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1. Wprowadzenie 
 

Prace nad opracowaniem „Strategii Rozwoju Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego 
do 2030 roku” (SR BOF 2030) przebiegały w oparciu o model partycypacyjny, rozumiany jako 
współuczestnictwo obywateli w  rozwiązywaniu problemów i kwestii publicznych, w tym 
przypadku kwestii przyszłego rozwoju Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 
2030. 

Prowadzone konsultacje społeczne miały przede wszystkim na celu: 
• poinformowanie mieszkańców BOF i przedstawicieli różnych grup interesariuszy 

o tym, że powstaje nowy dokument strategiczny odnoszący się do przyszłości 
rozwoju Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2030 oraz wysłuchanie ich 
opinii, 

• zbadanie ogólnego poparcia dla zarysu tworzonej SR BOF 2030, w tym jej misji, 
wizji oraz celów, 

• zdobycie informacji dotyczących tematów/problemów, których nie ujęto 
w przygotowanym projekcie SR BOF 2030. 

Bardzo ważnym elementem całego procesu konsultacji społecznych SR BOF 2030 była jego 
transparentność. Dlatego też odnosząc się do standardów i norm, jakie powinny być 
spełnione podczas realizacji konsultacji społecznych, zadbano o: 

• zapewnienie, aby każdy uczestnik konsultacji otrzymał wszystkie niezbędne 
informacje dotyczące proponowanych założeń nowotworzonej SR BOF 2030, 

• objęcie konsultacjami wszystkich wyodrębnionych grup docelowych, 

• prowadzenie konsultacji za pośrednictwem środków komunikacji dostosowanych 
do celów konsultacji i oczekiwań ich uczestników,  

• pozostawienie wystarczającego czasu na to, aby umożliwić uczestnictwo 
w konsultacjach jak największej grupie interesariuszy. 

Konsultacje społeczne prowadzone były zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
i wynikającymi z nich wytycznymi. Podstawę prawną stanowiły przede wszystkim: 

• Ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 713); 
• Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia z dnia 6 grudnia 2006 roku 

(Dz. U z 2021. poz. 1057);  

• Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz.U. z 2021 poz. 247 z późn. zm.); 

• Uchwała nr 14/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 
Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 9 grudnia 2022 r. zmieniająca 
uchwałę nr 10/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 
Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie określenia 
szczegółowego trybu i harmonogramu przygotowania „Strategii Rozwoju 
Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do 2030 roku”, w tym trybu konsultacji, 
wraz z załącznikami. 

Informacje o prowadzonych konsultacjach, terminie i sposobie przekazywania uwag 

do projektu „Strategii Rozwoju Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do 2030 roku” 
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udostępnione były na stronie internetowej www.bof.org.pl oraz na stronach gmin BOF, jak 

również na profilach poszczególnych miast i gmin BOF w mediach społecznościowych. 

 

2. Opis przebiegu procesu konsultacji społecznych 

Konsultacje społeczne odnoszące się do prac nad opracowaniem „Strategii Rozwoju 
Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do 2030 roku” prowadzone były na szeroką skalę, 
z udziałem różnych interesariuszy i mieszkańców BOF w trzech formułach: 

1. w formule bezpośredniej, 
2. w formule online, 
3. w formule korespondencji mailowej i papierowej. 

 

2.1. Sposób ogłoszenia konsultacji społecznych 

Informacja o konsultacjach, terminie i sposobie przekazywania uwag do projektu „Strategii 

Rozwoju Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do 2030 roku” oraz terminie i miejscu 

spotkania konsultacyjnego została zamieszczona 8 listopada 2022 roku na stronie 

internetowej Stowarzyszenia BOF www.bof.org.pl w zakładkach: STRATEGIA 2030/Konsultacje 

społeczne  i AKTUALNOŚCI oraz na profilu Stowarzyszenia BOF w mediach społecznościowych. 

Podgląd udostępnienia SR BOF 2030 na stronie internetowej www.bof.org.pl: 

 

 

W celu dotarcia  z informacją o konsultacjach społecznych SR BOF 2030 do jak najszerszego 

grona odbiorców została ona również umieszczona na stronach internetowych gmin objętych 

opracowywaną strategią rozwoju ponadlokalnego – Członków Stowarzyszenia BOF, jak 

również na profilach miast i gmin BOF w mediach społecznościowych. Przykładowe podglądy 

http://www.bof.org.pl/
http://www.bof.org.pl/
http://www.bof.org.pl/


5 
 

udostępnienia informacji o konsultacjach społecznych SR BOF 2030 na stronach 

internetowych oraz w mediach społecznościowych: 

1) Miasto Białystok: 

 

2) Gmina Choroszcz 
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3) Gmina Czarna Białostocka 

 

4) Gmina Dobrzyniewo Duże 
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5) Gmina Supraśl 

 

 

6) Gmina Turośń Kościelna 
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2.2. Spotkanie konsultacyjne 

W dniu 15 listopada 2022 r. odbyły się bezpośrednie konsultacje społeczne odnoszące się 

do projektu dokumentu „Strategia Rozwoju Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 

2030”. W spotkaniu, które miało miejsce na Stadionie Miejskim w Białymstoku, udział wzięli 

Prezydent Miasta Białegostoku, członkowie i pracownicy Stowarzyszenia BOF, eksperci 

pracujący przy opracowaniu SR BOF 2030, mieszkańcy BOF. 

Spotkanie odbyło się wg następującego planu: 

1. Przywitanie zebranych przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru 

Funkcjonalnego, Prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego. 

2. Przedstawienie ekspertów odpowiedzialnych za prace nad poszczególnymi obszarami 

strategii: 

− dr hab. Bogusław Plawgo, prof. UwB (Dyrektor Instytutu Zarządzania UwB, Prezes 

Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr) – obszar Mieszkańcy; 

− Andrzej Parafiniuk  (związany z UwB – lokalne uwarunkowania działalności 

przedsiębiorstw, przewodniczący rady uczelni, przewodniczący rady gospodarczej 

przy Prezydencie Białegostoku, wieloletni były prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju 

Regionalnego, obecnie Fundacja Grupy Unibep Unitalenet, konsul honorowy 

Finlandii- obszar Gospodarka; 

− dr hab. Bartosz Czarnecki, prof. PB (Wydział Architektury PB, Prezes Oddziału 

Białostockiego Towarzystwa Urbanistów Polskich, Przewodniczący Wojewódzkiej 

Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej) – obszar Przestrzeń; 

− prof. dr hab. Piotr Banaszuk (Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku 

Politechnika Białostocka) - obszar Środowisko; 

Poza powyższymi obszarami wskazano w SR BOF 2030 obszar Mobilność miejska BOF, który 

szczegółowo zostanie zaprezentowany w opracowywanym „Planie Zrównoważonej 

Mobilności Miejskiej Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2035” (SUMP BOF). 

Wszystkie obszary, łączy obszar Inteligentne zarządzanie – ten obszar został opracowany 

przez pracowników Biura Zarządu Stowarzyszenia BOF. 

3. Prezentacja etapów powstawania projektu oraz podstawowych założeń SR BOF 2030 

przez Dyrektora Biura Zarządu Stowarzyszenia BOF – Dorotę Perło. 

4. Przedstawienie poszczególnych obszarów – eksperci.  

5. Dyskusja i zgłaszanie uwag przez mieszkańców – uczestników spotkania. 
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• Pytanie nr 1: 

Brak nakładów na rozwój sportu oraz hali widowiskowo-sportowej w Białymstoku. 

Odpowiedź – dr hab. Tadeusz Truskolaski 

Unia Europejska już drugą perspektywę finansową nie przewiduje środków pieniężnych 

na inwestycje w infrastrukturę sportową. Miasto Białystok miało pozwolenie na budowę hali 

widowiskowo-sportowej i niestety wojewoda je uchylił, w wyniku złożenia protestu 

przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Budżet Miasta Białegostoku w roku 2023 

będzie budżetem przetrwania i w związku z tym jest ciężko o takie duże pieniądze. 

Odpowiedź – dr hab. Bogusław Plawgo  

W SR BOF 2030 docenialiśmy rolę sportu w utrzymaniu dobrej kondycji, zdrowia mieszkańców. 

To nie jest sport na miarę wyczynów sportowych, nie tak patrzymy na sport. Natomiast 

faktycznie sport ma służyć zdrowiu młodzieży, zdrowiu wszystkich mieszkańców. Natomiast 

w związku z tym, że mamy świadomość ograniczeń, na przykład zapisaliśmy wyraźnie, że 

chcemy istniejącą infrastrukturę lepiej wykorzystywać. To do Pana Prezydenta ważna uwaga, 

chcemy lepiej wykorzystywać infrastrukturę, którą mamy, na przykład infrastrukturę 

w szkołach. Ona powinna być w większym stopniu dostępna dla mieszkańców.  

 

• Pytanie nr 2: 

W obszarze komunikacji zbiorowej warto będzie rozważyć w ramach tworzenia strategii 

temat biletu zintegrowanego, który uwzględniałby również przewoźników i komunikację 

poszczególnych gmin BOF, a także przewozy kolejowe w horyzoncie czasowym do 2030 roku. 

Odpowiedź – Dorota Sawicka  

Zagadnienia dotyczące mobilność będą prezentowane podczas konsultacji społecznych „Planu 

Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2035”, 

na które zapraszamy. 

 

• Pytanie nr 3: 

Jak opracowywana strategia, przełoży się na dokumenty strategiczne gmin należących do BOF, 

na strategię rozwoju, na studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego, a po wprowadzeniu zmian w ustawie o planowaniu zagospodarowania 

przestrzennego – na plany miejscowe. 

Odpowiedź – dr hab. Dorota Perło  

Strategia rozwoju ponadlokalnego, zgodnie z ustawą, może stanowić strategię rozwoju gminy. 

Dodatkowo, poza tym dokumentem, stworzyliśmy załącznik, w którym jest dziewięć części 

poza Białymstokiem (Białystok posiada aktualną strategię), które są bardzo istotne z punktu 

widzenia rozwoju poszczególnych gmin. 
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Odpowiedź – dr hab. Bartosz Czarnecki 

Ważą się w tej chwili zmiany w systemie planowania przestrzennego i prawdopodobnie ma 

nie być studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania. Strategie gmin mają przejąć te 

funkcje. 

6. Zamknięcie i podsumowanie spotkania przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia 

Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, Prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego. 

 

W spotkaniu wzięło udział w sumie 26 osób. Na spotkaniu została sporządzona lista obecności 

uczestników. 

 

2.3. Konsultacje w formule online 

Od 9 listopada 2022 roku do 13 grudnia 2022 roku Biuro Zarządu Stowarzyszenia 
Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego udostępniało na swojej stronie internetowej 
https://www.bof.org.pl/pl/strategia-2030/konsultacje-spoleczne formularz elektroniczny, 
który stanowił podstawę konsultacji w formule online. Mieszkańcy mogli w ten sposób 
w dowolnym i dogodnym dla siebie czasie przesłać swoje uwagi do SR BOF 2030. W sumie 
wpłynęło 29 uwag.  

 

2.4. Konsultacje z interesariuszami 

Równolegle do prowadzonych konsultacji online, BZ SBOF wysłało pisma z prośbą o uwagi 
do projektu SR BOF 2030 do następujących interesariuszy: 

1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku – Pani Beaty Bezubik, 
pismo zostało wysłane 20 października 2022 r.; 

2. p.o. Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego – Pani Ewy 
Jakubowicz, pismo zostało wysłane 20 października 2022 r.; 

3. Gmin sąsiadujących z Białostockim Obszarem Funkcjonalnym, pisma zostały wysłane 
do 17 gmin w dniu 18 listopada 2022 r., z prośbą o odpowiedź w terminie 45 dni od 
dnia ogłoszenia informacji o konsultacjach projektu strategii na stronie 
internetowej Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (co nastąpiło 
w dniu 8 listopada 2022 r.), tj. do dnia 23 grudnia 2022 r.  
W związku z dwoma pomyłkami w adresach doręczenia: 

− pismo do Wójta Gminy Janów zostało wysłane ponownie w dniu 23 listopada 
2022 r. – z terminem oczekiwanej odpowiedzi do dnia 28 grudnia 2022 r.  

− Pismo do Wójta Gminy Poświętne zostało ponownie wysłane dnia 24 listopada 
2022 r. – z terminem oczekiwanej odpowiedzi do dnia do 29 grudnia 2022 r.; 

4. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku – Pana Mirosława 
Markowskiego, pismo zostało wysłane 18 listopada 2022 r. z prośbą o odpowiedź 
w terminie 45 dni od dnia ogłoszenia informacji o konsultacjach projektu strategii 
na stronie internetowej Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (co 
nastąpiło w dniu 8 listopada 2022 r.), tj. do dnia 23 grudnia 2022 r.; 

https://www.bof.org.pl/pl/strategia-2030/konsultacje-spoleczne
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5. Zarządu Województwa Podlaskiego, pismo zostało wysłane 18 listopada 2022 r. 
z prośbą o wydanie opinii w terminie 30 dni od otrzymania pisma; 

 

W odpowiedzi na powyższe pisma wpłynęły uwagi od następujących podmiotów: 

1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku – Pani Beaty Bezubik –
pismo z 2 listopada 2022 r.; 

2. p.o. Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego – Pani Ewy 
Jakubowicz – pismo z 27 października 2022 r.; 

3. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku – Pana Mirosława 
Markowskiego – pismo z 13 grudnia 2022 r.; 

4. Zarządu Województwa Podlaskiego – pismo z 9 grudnia 2022 r. 

Nie otrzymano uwag od żadnej z gmin sąsiadujących z Białostockim Obszarem Funkcjonalnym. 

 

2.4. Konsultacje z Komisją Doradczą ds. przygotowania i wdrażania Strategii 

Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego 

W celu zapewnienia aktywnego udziału w przygotowaniu i wdrażaniu SR BOF 2030 szerokiemu 
gronu interesariuszy, tj.: instytucjom ważnym dla rozwoju regionu, organizacjom 
pozarządowym działającym na rzecz promowania włączenia społecznego, praw 
podstawowych, praw osób ze specjalnymi potrzebami, równości płci i niedyskryminacji; 
organizacjom/instytucjom działającym na rzecz ochrony środowiska, a także szkołom 
i uczelniom wyższych; organizacjom pracodawców i przedsiębiorców (w tym zrzeszeń 
przedsiębiorców), Stowarzyszenie BOF powołało Komisję doradczą ds. przygotowania 
i wdrażania Strategii Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, zwaną dalej 
Komisją doradczą SBOF . 

Komisja została włączona w proces konsultacji społecznych opiniowania projektu „Strategii 
Rozwoju Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do 2030 roku”. W dniu 4 listopada 2022 roku 
odbyło się posiedzenie Komisji Doradczej SBOF, na którym zaprezentowano proces 
przygotowania i przyjęcia SR BOF 2030. Poproszono Członków Komisji o upublicznienie 
informacji o SR BOF 2030 w swoich instytucjach. Członkowie Komisji mailem z dnia 
15 listopada 2022 r. zostali poproszeni o zgłaszanie uwag do dokumentu w formie 
elektronicznej za pośrednictwem formularza lub bezpośrednio do pracownika BZ SBOF 
na maila: k.poskrobko@bof.org.pl do 13 grudnia 2022 r. 

W odpowiedzi na powyższą prośbę wpłynęły odpowiedzi mailem od dwóch Członków Komisji 
Doradczej SBOF – Pana Daniela Górskiego, przedstawiciela Uniwersytetu Medycznego 
w Białymstoku oraz Pani Urszuli Gołaszewskiej-Kaczan – przedstawiciela Uniwersytetu 
w Białymstoku. 

Projekt niniejszego raportu został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję doradczą SBOF 
w dniu 19 stycznia 2023 r. Rekomendacją Komisji jest dokonanie ponownej analizy listy 
wskaźników (Tab. 9.1. Oczekiwane rezultaty planowanych działań oraz wskaźniki kontekstowe 
służące do ich osiągnięcia w SR BOF 2030), co powinno doprowadzić do: 

mailto:k.poskrobko@bof.org.pl
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− Zmniejszenie liczby wskaźników tzn. usunięcie wskaźników, dla których nie ma danych 
na poziomie BOF lub gmin; 

− Zastosowanie wskaźników kontekstowych (dotyczących danych na poziomie 
województwa) będących jedynie tłem rozwoju społeczno-gospodarczego BOF. 

Stowarzyszenie BOF przeanalizowało ponownie wskaźniki kontekstowe pod kątem ww. 

zastrzeżeń. Wskaźniki, których dane nie są dostępne na poziomie BOF będą stanowiły tło 

rozwoju społeczno-gospodarczego Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. 

 

3.  Szczegółowe zestawienie uwag do projektu dokumentu „Strategia 

Rozwoju Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do 2030 roku” wraz 

z ich rozstrzygnięciem 
 

Zestawienie uwag do projektu „Strategii Rozwoju Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego 
do 2030 roku” przedstawiono w trzech podrozdziałach: 

− zestawienie uwag otrzymanych w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza; 

− zestawienie uwag przekazanych przez interesariuszy; 

− zestawienie uwag Komisji Doradczej Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru 
Funkcjonalnego. 
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3.1. Zestawienie uwag otrzymanych w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza 
 

Numer uwagi 
Tekst SR BOF 2030, który wymaga 
zmiany (cytat), numer strony 

Proponowany zapis Uzasadnienie zmiany Rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem 

Ankieta 01 Rozwój infrastruktury społecznej, w tym 
domów pomocy społecznej, a także 
poprawa ich efektywności 
energetycznej, strona 24 

Rozwój infrastruktury społecznej, usług 
społecznych o charakterze 
zdeinstytucjonalizowanym, usług 
asystenckich, centrów opiekuńczo-
mieszkalnych oraz mieszkań 
wspomaganych 

Inwestycja w rozwój Domów Pomocy 
Społecznej jest niezgodna w 
współczesnym trendem. Instytucje DPS 
pochodzą z ubiegłych wieków i są 
niezgodne z Konwencją Praw Człowieka 
oraz Konwencją o Prawach osób 
niepełnosprawnych. Obecnie podejmuje 
się interwencję w miejscu zamieszkania 
aby zrobić wszystko co możliwe aby 
osoba pozostała w środowisku 
zamieszkania a gdy nie jest to możliwe 
była w pobliskim ośrodku o niemasowej 
formule. Inwestycja w DPS zostanie 
zakwestionowana przez Komisję 
Europejską. 

Rozstrzygnięcie: wniosek uwzględniony 
Uzasadnienie: 
W projekcie SR BOF 2030 wprowadzono 
następujący zapis: 
Rozwój infrastruktury społecznej, usług 
społecznych o charakterze 
zdeinstytucjonalizowanym, usług asystenckich, 
centrów opiekuńczo-mieszkalnych oraz 
mieszkań wspomaganych. 

Ankieta 02 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób 
dorosłych z niepełnosprawnościami oraz 
wsparcie ich rodzin, strona 82 

Aktywizacja społeczna i zawodowa osób 
dorosłych z niepełnosprawnościami oraz 
wsparcie ich rodzin w tym rozwój 
odpowiedniej infrastruktury 

wsparcie osób z niepełnosprawnością 
należy uzupełnić wzorem innych 
punktów o “i niezbędna infrastruktura” 
obecnie na terenie BOF funkcjonują 2 
Zakłady Aktywności Zawodowej i wiele 
organizacji które świadczy wsparcie w 
tym obszarze. Żaden ZAZ ani organizacja 
nie bazuje na odpowiednim potencjalne 
infrastrukturalnym często nie spełniają 
one obecnych standardów np. z zakresu 
dostępności. 

Rozstrzygnięcie: wniosek uwzględniony 
Uzasadnienie: 
W projekcie SR BOF 2030 wprowadzono 
następujący zapis: 
Aktywizacja społeczna i zawodowa osób 
dorosłych z niepełnosprawnościami oraz 
wsparcie ich rodzin, w tym rozwój 
odpowiedniej infrastruktury. 

Ankieta 03 Rozwój usług opiekuńczych 
świadczonych w społeczności lokalnej, w 
formach środowiskowych, dziennych i 
całodobowych, upowszechnianie 
systemów teleopieki, strona 82 

Rozwój usług opiekuńczych świadczonych 
w społeczności lokalnej, w formach 
środowiskowych, dziennych i 
całodobowych, upowszechnianie 
systemów teleopieki w tym rozwój 
odpowiedniej infrastruktury 

Obecnie pomoc w BOF opiera się o duże 
zakłady opieki ok 300 osób w zakładzie. 
System ten jest przestarzały i niezgodny 
nie tylko z obecnymi trendami ale 
również Konwencją Praw Człowieka oraz 
Konwencją Praw Osób 
Niepełnosprawnych. Cennym jest 

Rozstrzygnięcie: wniosek uwzględniony 
Uzasadnienie: 
W projekcie SR BOF 2030 wprowadzono 
następujący zapis: 
Rozwój usług opiekuńczych świadczonych w 
społeczności lokalnej, w formach 
środowiskowych, dziennych i całodobowych, 
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Numer uwagi 
Tekst SR BOF 2030, który wymaga 
zmiany (cytat), numer strony 

Proponowany zapis Uzasadnienie zmiany Rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem 

dostrzeżenie tej zmiany i 
ukierunkowanie inwestycji na usługi 
społeczne. Zazwyczaj będą one 
świadczone w domach/mieszkaniach 
odbiorców tych działań. Część osób 
wymagać będzie jednak większego 
wsparcia w takich formach jak 
mieszkania wspomagane lub centra 
opiekuńczo mieszkalne. W zasobach BOF 
brak jest lokali które mogą zostać 
przeznaczone na taki cel lub są one 
znacząco zdegradowane. Należy więc 
zaplanować inwestycję w infrastrukturę 
w tym obszarze również w tym punkcie. 
Znajduje się on np. przy osobach 
starszych jednakże wiele osób jest w 
wieku 25-60 lat z 
niepełnosprawnościami które nie 
wpisują się w definicje osób starszych ani 
dzieci i młodzieży. Tego typu obiekty nie 
są również kategorią z zakresu opieki 
zdrowotnej. 

upowszechnianie systemów teleopieki, w tym 
rozwój odpowiedniej infrastruktury. 

Ankieta 04 Ochrona, rozwój i promowanie 
publicznych  
walorów turystycznych i usług 
turystycznych; 
− Ochrona, rozwój i promowanie 
dziedzictwa  
kulturowego i usług w dziedzinie kultury; 
− Ochrona, rozwój i promowanie 
dziedzictwa  
naturalnego i ekoturystyki poza 
obszarami Natura 2000; 
− Fizyczna odnowa i bezpieczeństwo 
przestrzeni  
publicznych. 
Strona 122-123 i dalej 

Modyfikacja dotychczasowego tekstu Należy określić "własne" typy projektów, 
działań, a nie powielać wprost opisu 
interwencji CP 5 z rozporządzenia UE 

Rozstrzygnięcie: wniosek częściowo 
uwzględniony 
Uzasadnienie: projekt SR BOF 2030 jest 
opracowywany na okres perspektywy do 2030 
roku, czyli praktycznie pokrywa się z 
programowaniem UE zaplanowanym na lata 
2021-2027 (n + 2). Potrzeby zidentyfikowane w 
dokumencie strategicznym będą finansowane z 
różnych źródeł, co zostało wskazane w 
rozdziale 11. Ramy finansowe i potencjalne 
źródła finansowania strategii. Należy jednak 
zaznaczyć, że środki Unii Europejskiej będą 
odgrywały w tym zakresie istotne znaczenie, 
stąd potrzeba uwzględnienia w projektowanym 
dokumencie SR BOF 2030 jako typów 
projektów również kodów interwencji 
wskazanych w Rozporządzeniu Parlamentu 
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Numer uwagi 
Tekst SR BOF 2030, który wymaga 
zmiany (cytat), numer strony 

Proponowany zapis Uzasadnienie zmiany Rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem 

Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 
czerwca 2021 r., wzorem umieszczenia ich w 
dokumentach programowych szczebla 
krajowego i regionalnego. 
Uwzględniając częściowo zgłoszony wniosek 
dokonano następującego uzupełnienia: 
W kierunku działań 6.2.3. dodano następujące 
typy projektów: 
Inwentaryzacja, waloryzacja i ochrona walorów 
i usług turystycznych; 
Inwentaryzacja, waloryzacja, ochrona i 
promocja walorów kulturowych; 
Wdrożenie standardów dostępności i 
bezpieczeństwa przestrzeni.  
W kierunku działań 6.3.4. dodano następujące 
typy projektów: 
Ochrona oraz udostępnianie walorów dolin 
rzecznych BOF; 
Inwentaryzacji, ochrona i promocja 
wartościowych krajobrazów BOF;  
Dobre praktyki przy lokalizowaniu i realizacji 
infrastruktury technicznej w środowisku 
przyrodniczym. 
W kierunku działań 6.4.1. dodano następujące 
typy projektów: 
Program rewitalizacji centrów miejscowości 
gminnych oraz wsi usługowych; 
Opracowanie i wdrożenie standardów 
dostępności i bezpieczeństwa przestrzeni. 
W kierunku działań 6.4.2. dodano następujące 
typy projektów: 
Inwentaryzacja, ochrona i promocja 
wartościowych krajobrazów BOF; 
Inwentaryzacja, waloryzacja, ochrona i 
promocja walorów kulturowych; 
Typ projektu uwzględniający kod interwencji 
167: "Ochrona, rozwój i promowanie 
dziedzictwa naturalnego i ekoturystyki poza 
obszarami Natura 2000" zamieniono w całym 



16 
 

Numer uwagi 
Tekst SR BOF 2030, który wymaga 
zmiany (cytat), numer strony 

Proponowany zapis Uzasadnienie zmiany Rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem 

dokumencie na typ projektu o następującym 
brzmieniu: 
"Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa 
naturalnego i ekoturystyki". 

Ankieta 05 INTEGRACJA FUNKCJONALNA, strona 
120 

Modyfikacja  przykładowych typów 
projektów 

Należy przeredagować przykładowe typy 
projektów, większość z nich zaczyna się 
od działania dedykowane….i podanie 
przesłanki. Przykładowe typy projektów 
są zbyt ogólne, niekonkretne i nie dają 
obrazu zamierzeń inwestycyjnych 

Rozstrzygnięcie: wniosek częściowo 
uwzględniony 
Uzasadnienie: projekt SR BOF 2030 jest 
opracowywany na okres perspektywy do 2030 
roku, czyli praktycznie pokrywa się z 
programowaniem UE zaplanowanym na lata 
2021-2027 (n + 2). Potrzeby zidentyfikowane w 
dokumencie strategicznym będą finansowane z 
różnych źródeł, co zostało wskazane w 
rozdziale 11. Ramy finansowe i potencjalne 
źródła finansowania strategii. Należy jednak 
zaznaczyć, że środki Unii Europejskiej będą 
odgrywały w tym zakresie istotne znaczenie, 
stąd potrzeba uwzględnienia w projektowanym 
dokumencie SR BOF 2030 jako typów 
projektów również kodów interwencji 
wskazanych w Rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 
czerwca 2021 r., wzorem umieszczenia ich w 
dokumentach programowych szczebla 
krajowego i regionalnego. 
Uwzględniając częściowo zgłoszony wniosek 
dokonano następującego uzupełnienia: 
W kierunku działań 6.1.1. dodano następujące 
typy projektów: 
Inwentaryzacja, waloryzacja, ochrona i 
promocja walorów kulturowych; 
Rewitalizacja centrów miejscowości gminnych 
oraz wsi usługowych; 
Opracowanie i wdrożenie standardów 
dostępności i bezpieczeństwa przestrzeni. 
W kierunku działań 6.1.2. dodano następujący 
typ projektu: 
Rozwój i koordynacja infrastruktury społecznej 
i usług publicznych w gminach BOF.  
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Numer uwagi 
Tekst SR BOF 2030, który wymaga 
zmiany (cytat), numer strony 

Proponowany zapis Uzasadnienie zmiany Rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem 

W kierunku działań 6.1.3. dodano  następujący 
typ projektu: 
Tworzenie warunków rozwoju drobnych usług i 
biznesu w sąsiedztwie w małych 
miejscowościach BOF. 

Ankieta 06 Ożywienie gospodarcze w celu 
ułatwienia rozwoju obszaru BOF po 
pandemii i konflikcie na Ukrainie, strona 
112/113 

Modyfikacja tekstu, przeniesienie do 
innego miejsca lub usunięcie 

Niezrozumiałe jest ujęcie w celu 
strategicznym Zrównoważona 
mobilność miejska działania 
dotyczącego ożywienia gospodarczego. 
Niniejsze działania powinny być jeśli już 
ujęte w celu 5.3. Przedsiębiorczość 
postawą rozwoju. 

Rozstrzygnięcie: wniosek nieuwzględniony 
Uzasadnienie: Strategia zawiera wyciąg 
kluczowych informacji z dokumentu "Plan 
Zrównoważonej Mobilności Miejskiej 
Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do 
roku 2035" (SUMP BOF), w którym kwestie 
wpływu mobilności miejskiej na ożywienie 
gospodarcze zostały szczegółowo 
przedstawione. 

Ankieta 07 Zrównoważona mobilność miejsca, 
strona 112 

modyfikacja, dodanie większej ilości 
rozwiązań dotyczących transportu 
zbiorowego np. bilet aglomeracyjny, 
wspólny bilet, etc. 

Katalog przykładowych typów projektów 
w głównej mierze odsyła do SUMP BOF, 
jeśli wspomniano o jakiś konkretnych 
rozwiązaniach to zbyt mały nacisk 
położono na integrację różnych 
rodzajów transportu zbiorowego. 
Ograniczono do minimum rozwiązanie 
polegające na włączeniu do systemu 
przystanków kolejowych istniejących na 
terenie BOF. Zbyt małą atencje objęto 
możliwość biletu aglomeracyjnego 
łączącego bilet komunikacji miejskiej i 
kolejowy. 

Rozstrzygnięcie: wniosek nieuwzględniony 
Uzasadnienie: Strategia zawiera wyciąg 
kluczowych informacji z dokumentu "Plan 
Zrównoważonej Mobilności Miejskiej 
Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do 
roku 2035" (SUMP BOF), w którym kwestie 
dotyczące zrównoważonej mobilności miejskiej 
BOF zostały szczegółowo przedstawione. 

Ankieta 08 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej 
poprzez zwiększenie zewnętrznej 
dostępności komunikacyjnej rdzenia 
BOF (komunikacja lotnicza), strona 107 

Rozwój transportu lotniczego na obszarze 
BOF poprzez inwestycję w zakresie 
systemu ochrony, bezpieczeństwa i 
zarządzania  ruchem lotniczym lotniska 
Krywlany. 

Należy dążyć do dofinansowania 
kluczowej inwestycji dla rozwoju regionu 
oraz BOFu . Niezrozumiały w związku z 
powyższym jest brak wskazania typu 
operacji dotyczącego systemu ochrony, 
bezpieczeństwa i zarządzania  ruchem 
lotniczym dla istniejącego portu 
lotniczego na Krywlanach. 
Rozporządzenie ogólne  UE w ramach 
kody interwencji 118 przewiduje tego 
rodzaju inwestycje, jednocześnie 
wskazując iż w Celu Polityki 5 możliwe 

Rozstrzygnięcie: wniosek uwzględniony 
Uzasadnienie: 
W projekcie SR BOF 2030 wprowadzono 
następujący typ projektu (kierunek działań 
3.2.2. i kierunek działań 3.3.2.): 
Rozwój transportu lotniczego na obszarze BOF 
poprzez inwestycję w zakresie systemu 
ochrony, bezpieczeństwa i zarządzania ruchem 
lotniczym lotniska Krywlany 
w miejsce dotychczasowego zapisu (s. 106, s. 
107): Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej 
poprzez zwiększenie zewnętrznej dostępności 
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Numer uwagi 
Tekst SR BOF 2030, który wymaga 
zmiany (cytat), numer strony 

Proponowany zapis Uzasadnienie zmiany Rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem 

jest wskazanie  projektów, które 
realizują i są wskazane w strategii ZIT. 
Niniejsza strategia powinna wskazywać 
jednoznacznie  kluczowe dla BOF 
inwestycje  i ponad wszelką wątpliwość 
uzasadniać realizację niniejszego 
projektu w ramach polityki UE. 

komunikacyjnej rdzenia BOF (komunikacja 
lotnicza) 
W projekcie SR BOF poszerzono również 
argumentację potrzeby rozwoju transportu 
lotniczego wprowadzając zapis w części 
dotyczącej wniosków z diagnozy następującej 
treści: 
Lotniska stanowią integralny element 
strategicznej infrastruktury transportowej i są 
niezbędne dla rozwoju gospodarczego. Poza 
pełnieniem funkcji węzła transportowego, 
ułatwiającego sprawne przemieszczanie osób i 
towarów, lotnisko stanowi potencjał kreujący 
nowe szlaki handlowe i rynki zbytu, co 
bezpośrednio ma wpływ na sytuację 
ekonomiczną obsługiwanego otoczenia -  
Białegostoku i strefy zewnętrznej BOF, a także 
regionu.  
Infrastruktura lotnicza mając intensywne 
oddziaływanie na planowanie przestrzenne jest 
zasadniczym czynnikiem determinującym 
tempo kompleksowego ożywienia danego 
obszaru. Funkcjonowanie transportu 
lotniczego umożliwia przezwyciężanie barier 
rozwojowych i redukowanie problemów 
związanych z peryferyjnością. Lotniska są 
zawsze centrami podwyższonej aktywności 
ekonomicznej. Wpływają na poprawę 
efektywności lokalnych firm poprzez łatwiejszy 
dostęp do klientów, powiązanie łańcucha 
dostawców oraz rozwój usług przewozowych, 
spedycyjnych i logistycznych. Wzmacnianie 
lotniczego potencjału transportowego 
przyczyni się do podniesienia konkurencyjności 
BOF i regionu, a także funkcjonujących tam 
podmiotów gospodarczych.  
Efekt ekonomiczny funkcjonowania lotniska w 
Białymstoku będzie miał długofalowy wpływ na 
sytuację gospodarczą BOF i regionu – poprzez 
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Numer uwagi 
Tekst SR BOF 2030, który wymaga 
zmiany (cytat), numer strony 

Proponowany zapis Uzasadnienie zmiany Rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem 

generowanie nowych inwestycji, a przez to 
pozytywne oddziaływanie na rynek pracy.  
Istotnym czynnikiem zwiększającym 
konkurencyjność MSP poprzez funkcjonujące 
lotnisko w Białymstoku jest także jego 
wykorzystanie dla rozwoju ruchu turystycznego 
ze względu na dostęp do unikatowych walorów 
przyrodniczych występujących na Podlasiu, 
turystyki biznesowej nakierowanej na 
wykorzystanie infrastruktury konferencyjno-
targowo-wystawienniczej oraz obecnie coraz 
bardziej popularnej turystyki medycznej 
nakierowanej na wykorzystanie 
wyspecjalizowanej działalności leczniczo-
uzdrowiskowej, którą dysponuje województwo 
podlaskie.  
Funkcjonujące lotnisko Krywlany będzie 
ponadto idealnym uzupełnieniem istniejącej 
sieci transportowej kolejowo-drogowej 
województwa podlaskiego. Znacząco wpłynie 
na poprawę mobilności mieszkańców BOF i 
województwa podlaskiego, co szczególnie 
będzie pozytywnie oddziaływać na rozwój 
branży turystycznej, logistycznej i hotelowo-
gastronomicznej. Ponadto poprawa mobilności 
spowodowanej dostępem do pasażerskiej 
komunikacji lotniczej zapewni dla miasta 
Białegostoku, strefy zewnętrznej BOF i 
województwa podlaskiego lepszą spójność 
terytorialną i społeczno-gospodarczą w 
wymiarze ponadregionalnym. 

Ankieta 09 Przedsiębiorczość mieszkańców BOF. 
Utworzenie „Centrum rozwoju 
przedsiębiorczości BOF”, strona 104 

Modyfikacja istniejącej treści Diagnoza nie przedstawia danych 
wskazujących na konieczność tego typu 
operacji.  Skąd przekonanie o 
naśladownictwie, niskim poziomie 
świadomości gospodarki, niskim 
poziomie kreatywności. Tego typu opinie 
padają w przestrzeni publicznej , ale nie 

Rozstrzygnięcie: wniosek nieuwzględniony 
Uzasadnienie: Zgodnie z art. 10e. ust. 3 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583.) strategia 
powinna zawierać wnioski z diagnozy. W 
związku z tym w projekcie SR BOF 2030 nie 
zawarto pełnej diagnozy sytuacji społecznej, 
gospodarczej i przestrzennej BOF, a jedynie jej 
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Numer uwagi 
Tekst SR BOF 2030, który wymaga 
zmiany (cytat), numer strony 

Proponowany zapis Uzasadnienie zmiany Rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem 

zaprezentowano empirycznych danych 
to potwierdzających. 

syntezę. W procesie prac nad projektem 
strategii przeprowadzono szereg badań i analiz 
- zarówno ilościowych - w oparciu o dostępne 
dane statystyczne, analizę trendów społeczno-
gospodarczych, a także kwestionariusze ankiet 
oraz jakościowych - na podstawie 
przeprowadzonych wywiadów, paneli 
eksperckich, warsztatów strategicznych, 
spotkań roboczych z interesariuszami rozwoju 
BOF, ekspertyz przygotowanych na potrzeby 
opracowania projektu SR BOF 2030. Kluczowa 
była też wiedza ekspertów wiodących 
pracujących nad projektem. W związku z tym 
wszystkie kierunki rozwoju BOF są określone na 
podstawie holistycznego podejścia 
obejmującego wszystkie ww. elementy 
diagnostyczne. W metodyce prezentacji 
kierunków działań przyjęto określenie dwóch 
elementów: przesłanek - uzasadnienia 
potrzeby realizacji danego kierunku działań i 
przykładowych typów projektów - jako 
odpowiedzi na zidentyfikowane w toku prac 
przesłanki i potrzeby rozwojowe. 
Proponuje się wprowadzenie autopoprawki w 
przesłankach opisujących kierunek działań 
3.1.2. Przedsiębiorczość mieszkańców BOF (s. 
104):  
Było: "naśladownictwo", powinno być: "niski 
poziom przedsiębiorczości". 

Ankieta 10 zachowanie i modernizacja obiektów 
dziedzictwa kulturowego, rozwój 
infrastruktury do prowadzenia 
działalności kulturalnej; − ochrona, 
rozwój i promowanie publicznych 
walorów turystycznych i usług 
turystycznych; − ochrona, rozwój i 
promowanie dziedzictwa kulturowego i 
usług w dziedzinie kultury; − ochrona, 
rozwój i promowanie dziedzictwa 

modyfikacja lub usuniecie W wielu częściach Strategii przepisują 
Państwo jeden do jednego zapisy 
rozporządzenia UE ogólnego na 
perspektywę finansową 2021-2027 w 
zakresie Celu polityki nr 5. Powinni 
Państwo określić "swoje" przykłady typy 
projektów. Mało tego przepisywanie 
powoduje, iż wyłączają Państwo z 
interwencji we wszystkich miejscach 
gdzie o tym piszecie obszary  NATURA 

Rozstrzygnięcie: wniosek częściowo 
uwzględniony 
Uzasadnienie: projekt SR BOF 2030 jest 
opracowywany na okres perspektywy do 2030 
roku, czyli praktycznie pokrywa się z 
programowaniem UE zaplanowanym na lata 
2021-2027 (n + 2). Potrzeby zidentyfikowane w 
dokumencie strategicznym będą finansowane z 
różnych źródeł, co zostało wskazane w 
rozdziale 11. Ramy finansowe i potencjalne 
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Numer uwagi 
Tekst SR BOF 2030, który wymaga 
zmiany (cytat), numer strony 

Proponowany zapis Uzasadnienie zmiany Rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem 

naturalnego i ekoturystyki poza 
obszarami Natura 2000; − fizyczna 
odnowa i bezpieczeństwo przestrzeni 
publicznych. 
Strona 95 i dalsze 

2000. Tego typu wyłączenia powinny być 
wykonywane przez instytucje oceniające 
projekty i potwierdzające 
kwalifikowalności a nie autorów strategii 
rozwoju, którzy automatem odcinają 
terytorium BOF objęte NATURA 2000. 

źródła finansowania strategii. Należy jednak 
zaznaczyć, że środki Unii Europejskiej będą 
odgrywały w tym zakresie istotne znaczenie, 
stąd potrzeba uwzględnienia w projektowanym 
dokumencie SR BOF 2030 jako typów 
projektów również kodów interwencji 
wskazanych w Rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 
czerwca 2021 r., wzorem umieszczenia ich w 
dokumentach programowych szczebla 
krajowego i regionalnego. 
Typ projektu uwzględniający kod interwencji 
167: "Ochrona, rozwój i promowanie 
dziedzictwa naturalnego i ekoturystyki poza 
obszarami Natura 2000" zamieniono w całym 
dokumencie na typ projektu o następującym 
brzmieniu: 
"Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa 
naturalnego i ekoturystyki". 

Ankieta 11 Stworzenie nowoczesnego systemu 
doradztwa zawodowego i informacji 
zawodowej oraz edukacyjnej. 
Kompetencje zarządcze w biznesie, 
strona 85 

usunięcie Brak w części diagnostycznych danych 
wskazujących  iż ten obszar wymaga 
interwencji. Skąd przekonanie o niskich 
kompetencjach i potrzebach w tej 
dziedzinie w szczególności dot. szkoleń 
menadżerskich . 

Rozstrzygnięcie: wniosek nieuwzględniony 
Uzasadnienie: Zgodnie z art. 10e. ust. 3 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583.) strategia 
powinna zawierać wnioski z diagnozy. W 
związku z tym w projekcie SR BOF 2030 nie 
zawarto pełnej diagnozy sytuacji społecznej, 
gospodarczej i przestrzennej BOF, a jedynie jej 
syntezę. W procesie prac nad projektem 
strategii przeprowadzono szereg badań i analiz 
- zarówno ilościowych - w oparciu o dostępne 
dane statystyczne, analizę trendów społeczno-
gospodarczych, a także kwestionariusze ankiet 
oraz jakościowych - na podstawie 
przeprowadzonych wywiadów, paneli 
eksperckich, warsztatów strategicznych, 
spotkań roboczych z interesariuszami rozwoju 
BOF, ekspertyz przygotowanych na potrzeby 
opracowania projektu SR BOF 2030. Kluczowa 
była też wiedza ekspertów wiodących 
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Numer uwagi 
Tekst SR BOF 2030, który wymaga 
zmiany (cytat), numer strony 

Proponowany zapis Uzasadnienie zmiany Rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem 

pracujących nad projektem. W związku z tym 
wszystkie kierunki rozwoju BOF są określone na 
podstawie holistycznego podejścia 
obejmującego wszystkie ww. elementy 
diagnostyczne. W metodyce prezentacji 
kierunków działań przyjęto określenie dwóch 
elementów: przesłanek - uzasadnienia 
potrzeby realizacji danego kierunku działań i 
przykładowych typów projektów - jako 
odpowiedzi na zidentyfikowane w toku prac 
przesłanki i potrzeby rozwojowe. 

Ankieta 12 Podnoszenie poziomu kompetencji 
cyfrowych, strona 83/84 

przeredagowanie lub usunięcie Brak w części diagnostycznych dany 
wskazujących  iż ten obszar wymaga 
interwencji. Skąd przekonanie o niskich 
kompetencjach w tej dziedzinie? 

Rozstrzygnięcie: wniosek częściowo 
uwzględniony 
Uzasadnienie: Zgodnie z art. 10e. ust. 3 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583.) strategia 
powinna zawierać wnioski z diagnozy. W 
związku z tym w projekcie SR BOF 2030 nie 
zawarto pełnej diagnozy sytuacji społecznej, 
gospodarczej i przestrzennej BOF, a jedynie jej 
syntezę. W procesie prac nad projektem 
strategii przeprowadzono szereg badań i analiz 
- zarówno ilościowych - w oparciu o dostępne 
dane statystyczne, analizę trendów społeczno-
gospodarczych, a także kwestionariusze ankiet 
oraz jakościowych - na podstawie 
przeprowadzonych wywiadów, paneli 
eksperckich, warsztatów strategicznych, 
spotkań roboczych z interesariuszami rozwoju 
BOF, ekspertyz przygotowanych na potrzeby 
opracowania projektu SR BOF 2030. Kluczowa 
była też wiedza ekspertów wiodących 
pracujących nad projektem. W związku z tym 
wszystkie kierunki rozwoju BOF są określone na 
podstawie holistycznego podejścia 
obejmującego wszystkie ww. elementy 
diagnostyczne. W metodyce prezentacji 
kierunków działań przyjęto określenie dwóch 
elementów: przesłanek - uzasadnienia 
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Numer uwagi 
Tekst SR BOF 2030, który wymaga 
zmiany (cytat), numer strony 

Proponowany zapis Uzasadnienie zmiany Rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem 

potrzeby realizacji danego kierunku działań i 
przykładowych typów projektów - jako 
odpowiedzi na zidentyfikowane w toku prac 
przesłanki i potrzeby rozwojowe. 
Wnioski z diagnozy poszerzono o następujący 
punkt (s. 20): 
"W trakcie badań jakościowych "warsztatów " z 
przedstawicielami gmin oraz badań ilościowych 
z udziałem ekspertów z poszczególnych gmin 
ustalono słabości procesu kształcenia w 
szkołach w zakresie niedostatecznego poziomu 
kompetencji kluczowych wśród młodzieży, 
dotyczy to w szczególności kompetencji w 
zakresie IT i przedsiębiorczości". 

Ankieta 13 − sformalizowanie współpracy z IZ 
programem regionalnym FEdP 2021-
2027 w ramach instrumentu ZIT;  
− sformalizowanie współpracy z IZ 
programami krajowymi; 
Strona 79 

− zacieśnienie  współpracy z IZ 
programem regionalnym FEdP 2021-
2027 w ramach instrumentu ZIT;  
− zacieśnienie  współpracy z IZ 
programami krajowymi; 

Niezrozumiałe jest dążenie do 
sformalizowania realizacji z 
poszczególnymi IZ. Wydaje się iż 
chodziło Państwu raczej o bliższą 
współpracę 

Rozstrzygnięcie: wniosek częściowo 
uwzględniony 
Uzasadnienie: w projekcie SR BOF 2030 w 
kierunku działań 1.4.1. wprowadzono 
następujący zapis w przykładowych typach 
projektów (s. 79): 

− zawarcie porozumienia o współpracy w 
ramach instrumentu ZIT z IZ programem 
regionalnym FEdP 2021-2027; 

− kontynuacja współpracy z IZ programami 
krajowymi; 

Zastąpiono poprzednie sformułowanie 
następującej treści: 

− sformalizowanie  współpracy z IZ 
programem regionalnym FEdP 2021-2027 w 
ramach instrumentu ZIT; 

− sformalizowanie  współpracy z IZ 
programami krajowymi; 

Ankieta 14 Opracowanie i aktualizacja strategii 
rozwoju BOF, strona 74 

usuniecie działania 1.1.3. Ujęcie w samym ( już sporządzonym) 
dokumencie Strategia BOF  jednego z 
kierunków działania jako sporządzenie 
tegoż dokumentu jest aberracją. 
Wpisaliście Państwo jako przykład 
projektu czynność, którą już 

Rozstrzygnięcie: wniosek częściowo 
uwzględniony 
Uzasadnienie: w projekcie SR BOF 2030 w 
kierunku działań 1.1.3. wprowadzono 
następujący zapis w przykładowych typach 
projektów (s. 74): 
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Numer uwagi 
Tekst SR BOF 2030, który wymaga 
zmiany (cytat), numer strony 

Proponowany zapis Uzasadnienie zmiany Rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem 

wykonaliście. Uchwalenie Strategii przed 
odpowiednie uchwałodawcze organy 
jednocześnie realizuje  w tym samym 
momencie wskazany typ działania i 
projekt.  Co innego ewentualna 
aktualizacja, tego rodzaju działanie jest 
zrozumiałe. 

− aktualizacja „Strategii Rozwoju 
Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do 
2030 roku” jako strategii ponadlokalnej 
zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym, pełniącej funkcję 
strategii ZIT zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 
2022 r. o zasadach realizacji zadań 
finansowanych ze środków europejskich w 
perspektywie finansowej 2021–2027; 
− inicjatywy na rzecz rozwoju terytorialnego, w 
tym przygotowanie strategii terytorialnych; 
− opracowanie strategii rozwoju BOF po 2030 
roku.  
Usunięto poprzednio sformułowane typy 
projektów. 

Ankieta 15 Analiza Strategiczna BOF  Analiza SWOT, 
strona 63 

Poprawa analizy SWOT Mocne strony i słabe strony często są 
opisane hasłowo. W diagnozie części 
wątków nie rozpisano stąd nie ma 
płynnego przejścia pomiędzy częścią 
diagnozy, wyzwań a analizą SWOT. Np.. 
Edukacja  w zakresie IT, szkoły wyższe, 
ECoCentrum, dostęp do Internetu, nie 
wiadomo jakich kompetencji brakuje, 
ani w jakich zawodach brakuje 
pracowników, skąd tez teza o braku 
przedsiębiorczości wśród młodzieży. Co 
oznacza sformułowanie: " Mała 
świadomość znaczenia gospodarki w 
rozwoju społecznym". Należy poprawić 
analizę SWOT lub uzupełnić diagnozę 

Rozstrzygnięcie: wniosek częściowo 
uwzględniony 
Uzasadnienie: Zgodnie z art. 10e. ust. 3 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583.) strategia 
powinna zawierać wnioski z diagnozy. W 
związku z tym w projekcie SR BOF 2030 nie 
zawarto pełnej diagnozy sytuacji społecznej, 
gospodarczej i przestrzennej BOF, a jedynie jej 
syntezę. W procesie prac nad projektem 
strategii przeprowadzono szereg badań i analiz 
- zarówno ilościowych - w oparciu o dostępne 
dane statystyczne, analizę trendów społeczno-
gospodarczych, a także kwestionariusze ankiet 
oraz jakościowych - na podstawie 
przeprowadzonych wywiadów, paneli 
eksperckich, warsztatów strategicznych, 
spotkań roboczych z interesariuszami rozwoju 
BOF, ekspertyz przygotowanych na potrzeby 
opracowania projektu SR BOF 2030. Kluczowa 
była też wiedza ekspertów wiodących 
pracujących nad projektem. W związku z tym 
wszystkie kierunki rozwoju BOF są określone na 
podstawie holistycznego podejścia 
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Numer uwagi 
Tekst SR BOF 2030, który wymaga 
zmiany (cytat), numer strony 

Proponowany zapis Uzasadnienie zmiany Rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem 

obejmującego wszystkie ww. elementy 
diagnostyczne. W metodyce prezentacji 
kierunków działań przyjęto określenie dwóch 
elementów: przesłanek - uzasadnienia 
potrzeby realizacji danego kierunku działań i 
przykładowych typów projektów - jako 
odpowiedzi na zidentyfikowane w toku prac 
przesłanki i potrzeby rozwojowe. 
Wnioski z diagnozy poszerzono o następujący 
punkt (s. 20): 
"W trakcie badań jakościowych "warsztatów " z 
przedstawicielami gmin oraz badań ilościowych 
z udziałem ekspertów z poszczególnych gmin 
ustalono słabości procesu kształcenia w 
szkołach w zakresie niedostatecznego poziomu 
kompetencji kluczowych wśród młodzieży, 
dotyczy to w szczególności kompetencji w 
zakresie IT i przedsiębiorczości". 

Ankieta 16 "Kluczowe wnioski z diagnozy 
▪ W BOF funkcjonuje stosunkowa duża 
liczba centrów i domów kultury, przy 
nierozwijającej się ofercie wydarzeń; 
▪ Widoczne są duże dysproporcje w 
wydatkach na kulturę wśród gmin BOF. 
Wyzwania/Potrzeby 
▪ Większa dostępność do bibliotek i 
nowoczesnych nośników książek; 
▪ Potrzeba rozwoju oferty galerii sztuki i 
teatrów w Białymstoku; 
▪ Poprawa infrastruktury centrów i 
domów kultury; Rozwój atrakcyjnej 
oferty centrów i domów kultury, jako 
najbardziej dostępnych jednostek 
kultury, szczególnie poza Białymstokiem; 
▪ Inwestycje w infrastrukturę służącą 
organizacji różnego rodzaju imprez 
masowych – brak sali widowiskowej, 
która mogłaby spełniać także rolę hali 

Poprawa lub usunięcie Piszecie Państwo iż funkcjonuje znaczna 
liczba domów kultury ale nie ma 
atrakcyjnej oferty , a w potrzebach piszą 
Państwo o rozwoju infrastruktury tych 
obiektów - nie adekwatne. 

Rozstrzygnięcie: wniosek uwzględniony 
Uzasadnienie: Uwzględniając uwagę 
wprowadzono w SR BOF 2030 następujący 
zapis: 
Kluczowe wnioski z diagnozy: 
▪ W BOF funkcjonuje stosunkowo duża liczba 
centrów i domów kultury, które nie dysponują 
odpowiednią infrastrukturą, co uniemożliwia 
rozwijanie oferty wydarzeń. 
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Numer uwagi 
Tekst SR BOF 2030, który wymaga 
zmiany (cytat), numer strony 

Proponowany zapis Uzasadnienie zmiany Rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem 

targowo-wystawienniczej." 
Strona 36 

Ankieta 17 2.7. SPORT, REKREACJA, TURYSTYKA, 
strona 30 

Dane dotyczące w szczególności turystyki 
ale także kultury ( str. 33) są niepełne i 
wybiórcze. Brak ujęcia BOF jako całości, 
jako obszaru funkcjonalnego. Strategia 
dotyczy tylko Miasta Białystok pozostałe 
gminy co najwyżej są wymienione. 

Cała diagnoza, ale najbardziej widoczne 
jest to w opisie tematyki turystyki i 
kultury nie obrazują elementów 
specyficznych poszczególnych gmin BOF 
( za wyjątkiem Miasta Białystok). 
Całkowicie pominięto ich specyficzne 
uwarunkowania i walory. Doskonale jest 
to widoczne na przykładzie braku 
jakichkolwiek  informacji dotyczących 
Monasteru w Supraślu i Muzeum Ikon i 
zdawkowe wspomnienie o tym, iż 
Supraśl jest miejscowością 
uzdrowiskową. Całkowicie 
bezrefleksyjnie podawana jest liczba 
miejsc noclegowy, a przecież BOF 
powinien być traktowany holistycznie, 
jako organizm. Nie chodzi wiec o to aby 
każda gmina miała to samo i tyle samo, 
ale aby potencjały poszczególne gmin 
były wykorzystywane jak najefektywniej 
i pracowały na  potencjał całego BOF.  
Skoro Strategia BOF jest strategią 
ponadlokalną , może zastępować 
strategię poszczególnych gmin BOF. 
Strategia BOF widzi Białystok, ale 
całkowicie pomija lub tylko lekko 
wspomina o pozostałych gminach budzi 
to obawy czy niniejszy dokument 
rzeczywiście w sposób trafny odpowiada 
na wyzwania całego obszaru 
funkcjonalnego ( odnosi się wrażenie ze 
Strategia dotyczy tylko Miasta Białystok) 
kolejny przykład to Łapy. Owszem w 
poszczególnych kategoriach podano 
liczby ludności, obszar i inne dane dot. 
Łap ale co z wyzwaniami stojącymi przed 
tą miejscowością, jak zamierza się 

Rozstrzygnięcie: wniosek nieuwzględniony 
Uzasadnienie: Zgodnie z art. 10e. ust. 3 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583.) strategia 
powinna zawierać wnioski z diagnozy. W 
związku z tym w projekcie SR BOF 2030 nie 
zawarto pełnej diagnozy sytuacji społecznej, 
gospodarczej i przestrzennej BOF, a jedynie jej 
syntezę. W procesie prac nad projektem 
strategii przeprowadzono szereg badań i analiz 
- zarówno ilościowych - w oparciu o dostępne 
dane statystyczne, analizę trendów społeczno-
gospodarczych, a także kwestionariusze ankiet 
oraz jakościowych - na podstawie 
przeprowadzonych wywiadów, paneli 
eksperckich, warsztatów strategicznych, 
spotkań roboczych z interesariuszami rozwoju 
BOF, ekspertyz przygotowanych na potrzeby 
opracowania projektu SR BOF 2030. Kluczowa 
była też wiedza ekspertów wiodących 
pracujących nad projektem. W związku z tym 
wszystkie kierunki rozwoju BOF są określone na 
podstawie holistycznego podejścia 
obejmującego wszystkie ww. elementy 
diagnostyczne. W metodyce prezentacji 
kierunków działań przyjęto określenie dwóch 
elementów: przesłanek - uzasadnienia 
potrzeby realizacji danego kierunku działań i 
przykładowych typów projektów - jako 
odpowiedzi na zidentyfikowane w toku prac 
przesłanki i potrzeby rozwojowe. 
Strategia zawiera wyciąg kluczowych informacji 
z dokumentów: „Plan promocji gospodarczej 
Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego z 
elementami promocji turystycznej na lata 
2018-2023” oraz „Strategia rozwoju 
transgranicznego produktu turystycznego 
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Numer uwagi 
Tekst SR BOF 2030, który wymaga 
zmiany (cytat), numer strony 

Proponowany zapis Uzasadnienie zmiany Rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem 

wykorzystać jej strategiczne położenie 
na relacji kolejowej linii Białystok-
Warszawa. 

Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 
2021-2027”. Oba dokumenty integrują 
działania gmin BOF w zakresie promocji oraz 
rozwoju gospodarczego i turystycznego. 

Ankieta 18 WNIOSKI Z DIAGNOZY SPOŁECZNEJ, 
GOSPODARCZEJ I PRZESTRZENNEJ 
BIAŁOSTOCKIEGO OBSZARU 
FUNKCJONALNEGO, strona 26 

WNIOSKI Z DIAGNOZY SPOŁECZNEJ, 
GOSPODARCZEJ I PRZESTRZENNEJ 
BIAŁOSTOCKIEGO OBSZARU 
FUNKCJONALNEGO 
 wymagają przepracowania i znacznego 
uzupełnienia 

W diagnozie pominięto całkowicie dane 
dotyczące przedsiębiorstw, brak 
informacji o strukturze i portfelu 
istniejących firm, nie wiemy w jakim 
sektorze firm jest najwięcej ( kod PKD) , 
jakich najwięcej ( małych, mikro, dużych) 
na str. 26/27 są tylko informacje 
dotyczące spadku lub wzrostu ogólnej 
liczby podmiotów. Więcej informacji 
zawarto w odniesieniu do ilości 
hipermarketów ( o nikłej wartości przy 
podejmowaniu decyzji dotyczących 
strategii rozwoju). Nie wiadomo 
dlaczego w niniejszym rozdziale pada 
informacja o braku miejsca na imprezy 
masowe. Tak wybiórcze i niepełne dane 
diagnostyczne powodują brak 
argumentów do uznania iż 
zaproponowana interwencja w obszarze 
gospodarki jest trafna i wystarczająca. 
Mało tego w scenariuszu agresywnym 
założono iż rozwój będzie realizowany 
dzięki "Kluczowym dynamicznym 
przedsiębiorstwom" Powstaje pytanie co 
Państwo maja na myśli, w szczególności 
za na tym sektorze przedsiębiorstw 
chcecie budować rozwój BOF. 

Rozstrzygnięcie: wniosek nieuwzględniony 
Uzasadnienie: Zgodnie z art. 10e. ust. 3 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583.) strategia 
powinna zawierać wnioski z diagnozy. W 
związku z tym w projekcie SR BOF 2030 nie 
zawarto pełnej diagnozy sytuacji społecznej, 
gospodarczej i przestrzennej BOF, a jedynie jej 
syntezę. W procesie prac nad projektem 
strategii przeprowadzono szereg badań i analiz 
- zarówno ilościowych - w oparciu o dostępne 
dane statystyczne, analizę trendów społeczno-
gospodarczych, a także kwestionariusze ankiet 
oraz jakościowych - na podstawie 
przeprowadzonych wywiadów, paneli 
eksperckich, warsztatów strategicznych, 
spotkań roboczych z interesariuszami rozwoju 
BOF, ekspertyz przygotowanych na potrzeby 
opracowania projektu SR BOF 2030. Kluczowa 
była też wiedza ekspertów wiodących 
pracujących nad projektem. W związku z tym 
wszystkie kierunki rozwoju BOF są określone na 
podstawie holistycznego podejścia 
obejmującego wszystkie ww. elementy 
diagnostyczne. W metodyce prezentacji 
kierunków działań przyjęto określenie dwóch 
elementów: przesłanek - uzasadnienia 
potrzeby realizacji danego kierunku działań i 
przykładowych typów projektów - jako 
odpowiedzi na zidentyfikowane w toku prac 
przesłanki i potrzeby rozwojowe. 
Należy też podkreślić, że wnioski z diagnozy nie 
powinny zawierać szczegółowych danych z 
uwagi na konieczność zachowania ich 
syntetycznego charakteru. Szczegółowe 
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Numer uwagi 
Tekst SR BOF 2030, który wymaga 
zmiany (cytat), numer strony 

Proponowany zapis Uzasadnienie zmiany Rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem 

informacje statystyczne są przedstawione w 
opracowaniu pn. "Białostocki Obszar 
Funkcjonalny w latach 2014–2020" 
przygotowanym przez Urząd Statystyczny w 
Białymstoku we współpracy ze 
Stowarzyszeniem BOF. 

Ankieta 19 5.1. CEL STRATEGICZNY: INTELIGENTNE 
ZARZĄDZANIE BOF, strona 70 

Zmiana struktury celi  strategicznych Całkowicie niezrozumiałe jest 
ujmowanie na czele celów 
strategicznych działań związanych  z 
organizacją Stowarzyszenia BOF, 
monitorowania strategii, komunikacji 
strategii, czy samoorganizacja. Taka 
struktura jest niezgodna z określoną 
misją i wizją BOF. Przygotowanie na 
przyszłość  i budowanie zdolności 
adaptacyjnych BOF powinno dotyczyć 
mieszkańców BOF , a nie przede 
wszystkim  struktur urzędniczych, 
struktur stowarzyszenia. Analizując 
strukturę można odnieść wrażenie iż 
podstawowym i najistotniejszym 
wątkiem jest dalsze funkcjonowanie  i 
trwanie Stowarzyszenia ( oddzielny, 
pierwszy  obszar tematyczny strategii)  a 
działania rozwojowe samego obszaru 
MOF. Dodatkowo nie został określony 
jasny rozdział pomiędzy celem 
strategicznym 1. dot. zarzadzania BOF a 
systemem wdrażania , monitorowania i 
ewaluacji  Strategii czyli rozdziałem nr 9.  
Poszczególne części Strategii się 
powielają. 

Rozstrzygnięcie: wniosek nieuwzględniony 
Uzasadnienie: projekt SR BOF 2030 jest 
strategią ponadlokalną pełniącą funkcję 
strategii ZIT. Należy zauważyć, że ustawa 
wdrożeniowa 2021-2027 wskazuje w art. 34, 
ust. 6 jako pierwszy warunek realizacji ZIT 
powołanie związku ZIT, natomiast ustawa o 
samorządzie gminnym w art. 10 g, ust 4 mówi, 
że w celu przygotowania i realizacji strategii 
rozwoju ponadlokalnego gminy mogą tworzyć 
w szczególności związek międzygminny, o 
którym mowa w art. 64, lub stowarzyszenie, o 
którym mowa w art. 84, lub zawierać 
porozumienie międzygminne, o którym mowa 
w art. 74. Co zostało podkreślone w ramach 
celu Inteligentne zarządzanie BOF, sprawna i 
skuteczna realizacja celów rozwoju BOF 
wymaga systemu zarządzania obejmującego 
cztery podstawowe funkcje (planowanie, 
organizowanie, przewodzenie i 
kontrolowanie). Należy również zauważyć, że 
rozdział 9 czyli System realizacji strategii, 
zgodnie z tytułem rozdziału dotyczy tegoż 
dokumentu. Informacje ujęte w ramach celu 
strategicznego Inteligentne zarządzanie BOF 
odnoszą się do szerszego aspektu i 
uwzględniają wszystkie dokumenty 
strategiczne obszaru BOF. 

Ankieta 20 Etapem kończącym proces 
przygotowania kluczowego dokumentu 
rozwoju BOF jest etap przyjęcia strategii 
i przekazania jej do zaopiniowania przez 
właściwą instytucję zarządzającą 

Etapem kończącym proces 
przygotowania kluczowego dokumentu 
rozwoju BOF jest etap przyjęcia strategii i 
przekazania jej do zaopiniowania przez 
właściwą instytucję zarządzającą 

Uwzględniając zapisy opublikowanego 
przez Ministerstwo Funduszy i Polityki 
Regionalnej dokumentu „Zasady 
realizacji instrumentów terytorialnych w 
Polsce w perspektywie finansowej UE na 

Rozstrzygnięcie: wniosek uwzględniony 
Uzasadnienie: Uwzględniając uwagę 
wprowadzono w SR BOF 2030 następujący 
zapis: 
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Numer uwagi 
Tekst SR BOF 2030, który wymaga 
zmiany (cytat), numer strony 

Proponowany zapis Uzasadnienie zmiany Rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem 

programem regionalnym – w zakresie 
możliwości finansowania strategii ZIT w 
ramach tego programu oraz przez 
Ministra właściwego do spraw rozwoju 
regionalnego – w zakresie wsparcia w 
krajowych programach pod względem 
jej zgodności z umową partnerstwa. 
Strona 7 

programem regionalnym – w zakresie 
możliwości finansowania strategii 
rozwoju ponadlokalnego pełniąca funkcję 
strategii ZIT w ramach tego programu 
oraz przez Ministra właściwego do spraw 
rozwoju regionalnego – w zakresie 
wsparcia w krajowych programach pod 
względem jej zgodności z umową 
partnerstwa. 

lata 2021-2027” należy zmienić zapis aby 
jednoznacznie wskazać, że opracowana 
strategia jest strategią ponadlokalną 
pełniącą funkcję strategii ZIT. 

Etapem kończącym proces przygotowania 
kluczowego dokumentu rozwoju BOF jest etap 
przyjęcia strategii i przekazania jej do 
zaopiniowania przez właściwą instytucję 
zarządzającą programem regionalnym – w 
zakresie możliwości finansowania strategii 
rozwoju ponadlokalnego pełniącej funkcję 
strategii ZIT w ramach tego programu oraz 
przez Ministra właściwego do spraw rozwoju 
regionalnego – w zakresie wsparcia w 
krajowych programach pod względem jej 
zgodności z umową partnerstwa. 

Ankieta 21 Depopulacja kraju i starzejące się 
społeczeństwo, strona 65 

Depopulacja obszaru BOF i starzejące się 
społeczeństwo 

Właściwym jest aby diagnoza dot. 
Zagrożeń odnosiła się do obszaru BOF a 
nie całego kraju 

Rozstrzygnięcie: wniosek nieuwzględniony 
Uzasadnienie: Analiza SWOT w części 
dotyczącej szans i zagrożeń zawiera, zgodnie z 
metodologią, uwarunkowania zewnętrzne, 
które mają wpływ na rozwój Białostockiego 
Obszaru Funkcjonalnego. W związku z tym nie 
jest zasadne przekształcenie wskazanego w 
uwadze zagrożenia do proponowanego zapisu. 

Ankieta 22 opracowanie „Strategii Rozwoju 
Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego 
do 2030 roku” jako strategii 
ponadlokalnej zgodnie z ustawą z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
oraz jako strategii ZIT zgodnie z ustawą z 
dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach 
realizacji zadań finansowanych ze 
środków europejskich w perspektywie 
finansowej 2021–2027 
strona 74 

opracowanie „Strategii Rozwoju 
Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego 
do 2030 roku” jako strategii 
ponadlokalnej zgodnie z ustawą z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 
pełniącej funkcję strategii ZIT zgodnie z 
ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o 
zasadach realizacji zadań finansowanych 
ze środków europejskich w perspektywie 
finansowej 2021–2027 

Uwzględniając zapisy opublikowanego 
przez Ministerstwo Funduszy i Polityki 
Regionalnej dokumentu „Zasady 
realizacji instrumentów terytorialnych w 
Polsce w perspektywie finansowej UE na 
lata 2021-2027”: "Podstawowymi 
dokumentami umożliwiającymi 
wdrażanie ZIT są: strategia ZIT oraz 
strategia rozwoju ponadlokalnego 
zawierająca elementy strategii ZIT. Oba 
te dokumenty mogą pełnić rolę strategii 
terytorialnej, o której mowa w art. 29 
rozporządzenia UE 2021/1060." należy 
wskazać, iż właściwym sformułowaniem 
dla wskazanego zapisu jest stwierdzenie, 
że strategia ponadlokalna zawiera 
elementy strategii ZIT. Biorąc pod uwagę 
powyższy zapis, strategia ponadlokalna 
oraz strategia ZIT są to dwa różne 

Rozstrzygnięcie: wniosek uwzględniony 
Uzasadnienie: Uwzględniając niniejszą uwagę 
wprowadzono w SR BOF 2030 następujący 
zapis: 
− aktualizacja „Strategii Rozwoju 
Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do 
2030 roku” jako strategii ponadlokalnej 
zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym, pełniącej funkcję 
strategii ZIT zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 
2022 r. o zasadach realizacji zadań 
finansowanych ze środków europejskich w 
perspektywie finansowej 2021–2027; 
− inicjatywy na rzecz rozwoju terytorialnego, w 
tym przygotowanie strategii terytorialnych; 
− opracowanie strategii rozwoju BOF po 2030 
roku. 
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Numer uwagi 
Tekst SR BOF 2030, który wymaga 
zmiany (cytat), numer strony 

Proponowany zapis Uzasadnienie zmiany Rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem 

dokumenty, pełniące rolę strategii 
terytorialnej. 

Ankieta 23 Działania prowadzące do integracji 
taryfowej różnych przewoźników 
świadczących usługi transportu 
zbiorowego na terenie BOF, strona 114 

Działania prowadzące do integracji 
taryfowej różnych przewoźników 
świadczących usługi transportu 
zbiorowego na terenie BOF, w tym 
wspólny bilet 

Mając na uwadze opisane w kolumnie 
przesłanki, w ramach integracji 
taryfowej należy podkreślić znaczenie 
systemów biletowych i aplikacji 
służących mobilności. 

Rozstrzygnięcie: wniosek nieuwzględniony 
Uzasadnienie: Strategia zawiera wyciąg 
kluczowych informacji z dokumentu "Plan 
Zrównoważonej Mobilności Miejskiej 
Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do 
roku 2035" (SUMP BOF), w którym kwestie 
dotyczące zrównoważonej mobilności miejskiej 
BOF zostały uwzględnione i przedstawione 
bardziej szczegółowo. 

Ankieta 24 Budowa instalacji do dystrybucji 
nośników energii dla niskoemisyjnego 
transportu, strona 114 

Budowa instalacji do dystrybucji 
nośników energii dla bezemisyjnego 
transportu 

Uwzględniając zapisy projektu FEdP 
2021-2027 należy wskazać możliwość 
wsparcia infrastruktury dystrybucji 
nośników energii tylko dla transportu 
bezemisyjnego. 

Rozstrzygnięcie: wniosek uwzględniony 
Uzasadnienie: Uwzględniając uwagę 
wprowadzono w SR BOF 2030 następujący 
zapis: 
Budowa instalacji do dystrybucji nośników 
energii dla bezemisyjnego transportu. 

Ankieta 25 Produkcja energii i/lub ciepła ze źródeł 
odnawialnych z przeznaczeniem na 
potrzeby własne, projekty grantowe, 
inicjatywy takie, jak klastry energii, czy 
działalność spółdzielni energetycznych, 
strona 123 

Produkcja energii i/lub ciepła ze źródeł 
odnawialnych z przeznaczeniem na 
potrzeby własne, inicjatywy takie, jak 
klastry energii, czy działalność spółdzielni 
energetycznych 

Uwzględniając zapisy projektu FEdP 
2021-2027 należy usunąc zapisy dot. 
projektów grantowych. 

Rozstrzygnięcie: wniosek uwzględniony 
Uzasadnienie: Uwzględniając uwagę 
wprowadzono w SR BOF 2030 następujący 
zapis: 
Produkcja energii i/lub ciepła ze źródeł 
odnawialnych z przeznaczeniem na potrzeby 
własne, inicjatywy takie, jak klastry energii, czy 
działalność spółdzielni energetycznych. 

Ankieta 26 Produkcja energii i/lub ciepła ze źródeł 
odnawialnych z przeznaczeniem na 
potrzeby własne, projekty grantowe, 
strona 124 

Produkcja energii i/lub ciepła ze źródeł 
odnawialnych z przeznaczeniem na 
potrzeby własne. 

Uwzględniając zapisy projektu FEdP 
2021-2027 należy usunąć zapisy dot. 
projektów grantowych. 

Rozstrzygnięcie: wniosek uwzględniony 
Uzasadnienie: Uwzględniając uwagę 
wprowadzono w SR BOF 2030 następujący 
zapis: 
Produkcja energii i/lub ciepła ze źródeł 
odnawialnych z przeznaczeniem na potrzeby 
własne. 

Ankieta 27 Tabela nr 5.1 Cele zrealizowane w 
ramach ZIT z FEdP 2021-2027 wymaga 
uzupełnienia w zakresie elementów, 
która powinna zawierać Strategia ZIT, 
strona 126-130 

Cele zrealizowane w ramach ZIT z FEdP 
2021-2027 powinny zostać 
przedstawione w Strategii Rozwoju 
Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego 
do 2030 roku w taki sposób aby spełniać 
zapisy art. 34 ust. 15 pkt 2) ustawy  z dnia 

Zgodnie z zapisami art. 34 ust. 15 pkt 2 
ustawy  z dnia 28 kwietnia 2022 r. o 
zasadach realizacji zadań finansowanych 
ze środków europejskich w 
perspektywie finansowej 2021–2027, 
Strategia ZIT określa: cele, jakie mają być 

Rozstrzygnięcie: wniosek uwzględniony 
Uzasadnienie: W projekcie SR BOF 2030 
zostanie określone wykorzystane podejście 
zintegrowane, oczekiwane wskaźniki rezultatu i 
produktu powiązane z realizacją FEdP 2021-
2027. 



31 
 

Numer uwagi 
Tekst SR BOF 2030, który wymaga 
zmiany (cytat), numer strony 

Proponowany zapis Uzasadnienie zmiany Rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem 

28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji 
zadań finansowanych ze środków 
europejskich w perspektywie finansowej 
2021–2027, czyli uwzględnić również 
określenie wykorzystanego podejścia 
zintegrowanego, oczekiwanych 
wskaźników rezultatu i produktu 
powiązanych z realizacją FEdP 2021-
2027. 

zrealizowane w ramach ZIT, ze 
wskazaniem wykorzystanego podejścia 
zintegrowanego, oczekiwanych 
wskaźników rezultatu i produktu 
powiązane z realizacją właściwego 
programu. 

Ankieta 28 5 Cele i kierunki działań - rozdział 5 
wymaga uzupełnienia w zakresie 
elementów, która powinna zawierać 
Strategia ZIT w odniesieniu do 
programów krajowych, strona 70-130 

Proponujemy uwzględnienie w rozdziale 
5 Cele i kierunki działań celów 
realizowanych w ramach ZIT w zakresie 
programów krajowych i przedstawienie 
ich w zakresie spełniającym wymogi art. 
34 ust. 15 pkt 2 ustawy  z dnia 28 kwietnia 
2022 r. o zasadach realizacji zadań 
finansowanych ze środków europejskich 
w perspektywie finansowej 2021–2027 

Zgodnie z art. 34 ust. 7 ustawy  z dnia 28 
kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji 
zadań finansowanych ze środków 
europejskich w perspektywie finansowej 
2021–2027 Minister właściwy do spraw 
rozwoju regionalnego będzie opiniował 
strategię ZIT dla miejskiego obszaru 
funkcjonalnego objętego wsparciem w 
krajowych programach pod względem 
jej zgodności z umową partnerstwa. 
Natomiast zgodnie z Zasadami realizacji 
instrumentów terytorialnych w Polsce w 
perspektywie finansowej UE na lata 
2021-2027 opinia ministra właściwego 
ds. rozwoju regionalnego obejmuje 
zakres możliwości finansowania strategii 
w ramach programu krajowego, zatem 
cele Strategii Rozwoju Białostockiego 
Obszaru Funkcjonalnego do 2030 roku 
powinny spełniać wymogi art. art. 34 ust. 
15 pkt 2 ustawy  z dnia 28 kwietnia 2022 
r. o zasadach realizacji zadań 
finansowanych ze środków europejskich 
w perspektywie finansowej 2021–2027 
w zakresie ich powiązania z właściwym 
programem krajowym np: Fundusze 
Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-
2027 

Rozstrzygnięcie: wniosek uwzględniony 
Uzasadnienie: W projekcie SR BOF 2030 
zostanie określone wykorzystane podejście 
zintegrowane, oczekiwane wskaźniki rezultatu i 
produktu powiązane z realizacją FEdP 2021-
2027. 
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Numer uwagi 
Tekst SR BOF 2030, który wymaga 
zmiany (cytat), numer strony 

Proponowany zapis Uzasadnienie zmiany Rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem 

Ankieta 29 Lista projektów realizująca cele w 
ramach ZIT  
Strona b/n 

Należy dołączyć do Strategii Rozwoju 
Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego 
do 2030 roku listę projektów realizujące 
cele ZIT spełniającą wymogi art. 34 ust. 15 
pkt 3) ustawy  z dnia 28 kwietnia 2022 r. 
o zasadach realizacji zadań 
finansowanych ze środków europejskich 
w perspektywie finansowej 2021–2027. 

Zgodnie z art. 34 ust. 15 pkt 3) ustawy  z 
dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach 
realizacji zadań finansowanych ze 
środków europejskich w perspektywie 
finansowej 2021–2027 Strategia ZIT 
powinna określać listę projektów 
realizujących cele, o których mowa w pkt 
2 ww. ustawy wraz z informacją na temat 
sposobu ich wskazania oraz powiązania z 
innymi projektami. Należy również 
pamiętać, aby na etapie opracowania 
listy projektów realizującej cele ZIT, 
mimo, iż zgodnie z art. 34 ust. 10 ww. 
ustawy może być przyjęta odrębną 
uchwałą związku ZIT i stanowić załącznik 
do strategii rozwoju ponadlokalnego, 
również uwzględnić zaangażowanie 
partnerów społeczno-gospodarczych, 
właściwych podmiotów 
reprezentujących społeczeństwo 
obywatelskie oraz w związku z tym, iż 
będzie to element Strategii ZIT, on 
również powinien zostać poddany 
konsultacjom społecznym. 

Rozstrzygnięcie: wniosek uwzględniony 
Uzasadnienie: Zgodnie z art. 34 ust. 10 ustawy 
z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji 
zadań finansowanych ze środków europejskich 
w perspektywie finansowej 2021–2027 dla 
strategii rozwoju ponadlokalnego, o której 
mowa w ust. 9, lista projektów, o której mowa 
w ust. 15 pkt 3, zostanie przyjęta odrębną 
uchwałą związku ZIT. SR BOF 2030 oraz lista 
projektów zostaną przekazane do 
zaopiniowania w trybie zgodnym z ww. ustawą. 
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3.2. Zestawienie uwag przekazanych przez interesariuszy 
 

Numer uwagi Treść uwagi/pytania Informacja dotycząca uwagi/pytania 

Wody Polskie 

Uwaga do rozdziału 2.10.2 Problemy gospodarki wodnej w BOF 
W kluczowych wnioskach z diagnozy, a także w zdefiniowanych 
wyzwaniach/potrzebach (tabela str. 53-54) brakuje odniesienia do problemu 
odprowadzania wód opadowych na terenach zurbanizowanych spowodowanych 
nawalnymi deszczami, który został zdiagnozowany w treści rozdziału jako istotny. 
Stwierdzono m.in. że "Jednym z poważniejszych problemów staje się 
gospodarowanie wodą opadową na terenach zurbanizowanych. Rosnąca ilość 
powierzchni szczelnych, zmniejszona retencja i przyspieszony odpływ, często z 
obszarów większych niż zasięg naturalnej zlewni i przekraczający pojemność 
cieków, są wskazywane jako przyczyny podtopień i powodzi" oraz "Problematyka 
gospodarki wodnej w BOF jest przede wszystkim związana z dużym 
przekształceniem zlweni rzek miejskich, głównie Białej..." 
W rozdziale zawarto również informację, że Plan Przeciwdziałania Skutkom Suszy 
rekomenduje w obszarze BOF m.in. działanie pod nazwą "-retencja i 
zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenach zurbanizowanych" 
W podsumowaniu rozdziału sformułowano wniosek, że "Działania kształtujące i 
usprawniające gospodarkę wodną BOF powinny obejmować zagadnienia: "... - 
przemysłu i gospodarki komunalnej - uwzględnianie powodzi błyskawicznych w 
projektowaniu i modernizacji sieci kanalizacji burzowej" 
Należy podkreślić, że zagadnienie zagospodarowania wód opadowych 
spowodowanych nawalnymi deszczami, dotyczy w szczególności terenu miasta 
Białystok, gdzie wielokrotnie dochodziło do zalania infrastruktury. 

Uwagi zostały uwzględnione w następujący sposób: 
s. 53 tabela, pierwsza część „kluczowe wnioski z diagnozy” 
- Tekst do uzupełnienia: ”Wzrastająca liczba zdarzeń́ ekstremalnych na terenie BOF 
wynikająca ze zmian klimatycznych; konieczność wdrożenia rozwiązań na rzecz retencji 
i zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenach zurbanizowanych" 
s. 54 tabela, część „wyzwania/potrzeby” 
- Tekst do uzupełnienia: ” wdrożenie działań na rzecz ochrony zasobów wodnych i 
przeciwdziałania skutkom powodzi i suszy; zagospodarowanie i użytkowanie zlewni 
rzecznych w sposób umożliwiający zatrzymywanie wody w okresie występowania jej 
nadmiaru i zasilanie wód powierzchniowych i podziemnych w okresie niedoboru”. 
Podpunkt: „Niedostatecznie rozwinięta infrastruktura wodno-kanalizacyjna 
spowodowana rozproszeniem sieci osadniczej;” uzupełniono o zapis dotyczący 
infrastruktury gazowej, tj. „Niedostatecznie rozwinięta infrastruktura wodno-
kanalizacyjna i gazowa wynikająca z rozproszenia sieci osadniczej”. 

Wody Polskie 

Uwaga ogólna 
Proponujemy uwzględnienie w Strategii kwestii zawartych w Planie zarządzania 
ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły (https://stoppowodzi.pl). 
Aktualnie trwają prace nad aktualizacją Panu, które mają być zakończone w grudniu 
2022 r. W ramach Planu w granicach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego 
przewidziano do realizacji działanie techniczne pn. "Odbudowa i rewaloryzacja 
Zabytkowego Systemu Wodnego w Supraślu na potrzeby utworzenia zbiornika 
retencyjnego i przeciwpowodziowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" 
oraz działania nietechniczne t.j. "Analiza skuteczności systemu zarządzania 
ryzykiem i rekomendacja zmian", "Wdrożenie systemu monitorowania i 
gromadzenia informacji o podtopieniach i ich skutkach na obszarach 
zurbanizowanych i użytków rolnych", "Analiza możliwości zwiększenia retencji na 
terenach leśnych, rolniczych i zurbanizowanych". 

Uwagi zostały uwzględnione w następujący sposób: 
s. 44 po słowach „…utrzymanie systemu rzeki wielokorytowej.” 
proponuje się dodać zdanie: 
Aktualizowany Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły 
(https://stoppowodzi.pl) zakłada w BOF realizację działań nietechnicznych tj. "Analizę 
skuteczności systemu zarządzania ryzykiem i rekomendację zmian", "Wdrożenie 
systemu monitorowania i gromadzenia informacji o podtopieniach i ich skutkach na 
obszarach zurbanizowanych i użytków rolnych", "Analizę możliwości zwiększenia 
retencji na terenach leśnych, rolniczych i zurbanizowanych". 
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Numer uwagi Treść uwagi/pytania Informacja dotycząca uwagi/pytania 

Zarząd 
Województwa 

Zasięg korytarzy ekologicznych wrysowany na mapie 6.3. (str. 139) projektu 
Strategii Rozwoju BOF nie pokrywa się z granicami korytarzy ekologicznych 
tworzącymi sieć ekologiczną województwa podlaskiego, wyznaczonymi w PZPWP. 
Ich zasięg, strukturę i nazwy przedstawia rys. nr 10 Planu zagospodarowania 
przestrzennego województwa podlaskiego 

Mapa została poprawiona 

Zarząd 
Województwa 

należy wskazać prawidłową nazwę programu regionalnego, tj. Fundusze 
Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (rozdz. 2.1, str. 10) 

Zmiana została wprowadzona. 

Zarząd 
Województwa 

należy usunąć numery działań z projektu programu Fundusze Europejskie dla 
Podlaskiego 2021-2027, wskazane w Tabeli 5.1 Cele realizowane w ramach ZIT z 
FEdP 2021-2027 (str. 126-130) - finalna wersja projektu FEdP 2021-2027, 
przekazanego do Komisji Europejskiej, ich nie zawiera; ponadto weryfikacji z 
aktualnym projektem FEdP 2021-2027 wymagają przykładowe typy projektów 
wskazane w ostatniej kolumnie Tabeli 5.1, gdyż część z nich uległa zmianie bądź 
została usunięta. 

Zmiana została wprowadzona. 

Zarząd 
Województwa 

Tabela 7.1 Cele SRWP 2030 dedykowane OSI OO BOF wraz z zakresem 
planowanych działań (str. 151) uwzględniając zapisy SRWP 2030 proponuje się 
weryfikację umiejscowienia w celu operacyjnym 3.1 działań dotyczących poprawy 
wewnętrznej i zewnętrznej dostępności komunikacyjnej, gdyż kwestia dostępności 
ujęta jest w celu operacyjnym 2.3 Przestrzeń wysokiej jakości 

Zmiana została wprowadzona w następujący sposób: przeniesiono podpunkt: 
"poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności komunikacyjnej" do celu 
operacyjnego 2.3 Przestrzeń wysokiej jakości 

Zarząd 
Województwa 

Należy wskazać prawidłową nazwę programu ponadregionalnego, tj. Fundusze 
Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (rozdz. 7.2.3, str. 156) 

Zmiana została wprowadzona. 

Zarząd 
Województwa 

w składzie Komisji doradczej ds. przygotowania i wdrażania strategii na str. 184 
należy wskazać nazwę Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 

Zmiana została wprowadzona. 
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3.3. Zestawienie uwag Komisji Doradczej Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego 
 

Numer uwagi Treść uwagi/pytania Informacja dotycząca uwagi/pytania 

Komisja 01 
1) Czy dysponujemy konkretnymi danymi dotyczącymi ilości obywateli 
Ukrainy, którzy przebywają na terenie BOF? W dokumencie jest mowa 
o nawet 30 tys.   

Szacunek liczby obywateli Ukrainy został dokonany w oparciu o wyniki raportu Unii Metropolii 
Polskich (https://metropolie.pl/fileadmin/news/2022/07/Miejska_goscinnosc_aktualizacja.pdf) z 
II kwartału 2022 r. Szacunek został dokonany przez Selectiv metodą GEOTRAINNG@, z 
wykorzystaniem danych z urządzeń mobilnych dla ludności w wieku 15+ (młodzież i dorośli). 

Komisja 02 
2) Wydaje się, że również zwiększyła się znacznie liczba obywateli 
Białorusi, którzy uciekli przed represjami ze strony reżimu. Czy mamy 
dane w tym zakresie? 

Liczba obywateli Białorusi nie była szacowana, z uwagi na brak dostępu do odpowiednich 
informacji statystycznych. Jednak w trakcie wywiadów z przedstawicielami przedsiębiorców i 
instytucji rynku pracy taka tendencja została zidentyfikowana. W konsekwencji w projekcie 
Strategii został umieszczony ogólny zapis dotyczący wzrostu liczby migrantów, w szczególności z 
Ukrainy (np. s. 18). Umożliwiło to planowanie działań ukierunkowanych na wsparcie migrantów z 
różnych krajów, w tym również z Białorusi (np. kierunki działań. 2.3.4., 2.3.6. czy 2.3.7.). 

Komisja 03 

3) W zakresie edukacji oprócz ilości uczniów warto byłoby uzyskać 
informację w zakresie zasobów ludzkich, tj. czy występują braki w 
zakresie nauczycieli? czy prowadzone były badania w zakresie 
motywacji, odejść z zawodu? Uważam, że najważniejszym zasobem 
szkoły są nauczycieli i kadra. Diagnoza nie odpowiada na pytanie o stan 
kadr. 

Strategia jest dokumentem kierunkowym, a w związku z tym ma charakter ogólny. Wskazana 
kwestia jest ważna, ale zbyt szczegółowa do włączenia jej w projekcie SR BOF 2030. W ramach 
ww. projektu  uwzględniono potrzeby stałego dostosowania kształcenia do nowych potrzeb 
pracodawców jakie wynikają np. z rewolucji przemysłu 4.0 czy GOZ. Oznacza to potrzebę 
bieżącego analizowania potrzeb i dostosowywania kształcenia, w tym kompetencji nauczycieli do 
zmieniających się potrzeb. 

Komisja 04 

4) Wskaźniki: 
1. Cel 1 Liczba podmiotów gosp. na 1000 mieszkańców jako stosunek 
do średniej wojewódzkiej 
a. Powinien być monitorowany również w gminie Białystok. O ile w 
pozostałych wskaźnikach mówimy o relacjach Białegostoku z 
otoczeniem to w tym wypadku odnosimy się do średniej dla 
województwa. Porównanie jak to się zmienia w gminach będzie 
przedmiotem analiz. 

Wskaźniki określone w ramach rezultatu "Wzmacnianie powiązań funkcjonalnych" pochodzą z 
metodyki opracowanej przez prof. Przemysława Śleszyńskiego na zlecenie ministerstwa 
właściwego ds. rozwoju regionalnego. Służą do pokazania powiązań funkcjonalnych (obecnych i 
tendencji ich zmian) między rdzeniem MOF a jego strefą zewnętrzną i z założenia są 
monitorowane tylko w gminach tworzących strefę zewnętrzną. 

Komisja 05 
4) Wskaźniki: 
2. Cel 1 Wzrost jakości życia – jaki jest cel monitorowania wskaźników 
w odniesieniu do danych dla województwa podlaskiego? 

Przyjęte wskaźniki uwzględniły poziom dostępności danych GUS. Przyjmowanie w części 
wskaźników na poziomie województwa faktycznie nie jest optymalne, ale w pewnym stopniu jest 
uzasadnione dużym udziałem mieszkańców BOF w ogólnej liczbie mieszkańców woj. podlaskiego.  

Komisja 06 

4) Wskaźniki: 
3. Cel 2.1 Zmniejszenie poziomu wykluczeni cyfrowych – jeśli dane nie 
są agregowane na poziomie gmin lub powiatów to monitorowanie na 
poziomie województwa jest bezcelowe. To nie działania w BOF będą 
przekładały się w przeważającej części na realizację tych wskaźników w 
całym regionie. Największe problemy z dostępem do Internetu są poza 
powiatem białostockim. 

Przyjęte wskaźniki uwzględniły poziom dostępności danych GUS. Przyjmowanie w części 
wskaźników na poziomie województwa, w tym przypadku również nie jest optymalne, ale jest 
uzasadnione dużym udziałem mieszkańców BOF w ogólnej liczbie mieszkańców woj. podlaskiego. 
W trakcie badań jakościowych "warsztatów " z przedstawicielami gmin oraz badań ilościowych z 
udziałem ekspertów z poszczególnych gmin zidentyfikowano potrzebę inwestycji w infrastrukturę 
w obszarze rozwoju cyfrowego oraz potrzebę zwiększania poziomu kompetencji cyfrowych. 
Monitorowanie wskaźników kontekstowych będzie równoległe z takim samym procesem w 
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Numer uwagi Treść uwagi/pytania Informacja dotycząca uwagi/pytania 

zakresie wskaźników rezultatu, produktu i wskaźników projektowych, które będą uwzględniały 
szczegóły dotyczące zmniejszenia poziomu wykluczeń cyfrowych. 

Komisja 07 

4) Wskaźniki: 
4. Cel 2.2 Mieszkańcy w dobrej kondycji, Wzrost aktywności ruchowej 
mieszkańców BOF, w tym dostępności obiektów sportowych – 
proponuję usunąć wskaźniki czysto produktowe: 
a. Kluby sportowe łącznie z klubami wyznaniowymi i UKS (jedn.) 
b. Obiekty sportowe (jedn.) 

Wymienione wskaźniki mają charakter produktowy, ale są ważne z punktu widzenia działań 
inwestycyjnych w ramach celu 2.2. Efektem końcowym realizacji tego celu będzie oczywiście liczba 
ćwiczących w ww. miejscach, ale istotna jest także jakość infrastruktury, która zachęci 
mieszkańców BOF do wzrostu aktywności ruchowej, a w konsekwencji do utrzymania dobrej 
kondycji. 

Komisja 08 

4) Wskaźniki: 
5. Cel 2.2 Mieszkańcy w domach i zakładach pomocy społecznej – 
założono utrzymanie na podobnym poziomie, tymczasem w typach 
projektów mamy zwiększenia liczby miejsc w placówkach opieki 
długoterminowej. Jeśli uznajemy, że problemem jest niewystarczająca 
liczba miejsc to należałoby wskazać wzrost tego wskaźnika. 

Założony trend wynika z konieczności deinstytucjonalizacji istniejących domów i zakładów pomocy 
społecznej. Zakłada się zwiększenie liczby miejsc w placówkach opieki długoterminowej, jednak 
proces ten będzie realizowany równolegle do przekształceń obiektów zinstytucjonalizowanych, co 
może skutkować zmniejszeniem miejsc w ww. placówkach. 

Komisja 09 

4) Wskaźniki: 
6. Cel 2.2 Centra, domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice (jedn.) – 
proponuję usunąć ten rezultat i zostawić wyłącznie liczbę uczestników. 
To nie wyklucza tworzenia nowych jednostek, ale wyraźnie wskazuje, 
że celem jest liczba uczestników a nowe miejsca są tylko narzędziem do 
realizacji. 

Nowe lub zmodernizowane jednostki są oczywiście narzędziem do zwiększenia liczby uczestników 
wydarzeń kulturalnych. Jednak istotna jest także jakość tych obiektów, która na etapie prac nad 
projektem SR BOF 2030 została oceniona relatywnie nisko - wymagają remontów, udoskonalenia 
wyposażenia itp. Niestety nie ma możliwości monitorowania ich pod tym kątem na podstawie 
wskaźników dostępnych w statystyce publicznej. Uzupełnienie monitoringu będą stanowiły 
wskaźniki produktu, rezultatu i wskaźniki projektowe. Efektem końcowym będzie oczywiście liczba 
uczestników imprez organizowanych przez centra, domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice. 

Komisja 10 

dopisać kierunki działań do tabeli 2.1.1 
Strona 83 
Wsparcie dalszego rozwoju uczelni wyższych, jako ośrodków 
budujących kompetencje mieszkańców BOF; 
Wykorzystanie potencjału i kompetencji uczelni wyższych w zakresie 
przygotowania społeczeństwa do wyzwań gospodarki 4.0. 

W projekcie SR BOF 2030 wprowadzono następujący zapis (w tabeli Kierunek działań 2.1.1. w 
kolumnie Przykładowe typy projektów): Wykorzystanie potencjału i kompetencji uczelni wyższych 
w zakresie przygotowania społeczeństwa do wyzwań gospodarki 4.0. 
Stowarzyszenie BOF nie posiada instrumentów służących realizacji typu projektu: Wsparcie 
dalszego rozwoju uczelni wyższych, jako ośrodków budujących kompetencje mieszkańców BOF. 

 


