenia wspólnych rozwiązań, brak sztywnego podziału na „ekspertów” i „zwykłych 

mieszkańców” jest cechą prac zespołowych określanych nazwą okrągłego stołu. Obrady w ramach tej 

metody prowadzone są (w sposób wcześniej ustalony i uzgodniony przez strony) przez moderatorów, 

którzy prowadzą zespołową pracę stron nad kolejnymi punktami problemowymi. Możliwe jest także 

wprowadzanie podgrup pracujących nad poszczególnymi zagadnieniami, tak, aby żadne z ważnych 

zagadnień nie zostało pominięte.   

5. Podjęcie decyzji i poinformowanie wszystkich interesariuszy 

Kluczowym dla powodzenia konsultacji społecznych jest ostateczne podjęcie decyzji dotyczącej 

realizacji inwestycji, a przede wszystkim wyboru poszczególnych projektów. Należy przedstawić 

wszystkie argumenty, które przemawiają za uwzględnieniem części uwag oraz podać przyczyny, 

dlaczego nie można uwzględnić innych. Właściwym krokiem będzie opracowanie raportu z 

konsultacji, który będzie łatwo dostępny oraz zaprezentowanie i omówienie go podczas konferencji 

zamykającej powyższy etap konsultacji. 
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Tabela 44 - Proponowany harmonogram konsultacji (za przeprowadzenie konsultacji ma odpowiadać cały Związek ZIT lub inna reprezentacja instytucji 
zaangażowanych w przygotowanie ZIT) 

Czerwiec/lipiec 2014 Sierpień 2014 Wrzesień 2014 Październik 2014 Listopad 2014 

1. Uruchomienie strony 
internetowej/stron na 
portalach 
społecznościowych, gdzie 
dostępne byłyby 
informacje o ZIT wraz z 
przykładami dobrych 
praktyk (np. dworzec 
zintegrowany w Krakowie, 
doświadczenia francuskie 
(dworzec w Liege) itp.) 

2. Zorganizowanie 
konferencji otwierającej 
konsultacje w Lublinie 
oraz 4 spotkań w 
wybranych gminach (w 
sumie 5 spotkań) 

3. Rozpisanie 
przetargów na 
opracowanie prezentacji 
multimedialnej dotyczącej 
efektów realizacji projektu 
oraz broszur 
informacyjnych 

4. Rozpisanie 
przetargów na 
niezależnych ekspertów 
zewnętrznych, którzy będą 
uczestniczyli w 
warsztatach 
obywatelskich (specjalista 
ds. transportu, specjalista 

1. Prezentacja filmu 
oraz dystrybucja broszur w 
obszarze bezpośredniej 
realizacji ZIT (tereny 
Dworca PKP, dostępność 
w UM oraz urzędach 
poszczególnych gmin) 

2. Przedstawienie 
projektu Strategii ZIT 
poprzez strony 
internetowe oraz media 
społecznościowe 

3. Organizacja 2 
spotkań z potencjalnymi 
interesariuszami (kontakt z 
organizacjami 
społecznymi, ruchami 
społecznymi, radami 
dzielnic oraz gmin itp.), 
podczas których 
omawiana byłaby logika 
procesu programowania 
NALEŻY PAMIĘTAĆ O 
SEZONIE URLOPOWYM 

4. Przeprowadzenie 
warsztatów obywatelskich 
w oparciu o projekt 
Strategii (1 spotkanie) 

1. Przeprowadzenie 
warsztatów obywatelskich w 
oparciu o projekt Strategii (2 
spotkania) 

2. Współpraca z radnymi 
(prezentacja na sesjach rady z 
udziałem ekspertów 
zewnętrznych, którzy będą 
„recenzentami”) 

3. Ogłoszenie właściwych 
konsultacji – strona 
internetowa, media 
społecznościowe z 
formularzem zgłaszania uwag 
(do końca września) 

1. Analiza nadesłanych uwag 
2. Decyzja dotycząca 

uwzględnienia bądź 
nieuwzględnienia konkretnych 
uwag (z udziałem ekspertów 
zewnętrznych) 

3. Opracowanie raportu 
końcowego z konsultacji 

4. Dystrybucja raportu z 
udziałem różnych mediów 

5. Organizacja konferencji 
końcowej  

1. Powołanie Komitetu 
Monitorującego ds. 
wdrażania ZIT, w którym 
zasiadać będą 
przedstawiciele partnerów 
społeczno-gospodarczych, 
tak by zapewnić szeroką 
reprezentację 
odpowiadającą charakterowi 
ZIT 
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ds. rewitalizacji, 
specjalista ds. projektów 
miękkich, specjalista ds. 
finansów) 
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9 Propozycja sposobu zaangażowania lokalnych interesariuszy 

Szczegółowe zasady oraz metody przeprowadzenia konsultacji społecznych zostały przedstawione w 

rozdziale 4. 

Poniżej przedstawiono podstawowe grupy interesariuszy, które powinny być zaangażowane w 

procesu konsultacji społecznych dotyczących przygotowania ZIT LOF i w związku z tym winny się 

stać grupami docelowymi działań partycypacyjnych: 

 lokalni liderzy,  

 mieszkańcy LOF 

 radni gmin LOF,  

 przedstawiciele administracji publicznej,  

 przedstawiciele organizacji pozarządowych,   

 przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu,  

 przedsiębiorcy,  

 przedstawiciele innych znaczących instytucji działających na terenie LOF. 

10 Raport z przygotowania strategii ZIT 

Podstawa prawna 

Umowa współpracy jednostek samorządu terytorialnego w ramach LOF zawarta 13.05.2013 na mocy 

artykułu 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. 

Procedura organizacji pracy 

Pracę prowadzono: 

1. W formie spotkań roboczych, w których uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego oraz 

Wykonawcy – przeprowadzono łącznie 2 spotkania (13 czerwca i 2 lipca 2013) 

2. W formie spotkań przedstawicieli JST współtworzących LOF – 2 spotkania (13 czerwca i 2 lipca 

2013) 

3. Poprzez kontakt telefoniczny oraz przy pomocy poczty elektronicznej z przedstawicielami JST 

współtworzących LOF 

4. Poprzez analizę danych zastanych („desk research", analizę danych statystycznych, analizę 

planów inwestycyjnych JST współtworzących LOF, analizę szeregu raportów i innych opracowań 

opisujących rozwój społeczno-gospodarczy LOF, Założenia Strategii ZIT dla LOF), 

5. Poprzez uzyskiwanie danych z instytucji i podmiotów, których działania oceniono, jako istotne  

z punktu widzenia opracowanego dokumentu poprzez Wydział Projektów Nie-inwestycyjnych Urzędu 

Miasta Lublin. 

W ramach prowadzonych prac dostosowano treść dokumentu do wymogów określonych w 

następujących aktach prawnych: (i) pakiecie legislacyjnym dla polityki spójności przedstawionymi 

przez KE w dniu 6 października 2011 r.; (ii) Strategią Europa 2020, (iii) projektem Umowy Partnerstwa 

2014 – 2020, (iv) Zasadami realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce (wytyczne 

MRR); (v) Założeniami Krajowej Polityki Miejskiej; (vi) Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania 

Kraju 2030; (vii) Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2010-2020; (viii) Strategią Rozwoju Polski 

Wschodniej do roku 2020; (ix) Strategią Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020; (x) 
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Prognozą Rozwoju Województwa Lubelskiego 2007-2020; (xi) Projektem Strategii Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020 z prognoza do 2030; (xii) projektami programów operacyjnych na 

szczeblu krajowym, ponadregionalnym i regionalnym, w tym projektem Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020. 

Zakres dokumentu 

Dokument opracowano zgodnie z przedmiotem zamówienia Umowy o dzieło Nr 95/PN/14 zawartą w 

dniu 24/04/2014 w Lublinie pomiędzy gminą Lublin i Wykonawca, opierając się w szczególności na 

Zasadach realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce oraz projektem RPO WL 

2014-2020. 

Obszary tematyczne 

Przedstawiony dokument „Opracowanie do strategii rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 

(LOF) ze szczególnym uwzględnieniem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)” obejmuje 

wszystkie uzgodnione w trakcie spotkania w Lublinie 13 czerwca i potwierdzone przez gminy LOFu 

obszary tematyczne. Tym samym dokument obejmuje następujące obszary: 

1. Niskoemisyjny, zintegrowany transport publiczny na terenie LOF; 

2. Poprawa stanu środowiska na terenie LOF 

3. Gospodarka zasobami kultury i przyrody na terenie LOF z uwzględnieniem działań przeciw 

zmianom klimatu; 

4. Rozwój edukacji w celu wspierania innowacyjności i przedsiębiorczości na terenie LOF; 

5. Infrastruktura drogowa na terenie LOF; 

6. Rewitalizacja fizyczna i społeczna na terenie LOF; 

7. Aktywizacja społeczno–zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem na terenie 

LOF; 

8. Zastosowanie TIK w e-edukacji, e-kulturze, e-transporcie i jako czynnik wspierający rewitalizację 

społeczną w LOFie 

10.1 Zastosowane specyficzne elementy metodologiczne w celu 

podniesienia dostosowania ZIT do potrzeb LOF i wymogów w zakresie 

realizacji zintegrowanych inwestycji miejskich i terytorialnych   

 4 wymiary terytorialne wsparcia – międzygminne, gminy/miast, śródmiejskie oraz śród i ponad 

regionalne 

 Zdefiniowanie działań zgodnie z logiką inwestycji impaktowych wynikających z reakcji rynku, 

niebędących częścią bezpośrednio realizowanych działań, ale samoczynnym dalszym 

rozwoju obszaru objętego interwencją 

 Wprowadzenie dodatkowego poziomu - celów szczegółowych, które pozwolą na 

doprecyzowanie celów na poziomie obszarów interwencji 

 Zaproponowania potencjalnych projektów wpisujących się w Priorytety Inwestycyjne RPO WL 

2014-2020 

 Zalecenia wczesnego uproszczonego kosztorysowania całego cyklu życia projektów 

proponowanych do ZIT 

 


