
13. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Międzynarodowe i krajowe uwarunkowania rozwoju 
przedsiębiorczości w układach przestrzennych” 

13th International Scientific Conference “International and Domestic Conditions for the Development  
of Entrepreneurship in Spatial Systems” 

oraz 9. Zjazd Nauczycieli Przedsiębiorczości / and 9th Conference of Entrepreneurship Teachers 
Kraków, 10-11 października 2016 / 10-11 October 2016 

Organizatorzy / Organisers:  

 Zakład Przedsiębiorczości  
i Gospodarki Przestrzennej  

Instytut Geografii 
Uniwersytet Pedagogiczny  

 

Komisja Geografii Przemysłu  
Polskiego Towarzystwa 

Geograficznego 

Fundacja „Edukacja  
dla Społeczeństwa”  

w Warszawie 
Wydawnictwo 

„Nowa Era” 

Monitorowanie zmian społeczno-ekonomicznych przez Regionalne 
Obserwatoria Terytorialne i jego rola w rozwoju przedsiębiorczości 

The monitoring of socio-economic changes by Regional Territorial 
Observatories and its role in the development of entrepreneurship 

 

Beata Stelmach-Fita 

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 

 

Regionalne Obserwatoria Terytorialne stanowią istotny element strategicznego zarządzania rozwojem 
województwa. Od tego w jaki sposób one funkcjonują od trzech lat, jakie zmiany społeczno-
ekonomiczne monitorują, jakie informacje udostępniają, może mieć znaczący wpływ na rozwój danego 
terytorium a w tym rozwój przedsiębiorczości.  

Zostały one powołane zarządzeniem nr 9 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 maja 2013 r. na 
podstawie art. 7 ust. 4 pkt. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 
392) w związku z art. 3a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. 
U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.).  

Funkcjonują one wraz z Krajowym Obserwatorium, do którego zadań należy: 

- analiza procesów rozwoju społeczno-gospodarczego i jego trendów w ujęciu terytorialnym i na tle 
całego kraju oraz wykorzystania funduszy unijnych z prognozą zmian i uwzględnieniem porównań 
międzynarodowych; 

- wsparcie analityczne w zakresie wypracowania optymalnych podziałów kraju na jednostki podziału 
statystycznego;  

- promowanie dobrych praktyk w zakresie prac analitycznych i upowszechniania efektów prac 
Krajowego Obserwatorium i Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych.  

Regionalne Obserwatoria Terytorialne miały w założeniu stanowić zaplecze badawczo-analityczne, 
dostarczające informacji na potrzeby kształtowania polityki rozwoju w województwie, monitorować 
efekty realizacji strategii rozwoju województwa, zbierać wyniki badań i analiz prowadzonych przez inne 
podmioty, porządkować i udostępniać zasoby wiedzy o regionie, jak również prowadzić badania i 
analizy własne zgodnie z potrzebami samorządu województwa. Podlegają one Marszałkom 
poszczególnych województw.  

Rozpoczęte badania jakościowe mają na celu wymianę doświadczeń w monitorowaniu trendów zmian, 
doświadczeń pomiędzy ROT z poszczególnych województw i wydobyć najlepsze praktyki, które mogą 
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stać się inspiracją do modyfikacji profilu działalności ROT odnośnie: 1) zbierania wyników badań i analiz 
prowadzonych przez inne podmioty, 2) zakresu i 3) sposobu udostępniania informacji mającej 
wszechstronne zastosowanie dla wielu zainteresowanych podmiotów, współpracujących w ramach 
współzarządzania danym terytorium. Od dobrze zebranej, przetworzonej informacji, odpowiadającej 
potrzebom użytkowników może zależeć rozwój regionu, w tym przedsiębiorczości.  

Celem badań jest wydobycie znaczącej roli Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych, jako 
integratora, potwierdzającego teorię integracji, bazującej na: „ polach organizacyjnych”, inteligentnej i 
wzajemnej adaptacji działań w obrębie ich pól organizacyjnych, na pola organizacyjne tworzące logikę 
sieci. Logika ta w „teorii integracji” jest utrwalana przez spójne z nią formy wiedzy, symbole, rytuały, 
dobre praktyki (Noworól. A., 2016). Przykładowo, udostępnianie prognoz demograficznych na 
poziomie gminy, stałe aktualizowanie granic miejskich obszarów metropolitalnych, może poprawić 
jakość opracowań planistycznych jak również uprzedzać przedsiębiorców o zjawisku zanikania gmin.  
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