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Wst$p

Opracowanie jest raportem ko!cowym prezentuj$cym wyniki, wnioski i reko- 
mendacje z projektu „Pomorze 2030 – scenariusze rozwoju i kluczowe technolo-
gie” realizowanego przez Instytut Bada! nad Gospodark$ Rynkow$. Projekt 
ten by# pierwszym przedsi%wzi%ciem o charakterze foresight’u regionalnego 
realizowanym w województwie pomorskim. Jego za#o"eniem by#o uruchomienie, 
w gronie ró"nych aktorów regionalnych, szerokiej dyskusji o przysz#o&ci. Mia#a  
ona prowadzi' do lepszego zrozumienia zachodz$cych procesów oraz inspiro- 
wa' indywidualne i zbiorowe dzia#ania które odpowiada#yby na wyzwania 
przysz#o&ci i umo"liwia#y kszta#towanie po"$danej &cie"ki rozwoju Pomorza.

Chcemy serdecznie podzi%kowa' wszystkim osobom, które by#y zaanga"owane 
w realizacj% projektu i uczestniczy#y w prowadzonych pracach, spotkaniach, 
dyskusjach, konferencjach i badaniach. W szczególno&ci chcieliby&my podzi%ko-
wa' za wspó#prac% eksperom i praktykom, którzy brali aktywny udzia# w pracach 
Panelu g#ównego i poszczególnych paneli tematycznych oraz przedstawicielom 
administracji regionalnej, w tym Marsza#kowi Województwa Pomorskiego, który 
obj$# patronat nad tym przedsi%wzi%ciem. 

W pierwszej cz%&ci raport zawiera najwa"niejsze wnioski i rekomendacje z prze-
prowadzonego foresight’u. W drugiej cz%&ci prezentujemy skrótowo wyniki prac 
zrealizowanych w ramach poszczególnych paneli tematycznych. Mamy nadziej%, 
"e lektura raportu pozwoli czytelnikom na lepsze zrozumienie uwarunkowa!  
i wyzwa! stoj$cych przed Pomorzem w perspektywie do roku 2030 oraz b%dzie 
inspiruj$ca i pomocna przy podejmowaniu decyzji indywidualnych i zbiorowych 
wp#ywaj$cych na nasz$ przysz#o&'. Decyzje te mo"emy podj$' &wiadomie lub 
mo"emy da' ponie&' si% fali determinuj$cej przysz#o&' Pomorza.
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I. Pomorze 2030 – g!ówne wnioski, wyzwania i rekomendacje

Bior$c pod uwag% zmiany jakie dokona#y si% w ci$gu ostatnich 20 lat, niestabilno&' 
otaczaj$cej nas rzeczywisto&ci i dokonuj$ce si% zmiany geopolityczne, a tak"e 
post%p technologiczny, z du"ym prawdopodobie!stwem mo"na powiedzie', 
"e &wiat w roku 2030 b%dzie wygl$da# inaczej ni" dzisiaj. Jak dok#adnie – trudno 
odgadn$', ale mo"na próbowa' wyobra"a' sobie ró"ne opcje i scenariusze. Takim 
'wiczeniem intelektualnym, maj$cym jednak jak najbardziej praktyczne znaczenie, 
by# w#a&nie projekt foresight’u regionalnego „Pomorze 2030”. 

Przysz!o"# mo$e by# inna

Jeszcze 20 lat temu Internet raczkowa# i ludzie pisali do siebie listy. W przysz#o&ci 
odleg#o&' mo"e przesta' mie' jakiekolwiek znaczenie, poniewa" b%dziemy 
mogli spotka' si% my&lami w przestrzeni wirtualnej lub tzw. „chmurze”.  W ten 
sposób b%dziemy tak"e komunikowali si% z ró"nymi urz$dzeniami w naszym 
otoczeniu, które b%d$ „rozmawia'” równie" ze sob$. Technologie b%d$ wszech- 
obecne, ale niewidoczne. Robotyzacja i automatyzacja mog$ jednak przy-
nie&'  „koniec pracy” stawiaj$c nowe wyzwania przed dotychczasowymi syste-
mami spo#eczno-gospodarczymi. Mog$ tak"e pojawi' si% nowe podzia#y – 
na przestarza#ych  „naturszczyków” i „cyborgów”, czyli ludzi wspomaganych 
maszynami, mody(kacjami genetycznymi itp. Rozwój Internetu i cyfryzacja  
mog$ z jednej strony prowadzi' do wi%kszej wolno&ci, z drugiej za& tak"e do  
utraty prywatno&ci i totalnej kontroli. 

Technologie mog# rozwi#zywa& i generowa& problemy

20 lat temu kapitalizm i Stany Zjednoczone &wi%ci#y triumfy, za& niektórzy ko-
mentatorzy wieszczyli „koniec historii”. Globalizacja i zasilany d#ugiem turbo 
kapitalizm (tudzie" konsumpcjonizm) przynios#y jednak kryzys w krajach wy-
soko rozwini%tych, który podwa"y# wiar% w trwa#y wzrost PKB i atrakcyjno&' 
„zachodniego” modelu rozwoju. W stanie zawieszenia jest tak"e Unia Europejska, 
która ma problemy z utrzymaniem stabilno&ci i wspólnej waluty, konkurencyjno&ci 
i wzrostu oraz zdobyczy socjalnych. Jednocze&nie w si#% ro&nie Azja i Chiny, przy 
czym te ostatnie stoj$ przed wyzwaniem zrównowa"enia swojego rozwoju. Je"eli 
im si% to uda, w roku 2030 mog$ by' g#ównym supermocarstwem i wzorcem dla 
innych pa!stw (nie promuj$cym nota bene liberalnej demokracji). W tym samym 
czasie Unia Europejska mo"e de facto rozpa&' si% (je"eli nie formalnie, to w wyniku 
post%puj$cej re-nacjonalizacji), ale mo"e tak"e silniej zintegrowa' si% wokó# tzw. 
twardego j$dra i stworzy' strategiczne partnerstwo ze Stanami Zjednoczonymi.
 

Mo'liwe s# istotne zmiany geopolityczne
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Gdzie jeszcze tkwi$ niewiadome? Globalizacja z ró"nych powodów mo"e wy-
hamowa' i mo"e dokona' si% pewna zmiana paradygmatów rozwoju. Pod 
wp#ywem presji wyczerpuj$cych si% zasobów, rosn$cego protekcjonizmu (czy te" 
„patriotyzmu gospodarczego”), a tak"e dzi%ki technologiom mo"emy przej&' od 
gospodarki rzek (bazuj$cej na przep#ywie towarów, kapita#u i ludzi) do gospodarki 
jezior, charakteryzuj$cej si% bardziej efektywnym i lokalnym (zamkni%tym) 
wykorzystaniem zasobów. Upowszechni si% re-industrializacja bazuj$ca na auto-
matyzacji i pracy maszyn, a tak"e lokalna produkcja dóbr na bazie technolo- 
gii druku 3D. Zmieni$ si% tak"e nasze warto&ci i aspiracje, za& konsumpcja prze- 
niesie si% w kierunku dóbr niematerialnych. Staniemy si% by' mo"e prosumentami, 
czyli nie tylko konsumentami, ale tak"e producentami – wiedzy, sztuki, czy 
chocia"by energii (w oparciu o mikro)ród#a). Upowszechni si% ekonomia spo#eczna 
oraz barterowa wymiana dóbr i us#ug (vide banki czasu). Wzro&nie znaczenie 
wspólnot lokalnych i samoorganizacji. 

Zmieni& mo'e si% sposób gospodarowania

Przysz#o&' Pomorza nie b%dzie jednak jedynie pochodn$ trendów i uwarunkowa! 
zewn%trznych. Zale"y tak"e od nas – spo#eczno&ci pomorskiej – od tego jakie 
mamy aspiracje i jakie warto&ci s$ nam bliskie, czy mamy &wiadomo&' wyzwa! 
i uwarunkowa!, które na nas wp#ywaj$ i wreszcie od decyzji podejmowanych  
w wymiarze indywidualnym i spo#ecznym.

Scenariusze przysz!o"ci Pomorza

Zacznijmy od &wiadomo&ci wyzwa! i mo"liwo&ci. Przeprowadzone w ramach 
foresight’u analizy i dyskusje wskazuj$ na siedem mo"liwych scenariuszy przy-
sz#o&ci Pomorza: Lotniskowiec Azji, Centrum Us#ug, Jezioro Ba#tyckie, Nisza Tech-
nologiczna, Rezydencja Pomorze, Rodzima Przedsi%biorczo&' i Zapomniane 
Peryferia (który w najgorszym wariancie mo"e by' tak"e scenariuszem Brudnych 
Technologii). 

Analizuj$c zde(niowane scenariusze przysz#o&ci Pomorza warto zauwa"y', "e 
dziel$ si% one na egzogeniczne – tj. bazuj$ce na impulsach p#yn$cych z zewn$trz, 
g#ównie inwestycjach zagranicznych (vide scenariusz Lotniskowiec Azji, Centrum 
Us#ug, czy Jezioro Ba#tyckie) oraz endogeniczne – wymagaj$ce przede wszystkim 
uruchomienia w#asnych zasobów (vide scenariusz Nisza Technologiczna, Rodzima 
Przedsi%biorczo&', czy Rezydencja Pomorze). 

Przysz!o(& okre(l#  impulsy zewn%trzne i wewn%trzne

Podzia# ten nie jest w praktyce roz#$czny, poniewa" skuteczne przyci$ganie 
inwestycji zagranicznych wymaga tak"e mobilizacji zasobów wewn%trznych, 
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tak w krótkim, jak i d#u"szym okresie (vide sprawno&' administracji, zdolno&' 
do zapewnienia odpowiedniej poda"y kapita#u ludzkiego itp.). Jednocze&nie 
skuteczny rozwój regionu budowany na czynnikach endogenicznych, powinien 
równie" skutkowa' przyci$ganiem zasobów zewn%trznych, czy to krajowych, czy 
zagranicznych (zw#aszcza przy za#o"eniu utrzymania globalizacji). 

Scenariusze przysz!o"ci Pomorza – podstawowe charakterystyki
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G!ówne wyzwania i "cie$ki rozwojowe

Przeprowadzone analizy wskazuj$, "e scenariusze przysz#o&ci i strategie roz-
wojowe bazuj$ce na impulsach zewn%trznych daj$ wprawdzie korzy&ci, ale s$ 
obarczone szeregiem ryzyk. Po pierwsze, w sytuacji zaostrzania si% kryzysu, 
wzrostu protekcjonizmu, zahamowania globalizacji, czy mo"liwego rozpadu Unii 
Europejskiej, po"$dane inwestycje zagraniczne i transfery mog$ nie nast$pi' 
(ryzyko to dotyczy tak"e funduszy strukturalnych). Po drugie, nale"y bra' pod 
uwag% mobilno&' inwestycji zagranicznych (w tym w sektorach us#ugowych), 
zw#aszcza takich, które bazuj$ g#ównie na wykorzystaniu relatywnie niskich ko-
sztów pracy.

Strategie oparte na impulsach zewn%trznych mog$ wi%c nie gwarantowa' suk- 
cesu w d#ugim okresie. Przyci$ganie inwestycji zagranicznych w oparciu o rela- 
tywnie niskie koszty pracy prowadzi do tzw. pu#apki &rednich dochodów. 
Oznacza ona sytuacj%, w której struktura gospodarcza nie zapewnia generowania 
odpowiedniej warto&ci dodanej i akumulacji kapita#u pozwalaj$cych na doko-
nywanie inwestycji rozwojowych (w tym w zakresie bada!, rozwoju oraz wdra-
"ania innowacji), jak równie" zatrzymanie najbardziej kreatywnych i warto&cio-
wych kadr. 

Scenariusze bazuj#ce na impulsach zewn%trznych nie gwarantuj#  sukcesu

Rozwój regionu b%dzie wówczas zale"a# od (rm zagranicznych i korporacji mi%- 
dzynarodowych (ameryka!skich lub azjatyckich), które b%d$ raczej eksploatowa#y 
zasoby tzw. „kapita#u ludzkiego” i utrzymywa#y relatywnie niskie p#ace maj$c 
w odwodzie opcj% realokacji do kraju lub regionu o ni"szych kosztach. Rodzi- 
me przedsi%biorstwa b%d$ funkcjonowa#y g#ównie jako poddostawcy lub podwy- 
konawcy. W warunkach silnej konkurencji globalnej i dotychczasowej logice pola- 
ryzacji rozwoju mo"e to prowadzi' w d#u"szym okresie do peryferyzacji. 

Spokojne doganianie w oparciu o si#y konwergencji jest wi%c dla Pomorza stra-
tegi$ w sumie ryzykown$ i ma#o ambitn$, jakkolwiek przynosz$c$ tak"e pewne 
korzy&ci (zw#aszcza w krótszym okresie). Scenariusze bazuj$ce na nap#ywie in-
westycji zagranicznych stosunkowo szybko generuj$ miejsca pracy, w tym dla 
absolwentów wy"szych uczelni. Pozwala to ogranicza' bezrobocie i zapewni'   
w miar% przyzwoite dochody mieszka!com. Jednak du"a cz%&' nadwy"ki z gene-
rowanej warto&ci dodanej jest przejmowana przez inwestorów zagranicznych i nie 
przek#ada si% na stymulowanie dalszego wzrostu w regionie.

Wyzwaniem jest wzmocnienie potencja!u wewn%trznego i przebicie szklanego su$tu

Szans$ dla Pomorza jest niew$tpliwie strategia „ucieczki do przodu”, czy te" 
przebicia „szklanego su(tu” – czyli postawienia na te obszary, które b%d$ decy-
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dowa#y o przewadze w przysz#o&ci – edukacj%, kultur%, technologie i innowacyj-
n$ gospodark% opart$ na wiedzy. By#aby to próba realizacji scenariusza Niszy 
Technologicznej w oparciu o lokalne przedsi%biorstwa i zaplecze naukowe. 
W d#ugim okresie daje on szanse na wygenerowanie najwi%kszego wzrostu 
PKB. Bazowa#by on na unikalnych technologiach i wysoko wykwali(kowanych 
pracownikach generuj$cych wysokie dochody pozostaj$ce w regionie. Strategia  
,jakkolwiek atrakcyjna, niew$tpliwie trudna, poniewa" wymaga determinacji, 
nie#atwych i strategicznych decyzji odno&nie koncentracji &rodków, a tak"e odro-
biny szcz%&cia.

 
Rys 1. (cie&ki rozwojowe Pomorza

!ród"o: Opracowanie IBnGR

Je"eli strategia „ucieczki do przodu” mia#aby si% nie powie&', to niew$tpliwie 
nale"a#oby zadba' o realizacj% scenariusza Rezydencja Pomorze w którym Po-
morze b%dzie si% wprawdzie peryferyzowa', ale w „przyjemny” i powolny sposób. 
Najwi%kszym zagro"eniem dla tego scenariusza jest jednak ryzyko pojawienia 
si% inwestycji opartych na „brudnych technologiach”, które b%d$ niszczy' atuty 
zwi$zane ze &rodowiskiem naturalnym i jako&ci$ "ycia. W sytuacji peryferyzacji – 
tj. spadaj$cych dochodów i k#opotów na rynku pracy – mo"e pojawi' si% presja 
na przyci$ganie do regionu jakichkolwiek inwestycji i rozlu)nienie wymogów 
zwi$zanych z ochron$ &rodowiska. W takich warunkach, ci którzy b%d$ mogli 
wyjad$ w poszukiwaniu szans na lepsze jutro. 
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Zmiana paradygmatów b%dzie  
sprzyja!a bardziej zrównowa'onemu rozwojowi

Jeszcze inn$ trajektori% rozwoju Pomorza mo"e wyznacza' ewentualna zmiana 
paradygmatów rozwojowych i odej&cie w uk#adzie globalnym od modelu kapi-
talistycznego jaki obserwowali&my w ostatnich dziesi%cioleciach Zwi%ksza#oby to 
prawdopodobie!stwo realizacji scenariusza Rodzimej Przedsi%biorczo&ci i inno- 
wacyjnej gospodarki jezior (w tym tak"e scenariusza Jezioro Ba#tyckie). Nowa  
&cie"ka rozwoju wymaga#aby wielu zmian, w tym mi%dzy innymi odej&cia od 
mierzenia poziomu rozwoju jedynie poprzez wzrost wska)nika produktu kra-
jowego brutto (PKB) i zwrócenia wi%kszej uwagi na inne czynnikidecyduj$ce 
o jako&ci "ycia (takie jak atrakcyjne &rodowisko, przyjazne otoczenie, brak 
nierówno&ci spo#ecznych, czy czas wolny). Tego typu scenariusz wymaga#by  
tak"e zmian warto&ci i aspiracji w wielu sferach "ycia, zwi%kszenia aktywno&ci 
spo#ecznej, rozwoju ekonomii spo#ecznej itp. 

Podsumowuj$c, bior$c pod uwag% powy"sze rozwa"ania i zde(niowane sce-
nariusze, mo"emy wskaza' na cztery mo"liwe &cie"ki rozwojowe dla Pomorza: 
Przebicie Szklanego Su(tu, Pu#apka *redniego Dochodu, Nowy Paradygmat 
Rozwoju, Peryferyzacja. 

Strategie rozwojowe przyjmowane w regionie

Poniewa" przysz#o&' jest niepewna, polityka regionalna powinna bra' pod uwag% 
dzia#ania uwzgl%dniaj$ce realizacj% ró"nych scenariuszy i &cie"ek rozwojowych. 
Jak z tego punktu widzenia oceni' mo"na strategi% rozwoju województwa po-
morskiego i regionalne programy strategiczne? Generalnie nale"y powiedzie', 
"e wychodz$ one naprzeciw wnioskom p#yn$cym z foresight’u „Pomorze 2030”, 
zak#adaj$c m.in. selektywn$ interwencj% publiczn$ ukierunkowan$ na rozwój 
inteligentnych specjalizacji oraz aktywizacj% spo#eczn$. 

Nie tylko inwestycje zagraniczne!

Zbyt silne wydaje si% natomiast przekonanie, "e istotnym czynnikiem rozwojowym 
dla regionu b%d$ inwestycje zagraniczne, które – je"eli przyjrze' si% scenariuszom 
rozwoju Pomorza do roku 2020 zapisanym w regionalnej strategii rozwoju 
– b%d$ warunkowane g#ównie dost%pno&ci$ transportow$ regionu. Analiza 
tych scenariuszy wskazuje tak"e, "e edukacj% traktuje si% raczej wynikowo – jej 
charakter w ogólnych za#o"eniach scenariuszy dostosowuje si% bowiem do 
specy(ki nap#ywaj$cych do regionu inwestycji. Tymczasem wyniki foresight’u 
„Pomorze 2030” wskazuj$, "e lepsza edukacja jest jednym z kluczowych wyzwa!  
 czynników determinuj$cych przysz#y rozwój Pomorza. 

Lepsza edukacja – kluczem do rozwoju!
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Analiza regionalnych dokumentów strategicznych wskazuje tak"e na pewne na- 
pi%cie pomi%dzy odgórn$ aktywno&ci$ administracji a poszerzaniem pola dla 
oddolnej aktywno&ci spo#ecznej. Zamiast wprowadza' projekty systemowe, 
które w sposób odgórny maj$ rozwi$zywa' okre&lone problemy, warto pomy&le'  
o dobrym zde(niowaniu celów i kryteriów, jakimi chcemy mierzy' ich osi$ganie. 
Natomiast sam$ realizacj% wyznaczonych celów nale"a#oby zdecentralizowa', 
dopuszczaj$c zarówno indywidualnych wykonawców, jak i partnerstwa, oraz  
zostawiaj$c pewien zakres swobody na nowe pomys#y i rozwi$zania.

Mobilizacja energii i aktywno(ci oddolnej

Taki sposób realizacji b%dzie bardziej elastyczny, prawdopodobnie bardziej 
efektywny kosztowo i z pewno&ci$ bardziej kreatywny. W przypadku wi%kszych 
przedsi%wzi%' b%dzie równie" s#u"y# budowie efektywnych partnerstw. Rozwi$-
zanie polegaj$ce na odgórnych projektach systemowych rodzi ryzyko „wypychania” 
z danego obszaru dzia#alno&ci podmiotów, które do tej pory by#y na nim aktywne 
lub mog#yby na nim funkcjonowa', przez „uprzywilejowane” podmioty publiczne.

Wyzwanie lepszej edukacji!

Analizy przeprowadzone w ramach foresight’u wskazuj$ na konieczno&' funda-
mentalnych zmian w edukacji, które prowadzi#yby do kszta#towania bardziej 
kreatywnych i przedsi%biorczych m#odych ludzi. W dobie rosn$cej konkurencji 
mi%dzynarodowej pomorska gospodarka musi stawa' si% coraz bardziej 
innowacyjna, za& lokalne (rmy musz$ by' zdolne do rozwijania i wprowadzania 
na rynek nowych produktów, rozwi$za!, us#ug i warto&ci. 

Kreatywno(& i pasja jako odpowied) na wyzwanie innowacyjno(ci!

Do tego potrzebni s$  kreatywni ludzie nap%dzani pasj$. Potra($cy dzia#a' samo-
dzielnie, jak i rami% w rami% z innymi. Ludzie, którzy potra($ przystosowa' si% do 
zmian ucz$c si% samodzielnie przez ca#e "ycie – integruj$c wiedz% i umiej%tno&ci 
wyniesione z domu, szko#y, pracy, boiska czy Internetu. To oni mog$ sta' si% ko#em 
zamachowym rozwoju pomorskich (rm, a tak"e lokalnych spo#eczno&ci. Czy takich 
ludzi kszta#ci dzisiejsza szko#a?

Wed#ug wielu komentatorów szko#a nie mo"e wyzwoli' si% z przestarza#ego XIX-
wiecznego modelu dzia#ania – „fabryki” s#u"$cej „wlewaniu” wiedzy i formatowaniu 
przysz#ych pracowników-wykonawców. Sytuacji tej nie zmieniaj$ nowinki techno-
logiczne, takie jak tablice multimedialne czy tablety. Staj$ si% one jedynie nowymi 
rekwizytami w&ród starej scenogra(i systemu klasowo-lekcyjnego. 
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Zburzenie „fabryki komponentów” 

Jednym z g#ównych problemów s$ testy i praktyka uczenia pod testy, co wi$"e 
si% z oczekiwaniem „praktyczno&ci” edukacji. Szko#a cz%sto sprowadzana jest do 
przygotowania zawodowego uczniów lub ich „przepchni%cia” na kolejny etap 
edukacji. Takie podej&cie do edukacji zamyka nauczyciela i ucznia „w klatce”, nie 
pozwalaj$c na samodzielno&' i swobodne eksperymentowanie. W ten sposób 
szko#a zabija podmiotowo&', kreatywno&' i motywacj% zwi$zan$ z pasja odkry-
wania &wiata. 

W ogólnym rozrachunku edukacja nie kszta#tuje postaw pozwalaj$cych z suk-
cesem porusza' si% w doros#ym "yciu. Zamiast tego ucze! obci$"any jest na 
starcie grubymi tomami selektywnie dobranej, wycinkowej i cz%sto nieprzydatnej 
wiedzy. W efekcie marnotrawione s$ najcenniejsze w edukacji zasoby, jakimi s$ 
czas i uwaga uczniów.

Indywidualizacja i stymulowanie ciekawo(ci!

Fundamentalna zmiana w pomorskiej edukacji musia#aby obejmowa' mi%dzy 
innymi odej&cie od modelu przekazywania wiedzy i uczenia pod testy. Proces 
edukacyjny powinien by' nastawiony na stymulowanie indywidualnych talentów, 
rozwi$zywanie problemów i kszta#towanie umiej%tno&ci my&lenia, zdobywania 
wiedzy i uczenia si% przez ca#e "ycie. Indywidualizacja &cie"ek edukacyjnych 
powinna by' #$czona z kszta#towaniem zdolno&ci do pracy zespo#owej (czyli tak"e 
umiej%tno&ci wspó#pracy). Szko#a powinna tak"e w wi%kszym stopniu oddzia#ywa' 
na kszta#towanie postaw spo#ecznych i obywatelskich oraz zapewnia' edukacj% 
kulturaln$. Jednocze&nie powinna w wi%kszym stopniu otwiera' si% na wspó#prac% 
z innymi instytucjami i podmiotami, które s$ i mog$ by' aktywne w procesie 
edukacji.

Nauczyciel doradc# i mentorem

Wyzwania przysz#o&ci wskazuj$, "e musimy wymy&li' szko#% na nowo. Szko#a  
i nauczyciele powinni d$"y' do odkrywania i uszlachetniania potencja#u talentów 
uczniów. Zindywidualizowane podej&cie powinno stymulowa' uczniów do wi%-
kszej aktywno&ci, kszta#tuj$c postawy niezb%dne do uczenia si% przez ca#e "ycie. 
Szko#a powinna uczy' samodzielnego, krytycznego my&lenia, rozwi$zywania 
problemów oraz pracy zespo#owej. Nauczyciel powinien za& doradza', wspiera'  
i motywowa'.

Otwarcie szko!y na edukacj% pozaformaln#

Szko#a nie powinna by' jednak jedynym miejscem uzyskiwania wiedzy i kom-
petencji. Nale"y znale)' tak$ formu#%, w której stanie si% ona przestrzeni$ integracji 
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do&wiadcze! p#yn$cych z ró"nych aktywno&ci ucznia. St$d musi si% ona otwiera' 
na wspó#prac% z otoczeniem – instytucjami kultury, nauki, klubami sportowymi, 
organizacjami obywatelskimi, niezale"nymi inicjatywami edukacyjnymi i lokalnymi 
(rmami.

Kszta!towanie postaw i warto(ci

Szko#a ma niew$tpliwie tak"e istotne funkcje spo#eczne wp#ywaj$c na postawy 
i zachowania g#ównie poprzez praktyk% codziennego funkcjonowania. Anga-
"uj$c si% w "ycie szko#y uczniowie, a tak"e rodzice, zaczynaj$ odczuwa' odpo-
wiedzialno&' za "ycie wspólnoty. W ten sposób mo"e „rodzi' si%” aktywny i pod-
miotowy obywatel. Szko#y mog$ i powinny stawa' si% tak"e centrami rozwoju 
spo#eczno&ci lokalnej zwi%kszaj$c spo#eczn$ u"yteczno&' swojego potencja#u 
ludzkiego, materialnego i organizacyjnego oraz kieruj$c swoj$ ofert% tak"e do 
ludzi doros#ych. 

Wyrównywanie szans

Nale"y tak"e zadba' o to, "eby system edukacyjny nie wzmacnia# podzia#ów 
spo#ecznych, ale raczej je niwelowa#. W szkole powinni spotyka' si% uczniowie 
i rodzice z ró"nych &rodowisk, co nie wyklucza zindywidualizowanych &cie"ek 
edukacji, które cz%&ciowo mog#yby by' realizowane w ramach wirtualnych 
klas. Zmiany w edukacji powinny by' horyzontalne – nale"y przeciwdzia#a' 
powstawaniu wysp wysokiej jako&ci edukacji na morzu przeci%tno&ci. Im wi%cej 
aktywnych, kreatywnych i wra"liwych spo#ecznie ludzi b%dzie opuszcza' mury 
szkó#, tym lepiej dla przysz#o&ci Pomorza.

Regionalny system oceny jako(ci edukacji

Powy"sze wyzwania s$ tylko cz%&ciowo dostrzegane w regionalnych dokumen-
tach strategicznych. Obszarem strategicznej interwencji dla dzia#a! edukacyjnych 
s$ obszary o najs#abszych wynikach egzaminów zewn%trznych, za& przyj%te 
wska)niki realizacji równie" odnosz$ si% do wyników egzaminów. Zak#ada si% 
budow% regionalnego systemu monitorowania losów absolwentów, ale nie 
dostrzega potrzeby budowy szerszego systemu oceny efektywno&ci edukacji. 
System taki wykraczaj$cy poza wyniki testów i oceniaj$cy ró"ne aspekty sku-
teczno&ci edukacji (np. w zakresie pobudzania indywidualnych talentów, rozwoju 
kompetencji spo#ecznych itp.) stymulowa#by zmiany w my&leniu o funkcjach 
edukacji w&ród nauczycieli i dyrektorów, samorz$dowców, rodziców i uczniów,  
a tak"e pracodawców. 

Sieciowanie szkó! i wspieranie innowacji

Pozytywnie nale"y oceni' pomys#y sieciowania szkó#. W$tpliwo&ci budzi jednak 
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wspieranie szkó# referencyjnych, poniewa" przeprowadzone analizy wskazuj$  
w du"ym stopniu na ryzyko polaryzacji szkó# oraz potrzeb% przeciwdzia#ania temu 
procesowi przez polityk% publiczn$. Wsparcie dla szkó# referencyjnych powinno 
by' powi$zane ze wsparciem wspó#pracy pozosta#ych szkó# z tego typu placów-
kami. Jednocze&nie nale"a#oby przewidzie' fundusz na dzia#ania innowacyjne  
w edukacji (opracowywanie autorskich programów kszta#cenia, organizacj% pro- 
gramów we wspó#pracy np. z muzeami), które by#yby stosunkowo szeroko dos- 
t%pne – nie tylko dla szkó# referencyjnych.

Stymulowanie talentów wszystkich uczniów

W ogólnym przekazie bardziej wyra(nowane dzia#anie systemu edukacyjnego 
(indywidualne podej&cie) proponuje si% w odniesieniu do uczniów szczególnie 
uzdolnionych, co mo"e powodowa', "e nie b%dzie postrzega' si% tego wyzwania 
horyzontalnie. Problem niewystarczaj$cego przygotowania nauczycieli do wcze- 
snej diagnozy uzdolnie! oraz indywidualizacji pracy nie powinien by' w pierwszej 
kolejno&ci rozwi$zywany w odniesieniu do uczniów szczególnie uzdolnionych. 
Wy#owienie tych uczniów wydaje si% w sumie naj#atwiejsze, podczas gdy pra-
wdziwym wyzwaniem jest zde(niowanie talentów i uzdolnie! tzw. przeci%tnych 
uczniów.

Wsparcie dla edukacji pozaformalnej

W dokumentach strategicznych zbyt w$sko dostrzega si% wyzwanie i szans% 
jak$ mo"e by' stymulowanie rozwoju edukacji nieformalnej i pozaformalnej 
– tj. ró"nego rodzaju inicjatyw i stowarzysze! edukacyjnych, instytucji typu 
eksperymentarium itp. Odwo#anie do tego typu przedsi%wzi%' pojawia si% jedynie 
w kontek&cie wdra"ania regionalnego systemu pracy z uczniem szczególnie 
uzdolnionym. Nie neguj$c potrzeby wy#apywania i wspierania talentów nale"y 
jednak zwróci' uwag%, "e ten poszerzony kierunek rozwoju edukacji powinien 
mie' wymiar horyzontalny i powszechny.

Wyzwanie mobilizacji energii i wspó!pracy

Dokonanie skoku rozwojowego wymaga mobilizacji, wspó#pracy i m$drego 
przywództwa. Administracja publiczna powinna by' sprawna i efektywna, ale 
samoograniczaj$ca si%. Powinna ona tworzy' ramy i uwalnia' przestrze! dla 
inicjowania pomys#ów i realizacji dzia#a! przez przedsi%biorstwa, organizacje 
pozarz$dowe, nieformalne sieci oraz indywidualnych obywateli. Uwalniaj$c 
energi% Pomorzan mo"emy da' ludziom poczucie sprawczo&ci, pobudzi' ich 
kreatywno&', zwi%kszy' poczucie w#asnej warto&ci, ale tak"e budowa' zaufanie 
i sk#onno&' do wspó#pracy – cechy niezb%dne je&li chcemy wyj&' z pozycji 
podwykonawcy i przej&' do roli kreatora. 
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Uwalniajmy energi% tworz#c przestrze" do dzia!ania!

Doceniaj$c znaczenie m$drego przywództwa powinni&my przeciwdzia#a' ryzyku 
sytuacji, w której administracja publiczna – wykorzystuj$c uprzywilejowan$ po-
zycj% w dost%pie do funduszy europejskich – b%dzie chcia#a odgrywa' wiod$c$ rol%  
w regionie, niejako „ustawiaj$c” pozosta#e podmioty w pozycji podporz$dkowanej 
i zaw#aszczaj$c sobie kolejne obszary "ycia spo#ecznego i gospodarczego. Ten 
scenariusz mo"e by' motywowany presj$ czasu (&rodki europejskie trzeba wy-
da' sprawnie) oraz przekonaniem, "e przedsi%biorstwa, organizacje spo#eczne  
i inne podmioty nie s$ sk#onne do wspó#pracy pomi%dzy sob$, a tym samym do 
realizacji wi%kszych przedsi%wzi%'. W krótkim horyzoncie scenariusz ten mo"e 
by' wzgl%dnie efektywny – dopóki dzia#ania administracji b%d$ (nansowane  
w oparciu o &rodki zewn%trze (fundusze strukturalne). Jednak na d#u"sz$ met%,  
a tak"e w sytuacji pog#%bienia si% kryzysu (nansów publicznych, scenariusz 
ten mo"e okaza' si% du"ym obci$"eniem z uwagi na ograniczenie po"$danej 
aktywno&ci spo#ecznej i koszty utrzymania rozbuja#ej administracji.  

Wybór pierwszej opcji jest niew$tpliwie bardziej po"$dany. Jest on jednak 
zdeterminowany tym, czy b%dziemy w stanie wzajemnie sobie zaufa' oraz czy 
nauczymy si% wspó#pracowa' z pozycji równorz%dnych partnerów i argumentacji, 
a nie wydawania polece! i ich wykonywania.

Wybierzmy priorytety wykorzystuj#c m#dro(& zbiorow#!

W tym kontek&cie warto zauwa"y', "e strategia rozwoju województwa pomor-
skiego dostrzega potrzeb% strategicznych wyborów i priorytetyzacji polityki 
rozwojowej wprowadzaj$c mi%dzy innymi zasad% inteligentnej specjalizacji. 
Bardzo wa"ne jest jednak, "eby mechanizm identy(kacji inteligentnych spe-
cjalizacji mobilizowa# i aktywizowa# &rodowiska gospodarcze i naukowe w re-
gionie, a nie by# procesem administrowanym odgórnie. Z tego punktu widzenia 
kluczowe b%dzie zapewnienie odpowiednich bod)ców do zaanga"owania si%  
w tzw. przedsi%biorcze odkrywanie („entrepreneurial discovery”) specjalizacji 
przez kluczowe podmioty biznesowe, naukowe i inne. Nale"a#oby tak"e rozwa"y' 
wsparcie techniczne dla takiego zdecentralizowanego i oddolnego procesu po- 
szukiwania i de(niowania inteligentnych specjalizacji. Jako&' tego procesu  
b%dzie najwa"niejsza dla skuteczno&ci strategii inteligentnej specjalizacji i re-
gionalnej polityki rozwoju.

Wsparcie dla klastrów, sieciowania i wspó!pracy

O ile regionalne dokumenty strategiczne wskazuj$ generalnie na potrzeb% roz-
wijania wspó#pracy i partnerstwa, to wydaj$ si% nie dostrzega' w tym zakresie 
znaczenia tzw. koordynatorów klastrów i inicjatyw klastrowych. Nie przewiduj$ one 
wprost wsparcia dla rozwoju tych form, czy te" instytucji wspó#pracy, chocia"by  
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w odniesieniu do bran" o najwi%kszym potencjale rozwoju. Zak#ada si% natomiast,  
"e animacja wspó#pracy pomi%dzy przedsi%biorstwami, instytucjami, samorz$-
dami, klastrami, tak"e w ramach wspó#pracy mi%dzynarodowej, b%dzie realizo-
wana w ramach zde(niowanego odgórnie przedsi%wzi%cia strategicznego. Roz-
wi$zanie to wydaje si% suboptymalne, poniewa" procesy animacji i koordynacji 
wspó#pracy powinny by' realizowane w modelu zdecentralizowanym, który 
wymaga tak"e zaanga"owania i wspó#(nansowania ze strony zainteresowanych 
&rodowisk gos-podarczych i naukowych.

Jakie specjalizacje technologiczne Pomorza? 

Realizacja strategii skoku rozwojowego i scenariusza Niszy Technologicznej 
wymaga trafnego zde(niowania kilku inteligentnych specjalizacji regionalnych, 
na których nale"a#oby nast%pnie skoncentrowa' &rodki rozwojowe. Specjalizacje 
te powinny #$czy' potencja# naukowy i gospodarczy, a tak"e trafnie adresowa' 
potrzeby i szanse rynkowe oraz wyzwania spo#eczne – przek#adaj$c si% na kon-
kretne projekty badawczo-rozwojowe i wdro"enia. 

Wyzwaniem jest uruchomienie i wsparcie oddolnych procesów przedsi%biorczego 
de(niowania inteligentnych specjalizacji regionalnych oraz rozwój mechanizmów 
stymuluj$cych wspó#prac% nauki i biznesu (w tym klastrów) – o czym pisali&my 
powy"ej. 

Oddolny proces identy$kacji specjalizacji

Poni"ej przedstawiamy skrótowo na jakie kierunki poszukiwa! wskazuj$ wyniki 
foresight’u regionalnego „Pomorze 2030”. W&ród dziedzin, w których wojewódz-
two pomorskie ma najwi%kszy potencja# rozwoju do roku 2030 wskazano na tech-
nologie z nast%puj$cych obszarów (silne zarówno pod wzgl%dem naukowym  
i wdro"eniowym):

informacja i komunikacja, 
elektronika, 
energia i zasoby, 
&rodowisko, 
technologie produkcyjne.

Pod wzgl%dem naukowym i badawczo-rozwojowym na Pomorzu wyró"niaj$ si% 
tak"e: chemia, medycyna i biologia, nauki o &rodowisku oraz nauki in"ynieryjne. 
Wiele dziedzin silnych naukowo ma jednak niski potencja# wdro"eniowy. Pro-
blemem jest brak przedsi%biorstw zainteresowanych komercjalizacj$ oraz s#aba 
wspó#praca nauki i biznesu. Nale"y tak"e zwróci' uwag%, "e zgodnie z prze-
prowadzon$ samoocen$ &rodowiska naukowego, potencja# wi%kszo&ci zespo#ów 
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badawczych jest silny na tle kraju, ale s#aby na tle Europy i &wiata.

Stawiajmy na rzeczywisty potencja! naukowy  
i gospodarczy oraz interdyscyplinowo(&!

Wyniki foresight’u s$ dobrym punktem wyj&cia do dyskusji i de(niowania 
inteligentnych specjalizacji oraz kierunków rozwoju technologicznego w regionie. 
Wsparcie w#adz regionalnych ukierunkowane na kluczowe specjalizacje mo"e 
prowadzi' do o"ywienia technologicznego regionu. Kojarzenie potencja#u biz- 
nesowego z potencja#em naukowym powinno stymulowa' tak"e rozwój tech- 
nologii w obszarach, w których ujawnia si% wy#$cznie potencja# naukowo ba-
dawczy. Podczas dyskusji nad wynikami foresight’u eksperci podkre&lali mi%dzy 
innymi, "e potencja#u do rozwoju inteligentnych specjalizacji nale"y poszukiwa' 
na styku kilku obszarów technologicznych. Wskazywano tak"e, "e jednym  
z ciekawych zasobów pozwalaj$cych na rozwój specy(cznych technologii –  
np. energetycznych (morskie farmy wiatrowe, wydobycie z dna morskiego), czy 
produkcyjnych (przemys# morski) – jest dost%p regionu do morza. 

Szansa na rozwój nowego rynku w energetyce

Jednym z atrakcyjnych kierunków rozwoju dla Pomorza mo"e by' energetyka – 
analizowana w ramach jednego z paneli tematycznych – w której dokonuje si% 
pe#zaj$ca rewolucja. Globalnie mamy do czynienia z problemem wyczerpywania 
si% tradycyjnych paliw takich jak w%giel czy gaz, co perspektywicznie oznacza 
to, "e ceny energii b%d$ ros#y (jakkolwiek takie innowacje jak wydobycie gazu 
#upkowego wprowadzaj$ istotne odchylenia tego trendu). 

Poszukiwanie nowych )róde! energii

Ograniczony charakter tradycyjnych zasobów energetycznych uzasadnia rozwój 
technologii pozyskiwania energii ze )róde# odnawialnych (s#o!ca, wiatru, wody, 
biomasy, energii geotermalnej itp.), nawet je"eli s$ one dzisiaj dotowane. Liczy si% 
nie tylko dba#o&' o &rodowisko naturalne i redukcj% emisji CO2 - kraj który dokona 
prze#omu z pewno&ci$ zarobi na sprzeda"y nowych technologii. Jednocze&nie 
wdra"anie odnawialnych )róde# energii generuje tak"e lokalnie popyt na nowe 
us#ugi i tworzy nowe miejsca pracy (instalacje, serwis, rolnictwo energetyczne itp.). 

Równolegle rozwijane s$ tak"e technologie s#u"$ce zmniejszaniu zu"ycia energii, 
czyli podnoszeniu efektywno&ci energetycznej. Znajduj$ one zastosowanie  
w procesach produkcyjnych, budownictwie, systemach o&wietleniowych i grze-
wczych itp. 
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Przekszta!canie si% energetyki zawodowej w prosumenck#

Lokalny charakter odnawialnych )róde# energii, po#$czony z rozwojem i zasto-
sowaniem teleinformatyki, powoduje, "e system energetyczny przekszta#ca si% ze 
scentralizowanego, który bazuje na du"ych elektrowniach i przesy#aniu energii na 
znaczne odleg#o&ci, w system zdecentralizowany, w którym energia jest cz%&ciowo 
produkowana lokalnie. Obok zak#adów energetycznych pojawia si% prosument. 
Odbiorca, który dotychczas by# skazany na kupowanie energii zaczyna j$ tak"e 
wytwarza' – zu"ywaj$c cz%&ciowo na w#asne potrzeby, a cz%&ciowo sprzedaj$c do 
sieci (czyli innym odbiorcom). 

Tym samym nast%puje przekszta#canie si% energetyki zawodowej (obejmuj$cej 
tak"e du"e farmy wiatrowe) w energetyk% obywatelsk$. Rozproszony i niestabilny 
charakter odnawialnych )róde# energii powoduje, "e konieczne staj$ si% inwestycje 
w sieci inteligentne. Pozwalaj$ one zarz$dza' nie tylko zmienno&ci$ produkcji 
(lokalne bilansowanie), ale tak"e korzystaniem z energii (pralka w#$czy si% wtedy 
kiedy cena energii w ci$gu dnia b%dzie najni"sza). Niezb%dnym elementem no-
wego systemu staj$ si% magazyny energii, którymi mog$ by' mi%dzy innymi 
samochody elektryczne. B%d$ one przyjmowa' nadmiar wytwarzanej energii  
i oddawa' j$ do systemu je"eli b%dzie takie zapotrzebowanie i nie b%d$ aktualnie 
u"ytkowane.

Mi%dzy rozwojem energetyki tradycyjnej a nowej

W jaki sposób powinni&my odnie&' si% jako region do zmian dokonuj$cych si%  
w energetyce? Mo"emy postawi' na rozwój energetyki zawodowej – czyli sprzyja' 
budowaniu nowych elektrowni w%glowych, gazowych, atomowej (czy du"ych 
farm wiatrowych). By' mo"e dzi%ki temu staliby&my si% eksporterem energii  
i zwi%kszyli bezpiecze!stwo energetyczne regionu. Problem z realizacj$ takiego 
scenariusza jest jednak taki, "e wymaga on znacznych nak#adów (nansowych 
ponoszonych przez (rmy energetyczne. Te za& w obecnych niestabilnych czasach 
maj$ powa"ne k#opoty z pozyskaniem zewn%trznego (nansowania i kalkulacj$ 
op#acalno&ci inwestycji. 

Uruchamianie du"ej energetyki zawodowej b%dzie tak"e zwi%ksza#o presj% na 
&rodowisko. Podobne ryzyko niesie sk$din$d atrakcyjny scenariusz gazowy 
zak#adaj$cy wydobywanie na du"$ skal% gazu #upkowego na Pomorzu. W oparciu 
o dost%pny lokalnie gaz móg#by powsta' rozproszony system energetyczny, który 
funkcjonowa#by jednak w modelu energetyki zawodowej bazuj$cej na ma#ych, 
lokalnych elektrowniach gazowych. 

Inteligentna energetyka jako szansa rozwojowa

Trzeci$ opcj$ jest próba do#$czenia do liderów zmian na rynku energetycznym 
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– czyli wspieranie rozwoju rozproszonej energetyki obywatelskiej bazuj$cej na 
odnawialnych )ród#ach energii i sieciach inteligentnych. Mo"emy wykorzysta' 
na ten cel fundusze z Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Ta opcja daje tak"e 
szanse na rozwój lokalnej przedsi%biorczo&ci oraz rozwijanie nowych rozwi$za! 
technologicznych, czy to w zakresie urz$dze! do produkcji energii, rozwi$za! 
teleinformatycznych dla energetyki, budownictwa eko-energetycznego, czy 
rolnictwa. B%dzie ona tak"e wzmacnia#a podmiotowo&' mieszka!ców Pomorza  
i rozwój spo#ecze!stwa obywatelskiego.

Mi%dzy bezpiecze"stwem energetycznym, a rozwojem specjalizacji gospodarczej

W regionalnych dokumentach strategicznych &cieraj$ si% ró"ne podej&cia 
odno&nie kierunków rozwoju energetyki. Jednym z cz%sto przywo#ywanych 
wyzwa! jest bezpiecze!stwo energetyczne regionu, które sk#ania do my&lenia  
w kategoriach konieczno&ci budowania na Pomorzu nowych, zawodowych )róde# 
energii (w%glowych, atomowych, czy gazowych). Generalnie jednak jednym  
z istotnych elementów wizji rozwoju regionu, sformu#owanej w Strategii Rozwoju 
Województwa Pomorskiego, jest budowanie unikatowej pozycji w oparciu 
o inteligentne sieci infrastrukturalne i powszechne stosowanie technologii 
ekoefektywnych. Aspiracj$ strategii, która znajdzie odzwierciedlenie w kierunkach 
alokacji &rodków z funduszy strukturalnych na lata 2014-2020, jest rozwój regionu 
jako krajowego lidera produkcji zielonej energii oraz technologii ekoefektywnych 
i zasobooszcz%dnych.

Pomorze ma niew$tpliwie szans% na w#$czenie si% w rozwój nowych technologii 
i rozwini%cie nowej specjalizacji gospodarczej. Mo"e sta' si% liderem w zakresie 
wdra"ania sieci inteligentnych, rozwijania rozproszonych )róde# energii i efe-
ktywno&ci energetycznej (w tym budownictwa energooszcz%dnego), a tak"e 
wdra"ania pojazdów elektrycznych. Najbardziej po"$dany by#by rozwój szeregu 
(rm lokalnych tworz$cych innowacyjne rozwi$zania w obszarze sieci inteligentnych 
i inteligentnej energii (synergetyki), które mog#yby by' sprzedawane tak"e poza 
granicami naszego regionu i kraju. Zaplecze dla rozwoju tych (rm tworzy#by 
silny o&rodek naukowy i dydaktyczny gwarantuj$cy rozwój i transfer wiedzy oraz 
zapewniaj$cy odpowiednie kadry.

Konieczno(& mobilizacji i wspo!pracy ró'nych podmiotow  
na rzecz rozwoju inteligentnej energetyki

Realizacja scenariusza, w którym Pomorze jest liderem w zakresie wdra"ania 
inteligentnej energetyki, ale tak"e kreatorem i eksporterem innowacyjnych 
rozwi$za!, jest niew$tpliwie bardzo atrakcyjna, ale z pewno&ci$ trudna. Wymaga 
ona mobilizacji wielu podmiotów – gospodarczych, naukowych, administracji 
publicznej, a tak"e szerszej regionalnej spo#eczno&ci Pomorza. Potrzebne s$ 
nowe partnerstwa, wymiana informacji i wiedzy, a tak"e konsekwentne decyzje 
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polityczne i gotowo&' do ponoszenia pewnych dodatkowych kosztów zwi$zanych 
z inwestycjami w now$ infrastruktur% i rozwi$zania, które b%d$ przynosi' korzy&ci 
w przysz#o&ci. 

Niezb%dna b%dzie odpowiednia masa krytyczna projektów i wdro"e! w regionie, 
które b%d$ kreowa' rynek umo"liwiaj$cy nabywanie praktycznych kompetencji 
oraz wymy&lanie i testowanie nowych rozwi$za!. Wa"ne b%dzie tak"e sieciowanie 
potencjalnych partnerów, zarówno biznesowych, jak i naukowych. Osobiste 
kontakty, przep#ywy wiedzy i wymiana informacji na temat wyst%puj$cych 
problemów, czy wspólna realizacja przedsi%wzi%' pilota"owych, powinny sprzyja' 
tworzeniu nowych rozwi$za! i nawi$zywaniu relacji biznesowych. Szanse na 
realizacj% takich projektów tworz$ niew$tpliwie zapowiadane dzia#ania Grupy 
Energa, która w perspektywie do roku 2020 planuje zainwestowa' 1,5 mld z#  
w rozwój sieci inteligentnych oraz 7 mld z# w odnawialne )ród#a energii.

Dylematy rozwoju – razem czy oddzielnie?

Rozwój nie dokonuje si% równomiernie – niesie ryzyko polaryzacji i rozwarstwienia, 
które mog$ negatywnie oddzia#ywa' na rozwój w d#ugim okresie. Analiza sce-
nariuszy przysz#o&ci Pomorza wskazuje, "e mog$ one generowa' ró"ne efekty 
z punktu widzenia spójno&ci spo#ecznej i pog#%biania b$d) niwelowania ró"ni', 
zarówno pomi%dzy ró"nymi grupami spo#ecznymi, jak i pomi%dzy aglomeracj$  
a pozosta#$ cz%&ci$ regionu. 

Musimy zarz#dza& ryzykiem rosn#cych zró'nicowa"

W uk#adzie spo#ecznym najwi%ksze nierówno&ci b%d$ pochodn$ realizacji sce-
nariuszy takich jak Nisza Technologiczna, Centrum Us#ug, Lotniskowiec Azji, 
oraz Rezydencja Pomorze, a w mniejszym zakresie równie" Jezioro Ba#tyckie. 
Potencjalnie do najmniejszego zró"nicowania prowadzi#by scenariusz Rodzimej 
Przedsi%biorczo&ci. Z kolei z punktu widzenia zró"nicowa! na osi aglomeracja 
– pozosta#a cz%&' regionu, to scenariusze Niszy Technologicznej oraz Centrum 
Us#ug s$ w dominuj$cej cz%&ci ukierunkowane na rozwój aglomeracji, a scenariusz 
Lotniskowiec Azji – tak"e jej bezpo&redniego otoczenia. Pozosta#e scenariusze,  
w szczególno&ci Rodzima Przedsi%biorczo&' oraz Rezydencja Pomorze, stwarzaj$ 
szanse równie" dla pozosta#ych cz%&ci regionu.

Generalnie stoj$ przed nami dwa ró"ne scenariusze spo#eczno-ekonomiczne. 
Mo"emy by' w miar% jednolitym regionem i spójnym spo#ecze!stwem stwarza-
j$cym szanse, mo"liwo&ci rozwoju i przestrze! do dzia#ania jednostkom wywo-
dz$cym si% z ró"nych grup spo#ecznych i ró"nych cz%&ci Pomorza. Mo"emy 
jednak sta' si% regionem „dwóch &wiatów”, w którym obok, ale oddzielnie, "yj$ 
dwie spo#eczno&ci. Pierwsza – ludzi sukcesu, o relatywnie wysokich dochodach, 
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osadzonych w zglobalizowanym &wiecie, wysy#aj$cych swoje dzieci do elitarnych 
szkó# czy korzystaj$cych z prywatnej s#u"by zdrowia. Druga – ludzi przegranych, 
którzy ledwo wi$"$ koniec z ko!cem, przywi$zanych warunkami ekonomicznymi 
do miejsca zamieszkania i wycofanych, skazanych na s#abo p#atne miejsca pracy  
w us#ugach, niedo(nansowan$ publiczn$ s#u"b% zdrowia i edukacj%. 

Wyzwaniem jest utrzymanie spójno(ci Pomorza!

To w jakiej rzeczywisto&ci obudzimy si% za dwadzie&cia lat zale"e' b%dzie od tego 
czy na problemy i wyzwania zechcemy odpowiada' wspólnie czy oddzielnie.   
W wielu obszarach mamy wybór – lepsz$ edukacj% mo"na zapewni' wywieraj$c 
presj% na zmiany w publicznym systemie edukacji, b$d) wysy#aj$c dziecko do 
szko#y prywatnej. O zdrowie mo"emy zadba' sami kupuj$c &wiadczenia prywatne 
lub domaga' si% efektywno&ci w publicznym systemie opieki zdrowotnej. Wresz-
cie bezpiecze!stwo mo"emy sobie zapewni' zamykaj$c si% na strze"onych 
osiedlach, b$d) godz$c si% na bardziej równomierny podzia# dochodów i popiera-
j$c wyrównywanie szans. 

Mo"emy zbudowa' Pomorze, które b%dzie tworzy' szanse, mo"liwo&ci rozwoju 
i przestrze! do dzia#ania dla wszystkich – niezale"nie od pochodzenia, miejsca 
zamieszkania, czy statusu materialnego. Pomorze, w którym oprócz miejsca na 
indywidualizm i rywalizacj% b%dzie równie" miejsce na dobro wspólne, za które 
wspólnie we)miemy odpowiedzialno&' i o które solidarnie b%dziemy dba'. W tym 
obszarze du"o zale"y od naszego systemu warto&ci, na który jako spo#eczno&' 
mo"emy tak"e oddzia#ywa'.
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II. Podsumowanie prac poszczególnych paneli

II.1. Modele rozwoju1 

W wyniku prac przeprowadzonych w ramach panelu „Modele rozwoju” sfor-
mu#owane zosta#y trzy modele, wyst%puj$ce dalej w tek&cie pod skrótowymi 
nazwami metaforycznymi: 

standardowej interwencji publicznej – spokojne doganianie,
ukierunkowanej interwencji publicznej – ryzykowne przyspieszanie, 
wspieraj$cej interwencji publicznej – bezpieczne omijanie. 

Zosta#y one sformu#owane z uwzgl%dnieniem ró"nych wariantów regulacji sfery 
spo#ecznej i gospodarczej na szczeblu krajowym oraz organizacji terytorialnej 
pa!stwa. Pod uwag% wzi%to tak"e uwarunkowania globalne i europejskie. 

Poszczególne modele zak#adaj$ zró"nicowan$ aktywno&' w#adz samorz$dowych  
i spo#eczno&ci regionalnej Pomorza. Przyj%to, "e bierno&' tych podmiotów b%dzie 
prowadzi' do „zepchni%cia regionu na pobocze” i wstrzymania procesów roz-
wojowych.

W stabilnej sytuacji zewn%trznej, charakteryzuj$cej si% powolnymi zmianami  
i niskim poziomem niepewno&ci, mo"liwe i uzasadnione jest przyj%cie modelu 
spokojnego doganiania. Nie wymaga to zwi%kszenia aktywno&ci w#adz regio-
nalnych, lecz jedynie zachowania pewnych standardów – wystarczy, "e w#adze nie 
b%d$ pope#nia#y powa"nych b#%dów w polityce rozwojowej.

W sytuacji wysokiej niepewno&ci wywo#anej szybkimi zmianami, konieczny jest 
wybór modelu ryzykownego przyspieszania. Wymaga on znacznej aktywno&ci 
w#adz regionalnych, ewentualnie wspomaganych przez w#adze centralne, zw#a-
szcza w sektorach i na obszarach decyduj$cych o powodzeniu „przyspieszenia”. 

W sytuacji braku zgody na ryzykowne przyspieszanie i jego negatywne skutki 
spo#eczne, ekologiczne i przestrzenne, a tak"e w sytuacji kryzysu (nansów 
publicznych, przydatny mo"e by' model bezpiecznego omijania. Wymaga on 
stosunkowo wi%cej od spo#eczno&ci lokalnych i regionalnej – tj. wysokiej akty-
wno&ci i kreatywno&ci w wyszukiwaniu szans rozwojowych i pokonywaniu tru- 
dno&ci. 

Zaproponowane modele rozwoju mo"na wprowadza' na Pomorzu b$d) nie-
zale"nie, b$d) sekwencyjnie, rozpoczynaj$c od modelu spokojnego doganiania 

1  Opracowano na podstawie: M.Dutkowski, T.Brodzicki, Modele rozwoju Pomorza. Pomorze 2030 Raport z panelu Modele 
Rozwoju, Gda#sk 2013.
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do roku 2015, tj. w okresie, w którym zapewne kontynuowana b%dzie polityka 
integracji UE, a tendencje dezintegracyjne b%d$ s#abe. Nast%pnie, w zale"no&ci 
od uwarunkowa! zewn%trznych (utrwalenie dezintegracji lub reintegracja UE), 
mo"na b%dzie przej&' do modelu ryzykownego przyspieszania lub bezpiecznego 
omijania. Wybór mi%dzy tymi modelami b%dzie zale"a# zarówno od uwarunkowa! 
zewn%trznych (w tym dost%pno&ci funduszy rozwojowych), jak i mo"liwo&ci 
wewn%trznych. Kluczowe jest przygotowanie si% Pomorza do obu wariantów, co 
wymaga ze strony w#adz regionalnych zwi%kszenia aktywno&ci.

Model spokojnego doganiania

Model spokojnego doganiania – czyli standardowej interwencji publicznej – to 
kontynuacja status quo w warunkach utrzymania si% integracji europejskiej  
i globalnego uk#adu trójbiegunowego USA – Unia Europejska – Chiny. W sytuacji 
braku wi%kszych b#%dów model ten powinien umo"liwi' osi$gni%cie znacznego 
poziomu konwergencji w stosunku do &redniej regionalnej UE w perspektywie 
kolejnych 20 lat, jakkolwiek dynamika rozwoju b%dzie ulega#a stopniowemu 
wyhamowaniu. Pomorze b%dzie raczej dalej regionem peryferyjnym o przeci%tnym 
poziomie i tempie rozwoju. Model ten by#by kontynuacj$ obecnego modelu 
rozwojowego Pomorza, który zosta# przyj%ty niekoniecznie &wiadomie. 

Model spokojnego doganiania to g#ównie efektywna absorpcja funduszy struktu-
ralnych i ich umiej%tne ukierunkowanie na rozwój infrastruktury z jednoczesnym 
rozwojem kapita#u ludzkiego jako bazy dla dalszego rozwoju. Wysoki poziom 
otwarto&ci gospodarki (handel i nap#yw inwestycji zagranicznych) by#by #$czo-
ny ze wspieraniem akumulacji kapita#u lokalnego i regionalnego. Model ten 
zak#ada biern$ imitacj% innowacji oraz wiod$cych rozwi$za! technicznych  
i organizacyjnych, co wymaga jednak od spo#eczno&ci regionalnej zwi%kszenia 
zdolno&ci do uczenia si%.

W sferze polityki socjalnej model spokojnego doganiania wymaga stosunkowo 
du"ego bud"etu regionalnego oraz rozbudowanego i sprawnego regionalnego 
aparatu redystrybucyjnego. Zak#ada on d$"enie do zapewnienia spójno&ci 
wewn%trznej regionu, co wymaga dzia#a! mobilizacyjnych i integracyjnych 
ze strony w#adz regionalnych oraz modernizacji i rozbudowy infrastruktury 
technicznej. 

Wspierany jest rozwój zarówno Trójmiejskiego Obszaru Metropolitarnego, jak 
i mniejszych miast oraz terenów wiejskich zgodnie z logik$ dyfuzji pro-
cesów rozwojowych. Realizuje si% to poprzez rozwój bazowych powi$za! 
infrastrukturalnych wewn$trz regionalnych z obszarem metropolitalnym oraz 
doposa"enie kluczowych o&rodków pozametropolitalnych w niezb%dne funkcje 
(us#ugi publiczne). Mo"e nast$pi' proces realokacji cz%&ci instytucji samorz$do-
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wych szczebla regionalnego poza stolic% województwa. 

Model ryzykownego przyspieszenia

Uwarunkowaniami dla modelu ukierunkowanej interwencji publicznej mog$ 
by' istotne zmiany geopolityczne i gospodarcze. W Unii Europejskiej mog$ 
pocz$tkowo nasili' si% i utrwali' tendencje dezintegracyjne, po których nast$pi 
prawdopodobnie reintegracja, ale na innych zasadach. W skali globalnej pojawi si% 
uk#ad dwubiegunowy USA – Chiny/Indie, który w przypadku os#abienia USA mo"e 
ewoluowa' w kierunku modelu globalnej wielobiegunowo&ci i spontanicznego 
sieciowania. Procesy te stworz$ zupe#nie now$ sytuacj% geopolityczn$ oraz nowe 
szanse i wyzwania przed Pomorzem. 

Ryzykowne przyspieszenie to model dokonania skoku rozwojowego. W sferze 
my&lenia strategicznego nast%puje zmiana paradygmatu rozwojowego z eks-
tensywnego (spokojne doganianie) na intensywny, wykorzystuj$cy koncepcj% 
ukierunkowanej, regionalnej polityki rozwojowej (targeted regional economic 
development). Nast%puje przyj%cie zasady koncentracji &rodków publicznych 
na wybranych obszarach o najwy"szym przewidywanym poziomie sukcesu 
rozwojowego, przy &wiadomym przyj%ciu ryzyka niepowodzenia. Zak#ada 
si% tworzenie instytucji i wspieranie sieci wdra"ania innowacji radykalnych  
w wybranych dziedzinach niszowych.

Finansowanie przedsi%wzi%' rozwojowych opiera si% na )ród#ach globalnych  
i cz%&ciowo krajowych &rodkach bud"etowych. W przypadku powodzenia Po-
morze wchodzi do „drugiej ligi” regionów europejskich, które s$ powi$zane  
z wiod$cymi wyspami innowacyjno&ci, co wymaga zdolno&ci do absorpcji 
rozwi$za! technologicznych. PKB per capita wzrasta powy"ej &redniej dla UE  
w perspektywie 2040-2050. Istnieje jednak ryzyko stagnacji i marginalizacji je"eli 
w#adze centralne nie b%d$ wspiera' inwestycji w regionie i nie powiedzie si% próba 
przyci$gni%cia dysponentów kapita#u zagranicznego.

W tym modelu Pomorze i Gda!sk staj$ si% „oknem na nowy policentryczny &wiat” 
z du"ym znaczeniem transportu morskiego, portów i przemys#u oraz zwi$zanych 
z nimi us#ug. Mo"e nast$pi' kontrolowana i ukierunkowana reindustrializacja 
pewnych wydzielonych obszarów wielkich miast i industrializacja pozosta#ych 
obszarów (Kaszuby, Powi&le) wokó# subregionalnych o&rodków wzrostu takich 
jak Kwidzyn, czy Tczew. Dokonywa#aby si% ona g#ównie poprzez pozyskanie 
inwestorów zewn%trznych. Nowe sieciowanie skoordynowane z nieskr%powanym 
nap#ywem kapita#u zewn%trznego mo"e równie" doprowadzi' do szybkiego 
rozwoju nowych bran" produkcji i us#ug.

Rozwój regionu w tym modelu jest spolaryzowany i niezrównowa"ony. Po 
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stronie kosztów spo#ecznych pojawia si% przestrzenna i strukturalna polaryzacja 
dochodów i poziomu "ycia, a w rezultacie rozwarstwienie oraz urynkowienie 
licznych dziedzin "ycia. Przestrzenna polaryzacja rozwoju (Trójmiasto i wybrane 
mniejsze o&rodki) oraz rozwarstwienie spo#eczne s$ nieuniknione, poniewa" 
stanowi$ tak"e istotny element nap%dowy w tym modelu. Konieczna jest te" 
zgoda na otwarcie regionu na nap#yw kapita#u i imigracj% z zewn$trz oraz ich 
ekonomiczne i spo#eczne konsekwencje. 

Model bezpiecznego omijania

Model bezpiecznego omijania – czyli wspieraj$cej interwencji publicznej – mo"e 
pojawi' si% jako alternatywa dla modelu ryzykownego przyspieszenia, który 
nie b%dzie mo"liwy, czy to z uwagi na s#abo&' administracji regionalnej, brak 
przyzwolenia spo#ecznego, czy niedobór &rodków rozwojowych i inwestycji za-
granicznych. 

Celem tego modelu by#aby maksymalizacja jako&ci "ycia przy mo"liwie niskich 
nak#adach prywatnych i publicznych oraz jednoczesnej minimalizacji zjawisk 
ubóstwa, wykluczenia i patologii spo#ecznych. Ni"sze tempo rozwoju by#oby 
akceptowane w nadziei uzyskania istotnych warto&ci spo#ecznych. Model bez-
piecznego omijania daje szans% przetrwania trudnych czasów zwi$zanych z de-
koniunktur$ na rynkach &wiatowych, ale tak"e wej&cia na &cie"k% rozwojow$, za-
k#adaj$ swobodne sieciowanie w skali globalnej. 

Model ten wymaga jednak znacznej mobilizacji obywatelskiej przy wzmo"onej 
aktywno&ci w#adz regionalnych i lokalnych. Polega on g#ównie na rozpoznaniu 
potencja#ów rozwojowych regionu w uj%ciu sektorowym i przestrzennym, ale 
równie" jednostkowym – w odniesieniu do (rm i osób. Zasoby te by#yby uru- 
chamiane przy wykorzystaniu wszelkich dost%pnych &rodków, równie" niekon-
wencjonalnych, jak np.: tworzenie i wspieranie lokalnych i regionalnych sieci 
wspó#pracy, wzajemnej pomocy oraz wymiany informacji, tworzenie i wspieranie 
lokalnych funduszy gwarancyjnych i po"yczkowych, kreowanie niepieni%"nych 
form wymiany towarów i us#ug, wspieranie kreatywno&ci i twórczo&ci we wszelkich 
dziedzinach, mobilizacja osób i grup biernych zawodowo i spo#ecznie do dzia#a! 
na rzecz polepszenia w#asnego bytu i na rzecz spo#eczno&ci lokalnej. 

W modelu tym konieczne jest wspieranie poprawy kapita#u spo#ecznego oraz 
instytucjonalne wzmacnianie wszelkich prorozwojowych inicjatyw spo#ecznych  
i inicjatyw gospodarczych. Powinny one s#u"y' tworzeniu w regionie miejsc pra- 
cy, zw#aszcza dla osób wykluczonych lub zagro"onych wykluczeniem spo#ecznym. 
Istotne b%dzie inicjowanie i wspieranie przedsi%wzi%' publiczno-prywatnych i non 
pro$t, s#u"$cych osi$ganiu celów spo#ecznych, zw#aszcza w skali lokalnej. 
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Model ten zak#ada tak"e wspieranie rozwoju endogenicznego potencja#u (rm 
lokalnych zakorzenionych w regionie. Otwarcie regionu musi by' selektywne, 
gdy" niektóre rynki nale"y chroni' ze wzgl%dów spo#ecznych. To wymaga doko-
nania wyboru dzia#a! wspieraj$cych impulsy endo- lub egzogeniczne w ró"nych 
dziedzinach "ycia gospodarczego i spo#ecznego oraz ich koordynacji, a tak"e 
selektywnej rozbudowy infrastruktury technicznej polepszaj$cej powi$zania 
regionu z otoczeniem krajowym i regionalnym. 

O powodzeniu tego modelu zadecyduje miedzy innymi innowacyjno&' i twórczo&' 
– nie tylko techniczna, ale równie" spo#eczna, kulturowa i ekonomiczna. Wymaga 
on wi%c od w#adz regionalnych dzia#a! proinnowacyjnych i promocyjnych  
w celu zwi%kszenia potencja#u kreatywno&ci spo#eczno&ci regionalnej. Niezb%dne 
jest poszukiwanie endogenicznych &rodków (nansowania rozwoju regionu 
– publicznych, pry-watnych b$d) uruchamianych w partnerstwie publiczno-
prywatnym.

Model bezpiecznego omijania nie zak#ada z góry "adnych przestrzennych zasad 
wsparcia rozwoju. Mo"na si% jednak spodziewa' pewnego przestrzennego 
rozproszenia dzia#a! publicznych. Wybór rozpraszania przestrzennego wymaga 
od w#adz regionalnych wsparcia aktywnych organizacji, (rm i o&rodków bez 
wzgl%du na ich po#o"enie, w tym pomoc dla samopomocy.  

II.2. Warto"ci i style &ycia2 

 
Badania i analizy przeprowadzone w ramach panelu „Warto&ci i style "ycia” 
wskazuj$, i" przed spo#eczno&ci$ regionaln$ województwa pomorskiego stoj$ dwa 
zasadnicze zagro"enia, które mog$ blokowa' zrównowa"ony rozwój Pomorza. 

Pierwszym zagro"eniem jest usztywnienie podzia#ów mi%dzygrupowych i uja-
wnienie antagonizmów wewn$trz spo#eczno&ci regionalnej. Podstaw$ tych 
zjawisk by#aby polaryzacja spo#eczno&ci regionalnej, zarówno pod wzgl%dem 
ekonomicznym, &wiatopogl$dowym, a w pewnej mierze tak"e to"samo&ciowym. 
Podzia#y zachodz$ce w poprzek spo#eczno&ci regionalnej godzi#yby w mo"liwo&' 
podejmowania wspólnych dzia#a! (brak wspólnych przekona! i warto&ci) i by#yby 
podstaw$ kon+iktów spo#ecznych. Rozpad spo#eczno&ci na skon+iktowane 
„plemiona” d$"$ce do separacji, ale jednocze&nie walcz$ce o dominacj% w ramach 
systemu politycznego jest szczególnie prawdopodobny w sytuacji kryzysu 
ekonomicznego. Walka polityczna mia#aby wtedy wymiar kon+iktu o zmniejsza-
j$ce si% zasoby publiczne. 

 
2  Opracowano na podstawie: T. Szlendak (red), Scenariusze warto$ci i stylów %ycia Pomorzan. Pomorze 2030 Raport  
z panelu Warto$ci i style %ycia, Gda#sk 2013.
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Drugim zagro"eniem jest mo"liwo&' rozpadu struktur spo#ecznych i wycofanie 
si% Pomorzan z aktywno&ci spo#ecznej i politycznej. Mo"liwe s$ w tym przypadku 
dwa warianty zachodz$ce w zale"no&ci od czynników ekonomicznych i kulturo- 
wych. Po pierwsze, w wariancie ewolucyjnym (którego podstaw% stanowi 
dalszy wzrost zamo"no&ci) s#abn$ce warto&ci tradycyjne zostan$ zast$pione 
konsumpcjonizmem. Zwi$zana z tym „indywidualistyczna strategia dzia#ania”  
i ukierunkowanie na popraw% w#asnej sytuacji materialnej blokowa#yby dzia-
#ania na rzecz dobra wspólnego. Po drugie, w wariancie za#amania si% wzrostu 
gospodarczego i przed#u"aj$cej si% recesji mo"liwa jest „konserwatywna kontr-
rewolucja”.

W obliczu diagnozowanych zagro"e! nale"a#oby podj$' dzia#ania, które zmini- 
malizuj$ prawdopodobie!stwo ich wyst$pienia. Powinny one zak#ada' kszta#- 
towanie takich postaw w&ród mieszka!ców Pomorza, które nada#yby odpowiedni 
rys wspólnotowy coraz silniejszym tendencjom indywidualistycznym. Jednocze- 
&nie dzia#ania te powinny tak"e wyzwala' oddoln$ energi% i aktywno&' mie-
szka!ców. 

Na potrzeby zde(niowania planowanych dzia#a! mo"na wyró"ni' trzy postawy, 
które nale"a#oby wzmacnia' w&ród Pomorzan:

obywatelsko&', czyli pozytywny stosunek do wszelkich dzia#a! s#u"$cych 
osi$ganiu dobra wspólnego;

podmiotowo&', czyli ch%' do dzia#ania, opieraj$ca si% na &wiadomo&ci 
w#asnych praw i obowi$zków, a jednocze&nie zasobach kreatywno&ci, 
zaufania oraz umiej%tno&ci „mi%kkich” b%d$cych fundamentem koope-
racji;

identy(kacj% regionaln$, czyli &wiadomo&' przynale"no&ci do wspólnoty 
regionalnej budowan$ na bazie dyskursu to"samo&ciowego. 

Po&ród po"$danych narz%dzi oddzia#ywania na kszta#towanie si% wskazanych  
postaw odnajdziemy: pomorsk$ „now$ edukacj%”, regionalny dyskurs to"samo-
&ciowy,  polityk% w#$czania spo#eczno&ci w projektowanie oraz realizowanie dzia-
#a! na poziomie lokalnym i regionalnym a tak"e sieciowanie Pomorzan. W tym 
zestawie dzia#a! edukacja stanowi zasadniczy warunek aktywizacji obywatelskiej, 
trwa#o&ci dyskursu to"samo&ciowego, jak i skuteczno&ci sieciowania (co jednak nie 
oznacza, "e jest to naj#atwiejszy do zastosowania instrument).

Nale"y zaznaczy', "e „in"ynieria spo#eczna” jest narz%dziem o znacznym poziomie 
skomplikowania – d#ugotrwa#ym, kosztoch#onnym, o trudnych do przewidzenia 
konsekwencjach. Wydaje si% jednak, "e tylko wykorzystanie jej instrumentów 
pozwoli na osi$gni%cie zak#adanego celu, jakim jest wzmocnienie potencja#u 
pomorskiej wspólnotowo&ci. Dzia#ania na rzecz wspólnoty to fundament osi$gania 
wy"szej jako&ci "ycia ca#ej spo#eczno&ci i poprawy dobrostanu jednostki. To tak"e 
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klucz dla zrównowa"onego rozwoju i zgodnego wspó#istnienia ró"nych grup 
spo#ecznych. 

W ramach panelu „Warto&ci i style "ycia” sformu#owane zosta#y trzy scenariusze 
potencjalnych przemian w obr%bie pomorskich warto&ci i stylów "ycia. 

Pomorska Hybris 

Pomorska Hybris, czy inaczej mówi$c – pomorski kogel-mogel, to scenariusz 
eklektyczny zak#adaj$cy, "e Pomorze w zakresie stylów "ycia i warto&ci b%dzie za 
dwadzie&cia lat spo#eczno-kulturowym tyglem, hybryd$, jednogarnkowym daniem 
z#o"onym z rozmaitych ingredientów. Pomorze b%dzie bardziej ró"norodne, a przy 
tym nieco bardziej liberalne obyczajowo ni" obecnie. B%dzie z tej ró"norodno&ci  
i z#o"ono&ci czerpa' impulsy i energi% do rozwoju. 

Pomorzanie b%d$ pod$"a' w stron% laicko&ci i desakralizacji "ycia przy zachowaniu 
zrytualizowanych form religijnych. Generalnie pozostan$ tak"e przy klasycznym 
modelu dzietno&ci, zak#adaj$cym sekwencj% ma#"e!stwo – rodzina –  dzieci, 
jakkolwiek b%dzie ros#a tak"e akceptacja dla samotnych matek i innych uk#adów 
pozama#"e!skich, w których na &wiat b%dzie przychodzi' potomstwo.

Trójmiasto i reszt% regionu czeka w ramach tego scenariusza aksamitna dyfuzja 
polegaj$ca na powolnym przenikaniu warto&ci miejsko-liberalnych do interioru. 
Dokona si% to za spraw$ zmian w infrastrukturze i sk#adzie ludno&ci zamieszkuj$cej 
obrze"a Trójmiasta, b%d$cych efektem mobilno&ci wewn$trzregionalnej. Wokó# 
metropolii powstanie „wsiasto”, czyli pas obszarów wiejskich zamieszka#y przez 
osoby z Trójmiasta zaszczepiaj$cych w interiorze liberalne warto&ci.

Postawy konsumpcyjne b%d$ obecne, ale tak"e b%d$ upowszechnia#y si% warto&ci 
postmaterialistyczne. Te ostatnie b%d$ powodowa', "e wielu Pomorzan zmieni  
styl "ycia z konsumpcyjnego na obywatelski, wspó#pracy wspólnotowej i wzmo-
"onej aktywno&ci spo#eczno-kulturalnej, cho' odsetek tych, którzy pozostan$ nie-
aktywni, nadal b%dzie relatywnie wysoki. Zostanie zachowana równowaga mi%-
dzy indywidualizmem a prowspólnotowo&ci$ – Pomorzanie b%d$ wspólnot$ bez 
niwelowania mo"liwo&ci rozwoju indywidualnego. Wspólnota ta b%dzie oparta  
w zasadniczej mierze na interesach ekonomicznych. 

Odpowiednia polityka w#adz regionalnych b%dzie wspiera' powstawanie wspól-
noty regionalnej, mi%dzy innymi poprzez d$"enie do pozytywnego waloryzowania 
i nagradzania indywidualnych i zbiorowych dzia#a! na rzecz regionu. Wa"nym 
czynnikiem identy(kacji regionalnej b%d$ walory przyrodnicze Pomorza oraz 
znaczne pok#ady kapita#u symbolicznego (opartego mi%dzy innymi na odwo#aniu 
do pami%ci „Solidarno&ci”). B%dzie upowszechnia# si% ekologiczny styl "ycia, jednak 
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niektórzy nadal b%d$ wyrzuca' &mieci do lasu.

Praca b%dzie istotn$ aktywno&ci$ "ycia ka"dej osoby, jakkolwiek w stosunku 
Pomorzan do pracy pojawi$ si% pierwsze przejawy postmaterializmu. Ludzie 
b%d$ chcieli, "eby praca dawa#a im przyjemno&' i poczucie sensu, "eby by#o  
w niej interesuj$ce otoczenie i du"o wolnego czasu poza ni$, niekoniecznie du"o 
pieni%dzy pod koniec miesi$ca. Jednocze&nie jednak chcieliby szybko przej&' na 
emerytur%, o ile by#aby taka mo"liwo&'.

Pomorska Hybris to tak"e scenariusz wielokulturowo&ci z silnym uwzgl%dnieniem, 
pozytywnie waloryzowanej, etniczno&ci kaszubskiej, kociewskiej i ka"dej innej. 
Doceniane b%d$ kulturowe odmienno&ci. Ró"norodno&' kulturowa b%dzie kulty-
wowa! które b%d$ stanowi' mi%dzy innymi element kszta#towania atrakcyjno&ci 
turystycznej regionu. Nie b%dzie natomiast mowy o polityzacji etniczno&ci. 

Scenariusz Pomorskiej Hybris zak#ada zrównowa"ony rozwój gospodarczy, 
bez t$pni%' i silnych wstrz$sów gospodarczych, czy katastro(cznych wyda-
rze! politycznych. Sytuacja gospodarcza nie b%dzie pozwala#a na rozwój nie-
ograniczonej konsumpcji. Region b%dzie rozwija' si% cz%&ciowo niezale"nie od 
metropolii dzi%ki lokalnej turystyce, rolnictwu energetycznemu itp. Zaistniej$ te", 
obecnie niekoniecznie #atwe do zidenty(kowania, ekonomiczne i instytucjonalne 
narz%dzia #agodzenia napi%' mi%dzy grupami spo#ecznymi i jednostkami.  
W efekcie nie b%d$ ros#y drastyczne ró"nice w stylach konsumowania, zarazem 
zmalej$ spo#eczne dystanse i ekonomiczne nierówno&ci (cho' oczywi&cie na 
pewno ca#kowicie nie znikn$).
 

Rozchodzenie si% "wiatów

Scenariusz rozchodzenia si% &wiatów, to – u"ywaj$c innej metaforyki – scenariusz 
archipelagu socjowysepek. Jego istot$ jest eskalacja indywidualistycznych postaw 
i konsumpcyjnego stylu "ycia, a tak"e narastanie nierówno&ci spo#ecznych. Ten 
scenariusz uwzgl%dnia równie" deregulacj% pa!stwa bezpiecze!stwa socjalnego 
steruj$cego rozwojem i kon+iktami spo#ecznymi. 

Zmiany w obr%bie warto&ci na Pomorzu doprowadz$ do separowania si% sub-
&wiatów spo#ecznych i do radykalnego ró"nicowania si% stylów "ycia. W odró"-
nieniu od scenariusza Hybris, niektórzy mieszka!cy Pomorza stan$ si% bardziej 
konserwatywni, inni za& bardziej liberalni. Przy braku akceptacji dla wspólnych 
interesów i de facto ich braku, rosn$cej nierówno&ci ekonomicznej i edukacyj- 
nej, a tak"e dynamicznym rozwóju Internetu i technologii komunikacyjnych 
doprowadzi to do separowania si% ca#ych grup i usztywnienia si% podzia#ów 
spo#ecznych. 
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Od Hybris ten scenariusz ró"ni model rozwijaj$cego si% konsumpcjonizmu.  
W wi%kszym stopniu ni" obecnie konsumpcja stanie si% elementem ró"nicuj$cym 
ludzi, jedynym wyrazistym symbolem presti"u. Obecnie obserwowane tendencje 
do hiperkonsumpcyjnego stylu "ycia umocni$ si% i rozprzestrzeni$, decyduj$c 
o wzro&cie „atomizacji” i nastawieniu na realizacj% prywatnych przyjemno&ci. 
Poniewa" nie wszyscy b%d$ konsumowa' na tym samym poziomie, scenariusz 
ten b%dzie polega' na rozmno"eniu si% w ca#ym regionie nisz kulturowych 
zwi$zanych z ró"nicami w obr%bie gustu, zachowa! w wolnym czasie, korzystania 
z nowych technologii, mobilno&ci$, poziomem wykszta#cenia oraz zarobkami.
Tym samym Pomorze przekszta#ci si% w archipelag odseparowanych od siebie 
socjowysepek. Nast$pi separacja grup mniejszo&ciowych i etnicznych, podkre&la' 
si% b%dzie w#asn$ odmienno&', a jednocze&nie ludzie b%d$ zamyka' si% w mikro-
grupach. Lepiej wykszta#ceni, zasobniejsi mieszka!cy b%d$ stawa' si% nieco 
bardziej postmaterialistyczni (liberalni i bardziej kosmopolityczni). Osoby gorzej 
wykszta#cone i mniej zasobne pozostan$ &ci&le materialistyczne (wyznaj$c 
warto&ci konserwatywne o charakterze narodowym i etnocentrycznym), jednak 
dla wszystkich g#ównym celem b%dzie konsumpcyjny styl "ycia. 

Mi%dzy niszami mo"e czasami dochodzi' do kon+iktów, na przyk#ad mi%dzy-
generacyjnych, trudnych do opanowania za spraw$ regulacji politycznych  
z uwagi na s#abo&' pa!stwa. W tym scenariuszu mo"e nast$pi' odej&cie od 
zachowa! obywatelskich, zamkni%cie w sferze prywatnej. 

Migracje wewn$trzkrajowe i zagraniczne b%d$ nasilone. Mo"e te" doj&' do 
„wysysania” interioru przez Trójmiasto, co b%dzie skutkowa#o tworzeniem si% 
pó#pusty! postmigracyjnych w „metropolitarnym pasie &mierci” – czyli tere-
nów opuszczonych przez mieszka!ców, którzy wyemigrowali do metropolii.  
W ramach tego scenariusza wygra Trójmiasto, a przegra „wyssany” przez metropoli% 
region, zw#aszcza ma#e miasta. Bed$ wprawdzie pojawia#y si% enklawy zak#adane 
przez mieszka!ców metropolii, ale bez przep#ywu kapita#ów – ekonomicznego  
i kulturowego – w stron% interioru. Polityka prowadzona przez w#adze regionalne 
nie b%dzie d$"y' do zrównowa"onego rozwoju wszystkich cz%&ci regionu, 
nastawiaj$c si% wy#$cznie na metropoli%. W rezultacie taka sytuacja skutkowa' 
b%dzie brakiem rozwoju Pomorza jako ca#o&ci. 

Powstanie – podobnie jak w wypadku Hybris – „wsiasto”, jednak stanowi$ce swego 
rodzaju nowotwór na ciele interioru. B%dzie ono stanowi#o baz% dla jednostron-
nych przep#ywów, wysysania interioru przez dominuj$c$ metropoli% Powstanie 
„wsiasta” nie wp#ynie jednocze&nie na zasadnicze zmiany warto&ci i stylów "ycia 
mieszka!ców interioru. Sama religijno&' w regionie – w opozycji do liberalizuj$ce-
go si% Trójmiasta – mo"e si% skrystalizowa' w bardziej konserwatywnej postaci, 
zachowania rodzinne i reprodukcyjne za& nie b%d$ pod$"a' – jak w metropolii 
– w kierunku akceptacji dla alternatywnych form rodziny, tylko kontynuowania 
tradycyjnego "ycia rodzinnego. 
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Zwarcie szeregów

Zwarcie szeregów to scenariusz konserwatywny - powstrz$sowy, czy te" poka-
tastro(czny – którego determinant$ mo"e by' powa"ny i d#ugotrwa#y kryzys 
ekonomiczny, zwi$zane z nim nasilone bezrobocie i gwa#towna deregulacja 
przep#ywów socjalnych (w tym mi%dzy innymi brak pieni%dzy z Unii Europejs-
kiej). Raczej nie doprowadzi do realizacji tego scenariusza jaka& dora)na zmiana 
o charakterze politycznym w obr%bie demokracji, poniewa" – jak dotychczas – 
zmiany polityczne w kraju nie wymuszaj$ na Pomorzanach jakich& powa"niejszych 
rekon(guracji w sferze warto&ci. 

W ramach tego scenariusza konserwatywna obyczajowo&' religijna, style "ycia 
zgodne z tradycyjnym rytmem i przywi$zanie do warto&ci rodzimych zwyci%"$  
w batalii z liberalizmem obyczajowym oraz indywidualizacj$ zachodz$c$ w ramach 
post%puj$cego rozwoju ekonomicznego. Radykalne t$pni%cia ekonomiczne  
w po#$czeniu z deregulacj$ instytucjonaln$ to zestaw niesprzyjaj$cych czynników, 
który mo"e zmusi' Pomorzan do powrotu do tradycji, do utartych i wielokrotnie  
w historii prze'wiczonych form przetrwania. 

W ramach tego scenariusza mo"e doj&' do konserwatywno-katolickiej „rek-
onkwisty”, czyli odwrócenia trendów desakralizacyjnych w kierunku religijnego 
tradycjonalizmu daj$cego jednak poczucie stabilizacji i sensu "ycia. Nast$pi 
powrót do rodziny jako g#ównej warto&ci oraz uniformizacja etniczna, zwarcie 
szeregów oznacza bowiem wzmo"one d$"enia i postawy nacjonalistyczne. B%dzie 
si% pozytywnie waloryzowa' tylko te odmienno&ci, które b%dzie mo"na wpisa'  
w schematy narodowe. 

To"samo&' kaszubska, kociewska czy borowiacka stanie si% jedynie folklorem bez 
autonomiczno&ci regionalnej. Podobnie jak w PRL-u, tyle "e tego scenariusza nie 
b%dzie narzuca' pa!stwo: #adnie za&piewacie po kaszubsku, ale wszyscy trzymamy 
„narodow$ sztam%”. To za& prawdopodobnie wywo#a reakcj% cz%&ci cz#onków grup 
mniejszo&ciowych, którzy zechc$ silniej akcentowa' swoj$ to"samo&' etniczn$. 
B%dzie to pochodn$ mocniej akcentowanego w sferze publicznej podzia#u my  
i oni. 

Ten scenariusz mo"e by' pragmatyczny w mikroskali jednostkowego czy 
rodzinnego "ycia i ekonomicznie skuteczny. Pomorzanie prze'wiczyli to w sytu-
acji ekonomicznego kryzysu z lat osiemdziesi$tych XX wieku. Ujednolicanie, 
likwidowanie odmienno&ci spo#ecznych, powrót do konserwatyzmu to zjawi-
ska w pewnym sensie pozytywne, bo skuteczne, sensowne pod wzgl%dem 
psychomentalnym: damy sobie w ten sposób rad%. Jest to scenariusz nakierowa-
ny na przetrwanie w bardzo niesprzyjaj$cych okoliczno&ciach ekonomicznych. Ten 
scenariusz – w krótkim okresie – zak#ada likwidacj% wolno&ci jednostek w sferze 
obyczajowej dla przetrwania wspólnoty. To, co nieprzyjemne dla wielu jednostek 
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– ograniczenie ich indywidualnej wolno&ci – stanie si% pozytywne w wymiarze 
spo#ecznym.

Jednocze&nie nast$pi rekonstrukcja i powrót do konserwatywnie ukszta#towanych 
rodzin nuklearnych (a czasem tak"e wielopokoleniowych lub poszerzonych), 
kobiety po&wi%c$ znaczn$ cz%&' czasu dzieciom. Ten trend b%dzie spójny  
z triumfem religii jako podstawowego regulatora "ycia spo#ecznego i b%dzie 
zachodzi# zarówno w metropolii, jak i w interiorze. Praca b%dzie stanowi' &rodek 
s#u"$cy jedynie przetrwaniu ekonomicznemu, nie za& )ród#o "yciowej satysfakcji 
mieszka!ców Pomorza.

II.3. Edukacja i wiedza3 

W ramach prac panelu „Edukacja i wiedza” wykonane zosta#y badania i analizy 
dotycz$ce zarówno zmian globalnych zachodz$cych w obszarze edukacji, jak  
i specy(ki pomorskiej edukacji, prowadz$ce do okre&lenia czterech mo"liwych 
scenariuszy przysz#o&ci pomorskiej edukacji. Scenariusze te zosta#y zde(niowane 
w nast%puj$cy sposób.

Osie rozwojowe i mo&liwe scenariusze przysz!o"ci pomorskiej edukacji

Najbardziej syntetyczne uj%cie g#ównych charakterystyk tych scenariuszy zwi$-
zane jest z osiami przyj%tymi dla ich zde(niowania. W ramach osi poziomej 
(centralizacja vs pluralizacja (nansowania) w scenariuszach po prawej stronie  
 
3  Opracowano na podstawie: P. Zbieranek (red), Scenariusze przysz"o$ci pomorskiej edukacji. Pomorze 2030 Raport z 
panelu Edukacja i wiedza, Gda#sk 2013.
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mamy do czynienia z siln$ obecno&ci$ publicznego (nansowania dystrybuo-
wanego w sposób scentralizowany (z poziomu kraju lub regionu) umo"liwia- 
j$cy wyrównywanie zró"nicowa! i szans w ramach systemu edukacyjnego.  
Z kolei w scenariuszach po lewej stronie wyst%puje niedostatek publicznego 
(nansowania, które w istotnej cz%&ci musi by' generowane na poziomie  
lokalnym, co prowadzi do wi%kszego zró"nicowania (z uwagi na ró"ny poten-
cja# (nansowy gmin) oraz konieczno&ci wi%kszego anga"owania &rodków pry-
watnych (co dodatkowo pog#%bia zró"nicowania). W systemie pojawia si% 
wi%ksza liczba szkó# spo#ecznych i prywatnych oraz wi%ksza ró"norodno&'  
w zakresie metod nauczania.

W ramach osi pionowej (formatowanie vs formowanie) w scenariuszach  
w dolnej cz%&ci schematu mamy do czynienia z budowanym odgórnie (centralnie) 
procesem kszta#cenia, czyli przekazywania pewnych tre&ci oraz formatowania 
umiej%tno&ci i kompetencji, co jest silnie determinowane przez system (podstawa 
programowa, ramy kwali(kacji, testy). Z kolei w scenariuszach z górnej cz%&ci 
schematu mamy do czynienia z wizj$ uczenia si% jako zindywidualizowanego 
procesu, który jest zarz$dzany przez ucznia dla którego instytucje edukacyjne 
stanowi$ struktur% wsparcia. Innym sposobem uj%cia tej osi jest przeciwstawienie 
edukacji utylitarnej (kszta#cenie pracownika) i liberalnej (rozwój cz#owieka). 
Proces formowania, zachodz$cy w szkole, ma wyposa"y' jednostk% w mo"liwo&' 
samodzielnego, ca#o"yciowego uczenia si%, z zachowaniem podmiotowej kontroli 
nad tym procesem. Formatowanie za& #$czy si% z naciskiem na standaryzacje 
procesu edukacji, w którym g#ówn$ rol% odgrywa proces przekazywania pewnych 
tre&ci oraz uczenie umiej%tno&ci ich przyswajania i wykorzystywania.

W oparciu o zde(niowane scenariusze i analizy odno&nie specy(ki pomorskiej 
mo"na sformu#owa' nast%puj$ce zasadnicze wyzwania stoj$ce przed kszta#to-
waniem w przysz#o&ci pomorskiej edukacji. Zak#adaj$ one podejmowanie 
dzia#a! na poziomie regionalnym i lokalnym niezale"nych od zmian systemu 
edukacyjnego de(niowanych na poziomie krajowym, które je"eli w ogóle  
nast$pi$ - b%d$ od#o"one w czasie.

W pierwszej kolejno&ci istotnym wyzwaniem jest zapewnienie wi%kszej 
efektywno&ci pomorskiego systemu edukacyjnego, w tym pod k$tem kszta#-
towania kompetencji i umiej%tno&ci, które b%d$ decydowa' o powodzeniu 
jednostek i spo#eczno&ci w przysz#o&ci, dostosowania kszta#cenia do potrzeb 
rozwoju gospodarczego oraz upowszechnienia kszta#cenia si% przez ca#e "ycie. 
Opinie du"ej cz%&ci ekspertów wskazuj$, i" obecny system edukacyjny (z uwagi na 
jego centralizacj% i standaryzacj%) rozwija si% w kierunku formatowania jednostek, 
co nie sprzyja kszta#ceniu umiej%tno&ci i kompetencji (w tym tak"e spo#ecznych), 
które b%d$ decydowa' o sukcesie w przysz#o&ci, zabija kreatywno&' oraz prowadzi 
do uczenia pod testy i zwi$zane z nimi certy(katy. Tym samym nie wyrabia tak"e 
postaw sprzyjaj$cych aktywnemu uczeniu si% przez ca#e "ycie.
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Zmiana takiego stanu rzeczy, czy te" przeciwdzia#anie takiemu ryzyku, wymaga 
oddzia#ywania na mentalno&' wszystkich aktorów uczestnicz$cych w systemie 
edukacji i zmiany sposobu ich my&lenia (w tym tak"e rodziców i szerzej spo#e-
cze!stwa). Istotne wydaje si% mi%dzy innymi wzmacnianie autonomii nauczycieli  
(i szkó#) oraz promowanie metod nauczania, które uwzgl%dniaj$ zarówno 
podej&cie indywidualne do uczniów jak i wymagaj$ od nich pracy zespo#owej. 
Oddzia#ywanie na efektywno&' pomorskiego systemu edukacyjnego wymaga 
tak"e wi%kszego otwarcia szkó# na wspó#prac% z otoczeniem, a zw#aszcza z sek-
torem przedsi%biorstw (i to nie tylko w zakresie kszta#cenia zawodowego). Ko-
nieczna jest tak"e promocja koncepcji uczenia si% przez ca#e "ycie.

W celu oddzia#ywania na zmian% my&lenia o edukacji po"$dane wydaje si% 
uruchomienie szerokiej debaty spo#ecznej i medialnej – mi%dzy innymi w formule 
Pomorskiej Sieci Dialogu Edukacja. PSDE stanowi#aby przestrze! otwartej debaty 
pomi%dzy ró"nymi podmiotami edukacyjnymi (w tym tak"e spo#eczno&ci$ szkoln$), 
rodzicami a tak"e sektorem przedsi%biorstw. Budowa#aby ona podmiotowo&' 
wszystkich tych aktorów mobilizuj$c ich do wi%kszego zaanga"owania i odpo-
wiedzialno&ci za kszta#towanie pomorskiej edukacji. Sie' taka by#aby tak"e 
przestrzeni$ komunikacji i wspó#pracy pomi%dzy ró"nymi &rodowiskami – w tym 
mi%dzy biznesem a szko#ami, czy te" poszczególnymi gminami i powiatami (np.  
w zakresie kszta#towania sieci szkolnej).
  

W zakresie tematycznym debat PSDE powinno znale)' si% tak"e promowanie 
innowacji oraz nowych metod i tre&ci kszta#cenia, co mog#oby zosta' uzupe#nione 
programami bezpo&redniego wsparcia dla wdra"ania innowacji do pomorskich 
szkó# (np. poprzez inkubator innowacji zapewniaj$cy (nansowe i merytoryczne 
zaplecze dla eksperymentuj$cych nauczycieli i programów autorskich, czy program 
wsparcia dla placówek wychodz$cych poza tradycyjn$ rol% szko#y). Po"$dane 
by#oby tak"e promowanie jak najszerszego wykorzystania mo"liwo&ci jakie daje 
nowa podstawa programowa. Prace PSDE powinny by' zasilane informacjami 
i analizami dotycz$cymi stanu pomorskiej edukacji, czyli m.in. jako&ci i efektów 
kszta#cenia, stanu infrastruktury, czy te" prognoz demogra(cznych. Te analizy  
i dane s#u"y#yby inicjowaniu i merytorycznej podbudowie prowadzonych debat.

Zmiana podej&cia do edukacji – czyli wyj&cie poza my&lenie o wynikach testów 
zewn%trznych jako podstawowym kryterium oceny efektywno&ci – wymaga 
wypracowania mechanizmów, które s#u"y#yby promocji tego podej&cia i prze- 
k#adania go na codzienn$ praktyk% funkcjonowania szkó#. Nale"a#oby prze- 
dyskutowa' kryteria oceny efektywno&ci edukacji, a nast%pnie stworzy'  
w oparciu o nie pomorski system oceny placówek edukacyjnych. Jego funk-
cjonowanie wspiera#by zmiany w mentalno&ci wp#ywaj$c na zachowania 
nauczycieli, jednostek prowadz$cych i rodziców. Ewentualny system oceny efe- 
ktywno&ci kszta#cenia nale"a#oby budowa' z uwzgl%dnieniem rozwi$za! sys-
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temowych wdra"anych w kraju, tak "eby unika' powielania okre&lonych dzia#a! 
i skupi' si% na wniesieniu zde(niowanej wcze&niej, regionalnej warto&ci dodanej 
do systemu edukacji.

Istotnym kierunkiem dzia#ania powinno by' równie" d$"enie do zapewnienia 
funkcjonowania na Pomorzu jak najlepiej wykwali(kowanej, zmotywowanej  
i zaanga"owanej kadry nauczycielskiej. To w#a&nie nauczyciele zadecyduj$ o ja- 
ko&ci pomorskiego systemu edukacyjnego, to oni s$ podstawowym instrumentem 
zmian w edukacji. Aby jednak faktycznie odgrywali oni rol% liderów zmian ko-
nieczne jest zapewnienie dla nich wsparcia, np. poprzez konsultacje metody-
czne, czy te" poprzez bardziej efektywny system szkole! zawodowych. System 
doskonalenia nauczycieli b%dzie ulega# istotnym zmianom w najbli"szych la-
tach, co daje mo"liwo&' oddzia#ywania na jego po"$dany kszta#t w regionie. 
Jednocze&nie po"$dane wydaje si% uruchomienie wydzia#ów nauczycielskich na 
pomorskich uczelniach, które lepiej i bardziej kompleksowo przygotowywa#yby 
przysz#e kadry, jak równie" wspomaga#y pó)niejsze doskonalenie zawodowe. 
Niezale"nie potrzebne s$ tak"e zmiany mentalno&ci, które powinny by' wspierane 
odpowiednimi systemami motywacyjnymi premiuj$cymi stosowanie przez 
nauczycieli innowacyjnych form kszta#cenia, czy przygotowywanie autorskich 
programów szkolnych.

Drugim istotnym wyzwaniem jest przeciwdzia#anie zbyt du"ej polaryzacji w po-
morskim systemie edukacyjnym, która mo"e prowadzi' do niekorzystnych napi%' 
spo#ecznych (zagra"aj$cych tak"e zrównowa"onemu i spójnemu rozwojowi) oraz 
przek#ada' si% na obni"on$ efektywno&' systemu edukacyjnego (niska jako&'  
w du"ej cz%&ci publicznego systemu edukacji). Obecnie zró"nicowania w systemie 
edukacji przejawiaj$ si% w ró"nych p#aszczyznach przestrzennych w regionie, ale 
tak"e w ró"nych obszarach problemowych (wychodz$c poza tradycyjny podzia# 
metropolia – tereny poza metropolitarne). Dotycz$ one zarówno jako&ci kszta#cenia 
na poszczególnych poziomach edukacji, jak i infrastruktury edukacyjnej, co 
prowadzi do sytuacji, i" nie wszyscy mieszka!cy województwa pomorskiego maj$ 
zapewniony dost%p do edukacji na równie wysokim poziomie. Jest to wynikiem 
zró"nicowania zasobno&ci poszczególnych samorz$dów i s#abo&ci mechanizmów 
redystrybucyjnych – niektórych samorz$dów po prostu nie sta' na inwestycje  
w lokaln$ edukacj%.

Dzia#ania w tym obszarze problemowym mog$ obejmowa' stymulowanie 
wspó#pracy pomi%dzy szko#ami z silniejszych o&rodków (metropolii), a szko#ami 
z obszarów s#abiej rozwini%tych, jak równie" tworzenie mechanizmów wsparcia 
merytorycznego dla wprowadzania innowacji zw#aszcza na terenie szkó# poza-
metropolitarnych. Inne po"$dane dzia#ania mog$ obejmowa' wsparcie dla 
rozwoju infrastruktury edukacyjnej tam gdzie jest to potrzebne dla zapewnienia 
odpowiedniej jako&ci kszta#cenia (przy zastrze"eniu, "e infrastruktura to nie 
tylko budynki, ale tak"e ich wyposa"enie, w tym pomoce naukowe, laboratoria, 
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narz%dzia elektroniczne i szerokopasmowy dost%p do Internetu). Dost%p do sieci 
nie powinien ogranicza' si% jedynie do samych szkó# – nale"a#oby zadba' o to, 
"eby uczniowie mogli korzysta' z dost%pnych w sieci zasobów edukacyjnych 
tak"e w domu. Dost%p taki warunkuje mo"liwo&' kszta#cenia poprzez platformy 
e-learningowe (w tym na poziomie edukacji wy"szej), a tak"e dost%p do komer-
cyjnego rynku us#ug edukacyjnych (np. kursów j%zykowych przez Internet itp.). 
Wspierany móg#by by' tak"e rozwój tych wirtualnych platform i produktów 
edukacyjnych – zw#aszcza przez instrumenty (stypendia) wzmacniaj$ce popyt.
 
O kierunku rozwoju pomorskiej edukacji i jej miejscu na wskazanej wcze&niej  
„osi wspó#rz%dnych” zadecyduj$ g#ównie, cho' nie jedynie, decyzje polityczne. 
Decyzje te s$ jednak wypadkow$ ró"norodnych czynników – od poziomu inno-
wacyjno&ci gospodarki (czyli popytu na okre&lony pro(l kapita#u ludzkiego), 
poprzez warto&ci rozpowszechnione w spo#ecze!stwie (w tym mi%dzy innymi 
model rodziny), a" po stan (nansów publicznych. Nie jest wi%c tak, "e zapadaj$ one 
w pró"ni. Istotny wp#yw b%d$ wi%c mia#y przekonania o edukacji - okre&laj$ce jej 
po"$dane cele i narz%dzia - oraz wynikaj$ce z nich oczekiwania i aspiracje. Poni"ej 
przedstawiamy syntetycznie scenariusze wskazuj$ce na mo"liwe opcje wyboru. 

Fabryka komponentów

Fabryka komponentów (tudzie" wytwórnia kwali(kacji) oznacza system edukacji na 
wzór nowoczesnej – do(nan-sowanej i wyposa"anej w cyfrowe gad"ety – fabryki. 
Nast%puje w niej proces „formatowania” jednostek w taki sposób, aby zdolne by#y 
do przyswojenia pewnych okre&lonych kompetencji oraz wykonywania precyzyjnie 
zaplanowanych przez ekspertów zada!. W tym przypadku edukacja dzia#a niejako 
pod „dyktando” oczekiwa! cz%&ci „klientów” – przedsi%biorców, ale te" rodziców  
i samych uczniów. Przed edukacj$ stawia si% wi%c cele czysto utylitarne – ucze! ma 
za zadanie przy-stosowa' si% do spo#ecze!stwa konsumpcyjnego i rynku pracy.   
W zwi$zku z tym wspierane s$ u uczniów postawy konformistyczne i rywalizacyjne, 
po#$czone z akceptacj$ dla spo#ecznego status quo. 

System edukacji jest scentralizowany i „przeregulowany”. Autonomia szkó# i na-
uczycieli jest pozorna – ograniczana przez rozbudowany system standardów 
kszta#cenia obudowany testami zewn%trznymi. „Testocentryzm” s#u"y jednak 
w praktyce nie wyrównywaniu szans edukacyjnych, lecz kontroli – uczniów, 
nauczycieli i samych placówek edukacyjnych. Co istotne,  pomimo istniej$cych 
standardów i skody(kowanych programów ucze! uzyskuje w praktyce zdezin-
tegrowane pakiety (komponenty) wiedzy, które z jego perspektywy nie tworz$ 
ca#o&ci, a cel samego procesu pozostaje dla niego nierozpoznany. Taka sytuacja 
wynika po cz%&ci tak"e z prze#adowania programów szkolnych.
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Edukacja instant

Edukacja instant (na "$danie) symbolizuje &wiat edukacji, w którym najwa"niejszy 
staje si% produkt dostarczony w postaci „instant” – #atwej, szybkiej w obs#udze oraz  
kompleksowej (trzy w jednym). I to niezale"nie czy jest  to dostarczenie wiedzy 
i informacji #atwo przek#adalnych na konkretne kompetencje, czy te" uzyskanie 
dyplomów i certy(katów przydatnych w znalezieniu pracy. W zwi$zku z tym 
edukacja ma charakter silnie selektywny, fragmentaryczny i jest realizowana  
z my&l$ o przysz#ych obowi$zkach zawodowych. Istotny w tym scenariuszu staje 
si% e-learning – to dzi%ki niemu mo"liwy jest powszechny dost%p do edukacji 
„instant”. 

W scenariuszu tym do systemu edukacji silnie wkracza mechanizm rynkowy  
i zwi$zana z nim nierówno&'. Daje on du"e mo"liwo&ci wybranym, ale stanowi 
zagro"enie dla rozwoju wi%kszo&ci. Instytucje edukacyjne przekazuj$ jednocze&nie 
zasób warto&ci zwi$zanych z gospodark$ rynkow$, czyli silnym nastawieniem 
na indywidualizm i rywalizacj%. Edukacja zmienia si% w zwi$zku z tym w wy&cig, 
w którym rol% trenerów obejmuj$ nauczyciele, rodzice staj$ si% wymagaj$c$ 
publiczno&ci$, a znajduj$cy si% pod presj$ uczniowie wcielaj$ si% w rywalizuj$cych 
zawodników. 

W systemie edukacji panuje instytucjonalny chaos, a o&wiat$ rz$dzi quasi-rynek 
edukacyjny. System staje si% otwarty i sk#ada si% z placówek prowadzonych 
przez ró"ne podmioty (publiczne, prywatne, spo#eczne) i (nansowanych z ró"-
nych )róde#. Pa!stwo wycofuje si% z tworzenia i egzekwowania standardów 
edukacyjnych, co powoduje, "e mamy do czynienia z bardzo zró"nicowanym 
poziomem kszta#cenia, a obok instytucji edukacyjnych sensu stricte powstaj$ tak"e 
instytucje oko#o edukacyjne, które uzupe#niaj$ edukacj% formaln$ (o nowe tre&ci, 
ale tak"e innowacyjne formy nauki). Wycofanie si% pa!stwa powoduje, "e „dyktat” 
testów zewn%trznych w coraz wi%kszej mierze zmienia si% w przygotowanie do 
testów i rozmów kwali(kacyjnych. 

Mozaika mo$liwo"ci

Mozaika mo"liwo&ci odzwierciedla propagowany w systemie edukacji pluralizm 
wyborów edukacyjnych stoj$cych przed jednostk$. System jest tworem liberalnym, 
pozwalaj$cym jednostce odnale)' swój indywidualny sposób uczenia si%. Jest ona 
postrzegana jako autonomiczny i kreatywny podmiot uczenia si%. Nauczyciel staje 
si% trenerem osobistym, osob$ wspieraj$c$ sam proces. Szko#a przepoczwarza si% 
w centrum samokszta#ceniowe, w którym ucze! korzystaj$c z profesjonalnego 
doradztwa wybiera najkorzystniejsz$ dla siebie ofert% edukacyjn$ i certy(kuje 
zdobyte ju" umiej%tno&ci. W ten sposób w jednym miejscu zachodzi integracja 
ca#ego pola do&wiadczenia – wiedzy i umiej%tno&ci zdobywanych w ró"nych prze-
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strzeniach (zarówno edukacyjnych, jak i pozaedukacyjnych). 

Edukacja wykorzystuje w pe#ni metody #$cz$ce ró"ne pola do&wiadcze!, jak np. 
edukacja naprzemienna, czy równoleg#a. Wykorzystywane s$ tak"e wszelkiego 
rodzaju innowacje edukacyjne. Proces edukacji jest nastawiony na zdobywanie 
umiej%tno&ci, nie za& wiedzy, wobec czego tre&ci nauczania mog$ by' i s$ silnie 
zró"nicowane. Co do zasady – pomimo znacz$cego zró"nicowania – &rodowisko 
szkolne jest bogate w ró"norodne bod)ce i ma charakter stymuluj$cy rozwój, 
a uczenie si% oparte jest na ciekawo&ci poznawczej i zaanga"owaniu uczniów. 
Procesem tym kieruj$ uczniowie, a zadaniem nauczycieli jest budzenie ich fas-
cynacji i podtrzymywanie motywacji.

Standardy edukacyjne, w tym podstawa programowa s$ w sposób znacz$cy 
ograniczone. Ich rol% przejmuje certy(kacja kwali(kacji tworz$ca ex post zapis 
indywidualnej &cie"ki kszta#cenia wraz z okre&leniem zdobytych kwali(kacji.
Umo"liwia ona podejmowanie okre&lonego rodzaju pracy lub specjalistycznego 
kszta#cenia na wy"szym poziomie. Wobec autonomizacji programów kszta#cenia  
i form pracy, nadzór nad procesem edukacji sprawowany jest poprzez certy(kacj%. 
Czynnikiem stymuluj$cym podnoszenie jako&ci jest wobec tego rywalizacja pla-
cówek o ucznia i id$ce za nim &rodki – publiczne i prywatne. Brak standardów 
wraz z pluralizacj$ )róde# (nansowania edukacji prowadzi do pojawiania si% 
ró"norodnych nisz edukacyjnych. Efektem jest „wyspowo&'” wysokiej jako&ci 
edukacji i brak równo&ci szans.

Wspólnota idea!ów

Wspólnota idea#ów to scenariusz, w którym na pierwszy plan wysuwa si% pod-
miotowo&' uczniów wraz z równoczesn$ ekspansywn$ rozbudow$ funkcji szko#y. 
Zapewnia ona w szkole tak"e ofert% wykraczaj$c$ poza us#ug% edukacyjn$ - ucze! 
mo"e uczy' si% j%zyków, ale te" uprawia' sport, uzyska' wsparcie psychologiczne, 
czy te" opiek% medyczn$. W ten sposób staje si% ona centrum holistycznego 
rozwoju uczniów. Kszta#tuje podmiotowo&' uczniów, co przejawia si% mi%dzy 
innymi w wyborze przez nich najw#a&ciwszej dla siebie indywidualnej &cie"ki 
kszta#cenia. Jest to wi%c wizja edukacji „uczniocentrycznej”. 

W scenariuszu tym nauczyciel staje si% animatorem i facylitatorem wspoma-
gaj$cym uczniów swoimi umiej%tno&ciami i wiedz$. M#ody cz#owiek uczy si% 
wraz z nauczycielem i innymi uczniami aktywnie eksperymentuj$c w obszarach 
swoich zainteresowa!, co ma te" prze#o"enie na jego zaanga"owanie. Oprócz 
kluczowych kompetencji, w tym umiej%tno&ci samodzielnego uczenia si%, uzy-
skuje on w toku edukacji okre&lone warto&ci. Edukacja nie abstrahuje wi%c od 
kwestii &wiatopogl$dowych i powraca do wype#niania funkcji wychowawczo-
o&wiatowych. Przekazywane uczniowi warto&ci – stanowi$ce mieszank% indy-
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widualizmu i wspólnotowo&ci – maj$ pozwoli' mu lepiej przystosowa' si% do "ycia 
spo#ecznego i zawodowego. 

System edukacji staje si% bardziej autonomiczny. Ewaluacja i doradztwo wypiera 
testy i kontrol%, a programy i standardy stanowi$ jedynie „kierunkowskaz”, nie 
za& sztywne wytyczne dla dyrektorów placówek, nauczycieli i uczniów. Szko#y 
pod$"aj$ w kierunku otwarto&ci i „zanurzenia w lokalno&ci”. Dzieje si% to po- 
przez tworzenie oferty dla mieszka!ców oraz wykorzystaniu zasobów zew-
n%trznych traktowanych jako intelektualne „stymulatory”. St$d szko#y szeroko 
korzystaj$ z wiedzy i umiej%tno&ci osób nie b%d$cych kwali(kowanymi nau-
czycielami, a funkconuj$cymi w otoczeniu szko#y, a tak"e wspó#dzia#aj$ z lokalnymi 
organizacjami pozarz$dowymi, inicjatywami edukacyjnymi, kulturalnymi itp. 
Otwarciu ulegaj$ te" zasoby edukacyjne – przestrze! wirtualna zostaje wyko-
rzystana do udost%pnienia materia#ów dla osób chc$cych podj$' samokszta#-
cenie lub uzupe#ni' wiedz% zdobyt$ w ramach edukacji formalnej.

II.4. Energetyka i efektywno"# energetyczna4

Dost%pno&' i umiej%tne zarz$dzanie energi$ s$ niew$tpliwie istotnymi czynnikami 
wp#ywaj$cym na rozwój Pomorza. Zarówno dla mieszka!ców i inwestorów wa"ne 
jest zapewnienie relatywnie taniej energi,. o dobrych parametrach jako&ciowych. 
Musi by' tak"e zachowana ci$g#o&' dostaw, czyli tzw, bezpiecze!stwo ener-
getyczne. Jednoczesnie technologie i wdro"enia w zakresie produkcji i zarz$dzania 
energi$ mog$ sta' si% specjalno&ci$ Pomorza – o ile b%d$ rozs$dnie rozwijane  
i stymulowane.

Województwo pomorskie zu"ywa znacznie wi%cej energii elektrycznej ni" wy-
twarza – trzy czwarte zapotrzebowania na energi% jest pokrywane z zewn$trz. 
Brak odpowiednio zdywersy(kowanego systemu przesy#owego „do wewn$trz” 
województwa – na rozwój którego region ma niewielki wp#yw – mo"e uzasadnia' 
budow% w regionie nowych elektrowni w celu zapewnienia bezpiecze!stwa 
energetycznego. Region mo"e postawi' na konwencjonalne (w%glowe, gazowe) 
b$d) alternatywne (atomowe, odnawialne) )ród#a energii. Dodatkowym uza-
sadnieniem dla inwestycji w nowe )ród#a, a tak"e szans$ dla Pomorza jest 
konieczno&' budowy nowych, niskoemisyjnych mocy wytwórczych w krajowym 
systemie energetycznym. Jeszcze innym uzasadnieniem jest rozwój prac i o&rod-
ków badawczych w zakresie technologii energetycznych, które niew$tpliwie maj$ 
du"e znaczenie na przysz#o&'.

Rozwój energetyki zawodowej czyli ulokowanie w regionie nowych, konwen-

4  Opracowano na podstawie: M. Dzier%anowski, B. Krapi#ski, Scenariusze przysz"o$ci pomorskiej energetyki. Pomorze 2030 
Raport z panelu Energetyka i efektywno$& energetyczna, Gda#sk 2013.
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cjonalnych )róde# energii, jak równie" elektrowni atomowej rodzi jednak szereg 
w$tpliwo&ci natury &rodowiskowej i spo#ecznej. 

Alternatyw$ dla rozbudowy energetyki zawodowej jest rozwój systemu bazu-
j$cego na rozproszonych )ród#ach energii odnawialnej (gdzie producentem pr$- 
du mo"e by' tak"e gospodarstwo domowe). Na &wiecie obserwuje si% coraz 
wi%ksze zainteresowanie tego typu )ród#ami energii, w tym energi$ wiatrow$ 
oraz s#oneczn$. W obszarze tym koncentruje si% tak"e wy&cig technologiczny  
i poszukiwanie nowych rozwi$za!, w tym tak"e w zakresie zwi%kszania inteligencji 
sieci dystrybucyjnych. System energetyczny bazuj$cy na rozproszonych )ród#ach 
energii odnawialnej mo"e poprawia' bezpiecze!stwo energetyczne regionu,  
a zw#aszcza gospodarstw domowych po#o"onych na terenach ze s#abo rozwini%t$ 
infrastruktur$ sieci dystrybucyjnych. Budowa rozproszonych )róde# energii wraz 
z odpowiednim rozwojem sieci dystrybucyjnych wewn$trz regionu (w tym tzw. 
sieci inteligentnych) daje mo"liwo&ci rozwoju rynku energii, który dla odbiorców 
ko!cowych w województwie pomorskim w efekcie mo"e oznacza' relatywnie 
ni"sze ceny energii. Rozproszona energetyka odnawialna niesie, tak"e szanse na 
lepsze zagospodarowanie odpadów, oraz wykorzystanie potencja#u rolnictwa 
energetycznego i produkcji biomasy.

Rozwój odnawialnych )róde# energii wymaga jednak znacznych inwestycji infra-
strukturalnych, zw#aszcza je"eli chodzi o rozwój sieci inteligentnych (smart grid), 
Konieczne jest bowiem aktywne zarz$dzanie zmiennymi )ród#ami energii, a tak"e 
rozwój lub implementowanie technologii gromadzenia energii. 

Niektóre )ród#a odnawialne charakteryzuj$ si% wysok$ zmienno&ci$ (nie gwa- 
rantuj$c samodzielnie bezpiecze!stwa energetycznego), a tak"e budz$ w$t- 
pliwo&ci &rodowiskowe i spo#eczne (np.: uprawy ro&lin energetycznych, (w za-
kresie skutków farm wiatrowych dla krajobrazu). ,ród#a te ca#y czas s$ drogie, 
ich rozwój wymaga dotacji. Pojawia si% tak"e pytanie, czy jeste&my w stanie 
rozwija' w regionie oryginalne rozwi$zania technologiczne w obszarze energe 
-tyki odnawialnej i rozproszonej, które mog#yby stanowi' w przysz#o&ci o prze-
wadze konkurencyjnej Pomorza.

Pomorze mo"e tak"e postawi' na maksymalizacj% efektywno&ci energetycznej. 
Oszcz%dno&' energii jest jednym z priorytetów unijnej polityki energetycznej, 
która zak#ada zmniejszenie zu"ycia energii o 20% w porównaniu do prognoz na 
2020 rok. By' mo"e województwo pomorskie mog#oby pój&' dalej w tym zakresie, 
rozwijaj$c jednocze&nie oryginalne technologie i produkty.
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Analizy przeprowadzone w ramach panelu „Energia i efektywno&' energety- 
czna” wskazuj$, "e modelowo system energetyczny Pomorza mo"e rozwija' si%  
w dwóch wymiarach:
 

energetyki scentralizowanej (systemowej), z du"ymi elektrowniami lub roz-
proszonej – z mikro, ma#ymi i &rednimi instalacjami zlokalizowanymi na terenie 
ca#ego województwa; 
energetyki konwencjonalnej i atomowej – opartej na w%glu, gazie i paliwie 
j$drowym lub energetyki bazujacej na )ród#ach odnawialnych (wietrze, s#o!-
cu, biomasie, wodzie itp.)

Energetyka zawodowa

Region mo"e postawi' na rozwój energetyki zawodowej – czyli sprzyja' budo-
waniu nowych elektrowni w%glowych, gazowych, atomowej, a tak"e du"ych 
farm wiatrowych. Dzi%ki temu Pomorze mog#oby sta' si% eksporterem energii 
zwi%kszaj$c jednocze&nie bezpiecze!stwo energetyczne regionu. Energia wia- 
trowa czy s#oneczna spe#nia#aby jedynie funkcj% uzupe#niaj$ce z uwagi na uza-
le"nienie od warunków pogodowych i konieczno&' dodatkowych inwestycji  
w tzw. moce regulacyjne (czyli np. elektrownie gazowe uruchomione interwencyj-
nie w sytuacji kiedy nie wieje wiatr - lub wieje zbyt mocno - lub nie &wieci s#o!ce). 
Istotnym elementem pomorskiej energetyki mog#aby by' elektrownia atomowa, 
dla której jedn$ z mo"liwych lokalizacji jest -arnowiec. Budowa elektrowni ato-
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mowej wi$"e si% z szans$ na tworzenie nowych miejsc pracy w krótkim okresie 
zwi$zanych z lokaln$ gospodark$ oraz pracami budowlanymi,  w d#ugim za& tak"e 
bardziej wykwali(kowanymy (in"ynierskimi).

Niemniej jednak, gdyby elektrownia atomowa powsta#a na Pomorzu, istotnym 
problemem by#by przesy#. wytworzonej przez ni$ energii, która musia#aby zo-
sta' w stabilny i bezpieczny sposób wprowadzona do krajowego systemu ener-
getycznego. 

Województwo pomorskie ponosi#oby tak"e negatywne skutki zwi$zane z fun-
kcjonowaniem elektrowni atomowej. Przewidywane dwa reaktory potrzebowa#yby 
ok. 120 ton radioaktywnego paliwa (uranu), które rocznie wytwarza#yby 55 ton 
radioaktywnych odpadów. Jako region byliby&my skazani zarórówno na import 
technologi jak i paliwa.

Trudno&' z realizacj$ scenariusza rozwoju energetyki zawodowej polega na 
tym, "e wymaga on znacznych nak#adów (nansowych ponoszonych przez (rmy 
energetyczne. Te za& w obecnych, niestabilnych czasach maj$ powa"ne problemy 
z pozyskaniem solidnego zewn%trznego (nansowania i kalkulacj$ op#acalno&ci 
(tak"e ryzyka) inwestycji. Poza kwestiami (nansowymi pojawia si% tak"e prze-
szkoda w postaci odpowiednio wykwali(kowanej kadry (w tym specjalistów od 
energetyki atomowej) oraz potencjalnych protestów spo#ecznych. 

Gazowe eldorado

Budowa du"ej energetyki zawodowej zwi%ksza tak"e negatywny wp#yw na &ro-
dowisko naturalne. Podobne ryzyko niesie sk$din$d atrakcyjny gospodarczo,  
model energetyki opartej o wydobywanie na du"$ skal% gazu #upkowego na 
Pomorzu. Bazuj$c na dost%pnym lokalnie gazie, móg#by powsta' rozproszony 
system energetyczny – funkcjonuj$cy w modelu energetyki zawodowej bazuj$cy 
na ma#ych, lokalnych elektrowniach gazowych.

Pomorze jest jednym z najwa"niejszych miejsc prowadzenia prac zwi$zanych 
z wydobyciem gazu #upkowego. To w#a&nie na Pomorzu (.abie!, ko#o L%borka) 
zapalono pierwsz$ +ar% z wydobytego gazu #upkowego w Polsce. Obecnie 
prowadzone s$ odwierty poszukiwawcze, aby sprawdzi' ile gazu faktycznie jest  
w pok#adach. Wi%kszo&' – 20 z po&ród 40 odwiertów w ca#ym kraju prowadzonych 
jest na terenie województwa pomorskiego. 

Trudno jednak powiedzie' czy efekty tych poszukiwa! b%d$ pozytywne. Scenar-
iusz takowy budzi tak"e w$tpliwo&ci natury ekologicznej, zwi$zanej g#ównie 
z ryzykiem w zakresie wykorzystania i utylizacji wody niezb%dnej w procesie 
szczeliniowania. Wiercenie i rozwój wydobycia mo"e tak"e negatywnie wp#ywa' na 
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walory przyrodnicze i turystyczne. Na tym tle mo"e tak"e dochodzi' do protestów 
spo#ecznych przeciwko rozwijaniu wydobycia gazów z #upków.

Rozproszona „zielona” energetyka

Kolejnym scenariuszem rozwoju pomorskiej energetyki jest wsparcie rozwoju 
rozproszonej generacji (energetyki obywatelskiej) bazuj$cej na odnawianych )ró- 
d#ach energii i sieciach inteligentnych. Tym samym Pomorze stan%#oby przed 
szans$ do#$czenia do liderów zmian na rynku energetycznym. Ten scenariusz daje 
szans% na rozwój lokalnej przedsi%biorczo&ci oraz rozwijanie nowych rozwi$za! 
technologicznych, czy to w zakresie urz$dze! do produkcji energii, rozwi$za! 
teleinformatycznych dla energetyki, budownictwa energooszcz%dnego czy rol 
nictwa. Wzmacnia on tak"e podmiotowo&' mieszka!ców Pomorza i rozwój spo 
#ecze!stwa obywatelskiego. Za rozproszonym systemem energetycznym, prze-
mawia tak"e fakt, i" jego rozwój mo"e dokonywa' si% w oparciu o jednostkowo 
mniejsze i rozproszone inwestycje, które b%d$ tak"e mobilizowa' &rodki prywatne.

Scenariusz ten jest zgodny z dokonuj$cymi si% globalnie zmianami w energetyce. 
Dokonuj$cy si% post%p technologiczny w tym rozwój odnawialnych )róde# 
energii oraz sieci inteligentnych powoduje, "e system energetyczny przekszta#ca 
si% ze scentralizowanego, który bazuje na du"ych elektrowniach i przesy#aniu 
energii na znaczne odleg#o&ci, w system zdecentralizowany, w którym energia 
jest cz%&ciowo produkowana lokalnie. Skutkiem tego nast%puje transformacja 
energetyki zawodowej (obejmuj$cej równie" du"e farmy wiatrowe) w energe- 
tyk% obywatelsk$. 

Impulsem nap%dzaj$cym rozwój tego scenariusza jest niew$pliwe post%p tech-
nologiczny. Technologie z dziedziny odnawialnych )róde# energii rozwijaj$ si% 
w szybkim tempie, dzi%ki (nansowaniu bada! ze &rodków rz$dowych na ca#ym 
&wiecie. Przyk#adem jest znaczne obni"enie kosztów technologii fotowoltaicznych, 
dzi%ki którym koszt wygenerowania jednej MWh energii elektrycznej z paneli 
s#onecznych w 2012 r. by# &rednio o 1/3 ni"szy ni" w roku 2011, co znacznie 
zwi%ksza konkurencyjno&' tej technologii w stosunku do innych rozwi$za!. 
Podobne zmiany technologiczne dotycz$ nowoczesnych elektrowni wiatrowych, 
których budowa generatora niweluje wytwarzanie infrad)wi%ków. 

Trzeba by' tak"e &wiadomym, "e energetyka bazuj$ca wy#$cznie na odnawialnych 
)ród#ach energii do momentu jej dojrza#ego rozwoju - czyli wprowadzenia 
efektywnych technologii magazynowania energii - nie zapewni bezpiecze!stwa 
energetycznego. Dlatego w pocz$tkowych etapach budowy systemu energe-
tycznego opartego o OZE pojawia si% konieczno&' inwestowania w tzw. elek-
trownie (moce) regulacyjne, które b%d$ w stanie zaspokoi' potrzeby energe- 
tyczne w czasie niekorzystnych uwarunkowa! pogodowych. Dobrym rozwi$za-
niem w tym zakresie wydaj$ si% by' elektrownie gazowe, które skutecznie 
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wspó#pracuj$ z OZE. Docelowo bardzo atrakcyjnym kierunkiem jest jednak roz-
wój technologii magazynowania energii, który b%dzie tak"e po#$czony z rozwo-
jem komunikacji elektrycznej. Ta za& b%dzie zmniejsza#a presj% na &rodowisko  
i podnosi#a jako&' "ycia.

II.5. Komunikacja w przestrzeni5

Dobrze rozwini%ta infrastruktura komunikacyjna stanowi jeden z (larów rozwoju 
regionu. Determinuj$c dost%pno&' m.in. rynku pracy, edukacji czy kultury, kszta#tuje 
jako&' "ycia mieszka!ców i konkurencyjno&' przedsi%biorstw. Dla pozycji Pomorza, 
istotne znaczenie maj$ w szczególno&ci powi$zania komunikacyjne pomi%dzy 
metropoli$ a innymi kluczowymi o&rodkami Europy i &wiata. Sprawno&' i wygoda 
tych powi$za! mo"e sprzyja' przyci$gni%ciu tzw. klasy kreatywnej i jednocze&nie 
nowego pro(lu przedsi%biorstw, co z kolei wp#ywa na pozycj% konkurencyjn$ 
metropolii w przestrzeni Europy. 

Nie mniej istotne s$ powi$zania wewn$trzregionalne. Strategicznym wyzwaniem 
dla konkurencyjno&ci województwa pomorskiego jest jego spójno&' i dost%pno&' 
wewn%trzna, rozumiana jako powszechna mo"liwo&' wygodnego, bezpiecznego  
i szybkiego dojazdu do Trójmiasta. Integralno&' transportowa ca#ego regionu mo"e 
przyczyni' si% do bardziej równomiernego roz#o"enia akcentów rozwojowych 
Pomorza, za& nowe inwestycje drogowe czy kolejowe mog$ stworzy' mieszka!com 
zupe#nie nowe mo"liwo&ci np. zamieni' mieszkanie w miejskim blokowisku na 
dom z ogródkiem.

W ramach panelu „Komunikacja w przestrzeni” analizowano m.in. mo"liwe 
scenariusze przekszta#ce! struktury funkcjonalnej i przestrzennej Gda!skiego 
Obszaru Metropolitalnego, ze szczególnym uwzgl%dnieniem konsekwencji 
wi$"$cych si% z problemem suburbanizacji. Takie uj%cie zagadnienia wynika#o  
z faktu, i" problem rozlewania si% struktury aglomeracji zaczyna by' postrzegany 
jako zagro"enie dla jej integralno&ci, a tym samym – dla konkurencyjnej pozycji 
ca#ej metropolii. Na bazie przeprowadzonych analiz sformu#owano cztery mo"liwe 
scenariusze przekszta#ce!:

dalszy niekontrolowany rozwój zjawiska suburbanizacji;
zatrzymanie procesu suburbanizacji i rozwój struktur o charakterze kompa-
ktowym;
rozwój dualny: intensy(kacja centrum oraz rozwój dalekich przedmie&';
zrównowa"ony rozwój stref centralnych i przedmiejskich.

5  Opracowano na podstawie: P.Lorens, Scenariusze przekszta"ce# struktury funkcjonalno – przestrzennej obszaru metropo-
litalnego Trójmiasta. Przes"anki – warianty – konsekwencje w perspektywie roku 2030. w S.Szultka, Komunikacja  
w przestrzeni – scenariusze przysz"o$ci, Pomorze 2030 Raport z panelu Komunikacja w przestrzeni, Gda#sk 2013.



45PRZYSZ!O"# ZACZYNA SI$ DZI"

Niekontrolowana suburbanizacja 

Scenariusz zak#ada kontynuacj% obecnie wyst%puj$cych równolegle tendencji: 
suburbanizacji o niekontrolowanym i fragmentarycznym charakterze oraz cz$-
stkowej, wyrywkowej reurbanizacji, wi$"$cej si% z rewitalizacj$ i intensy(kacj$ 
wybranych przestrzeni miejskich – w szczególno&ci tzw. dolnego tarasu aglo-
meracji. W wi%kszo&ci rozwój nowych struktur przedmiejskich wyst%powa' b%-
dzie na dalekich przedmie&ciach metropolii, po zachodniej stronie obwodnicy 
trójmiejskiej.

Scenariusz jest mo"liwy do realizacji w warunkach braku znacz$cej interwencji 
publicznej w zakresie kontroli procesów urbanizacyjnych, w szczególno&ci na 
szczeblu lokalnym (w odniesieniu zarówno do miast tworz$cych rdze! metropolii 
jak i do gmin o&ciennych). Odnosi si% to zarówno do braku kontroli nad urbanizacj$ 
przedmie&' metropolii jak i braku znacz$cych impulsów dla kontynuacji i ew. 
wzmocnienia procesów reurbanizacji jej j$dra. Równocze&nie koniecznym jest 
przynajmniej cz%&ciowa realizacja nowej infrastruktury komunikacyjnej, w tym 
w szczególno&ci w odniesieniu do terenów po#o"onych na zachód od obecnej 
obwodnicy trójmiejskiej. Przes#ank$ istotn$ dla realizacji tego scenariusza b%dzie 
tak"e spowolnienie procesów restrukturyzacji terenów portowych Gda!ska  
i Gdyni, co wi$za' si% b%dzie z kontynuacj$ obecnego modelu ich wykorzystania.

W konsekwencji realizacji scenariusza, obecny tzw. dolny taras aglomeracji, ule-
gnie cz%&ciowej restrukturyzacji, co oznacza' b%dzie m.in. cz%&ciow$ reurbani- 
zacj% i intensy(kacj% istniej$cych struktur. Oznacza' to mo"e realizacj% szeregu 
nowych inwestycji, jednak"e o charakterze fragmentarycznym i nie tworz$cych 
nowych, znacz$cych skupisk programu miejskiego. Równocze&nie post%powa' 
b%dzie proces urbanizacji rejonu Kolbudy, -ukowa, okolic Kartuz oraz okolic 
po#o"onych na zachód od Chwaszczyna, przy jednoczesnym du"ym stopniu fra-
gmentaryczno&ci nowych struktur. Wi$za' si% to b%dzie z realizacj$ pojedynczych 
lub niewielkich zespo#ów nowej zabudowy w tym obszarze, o do&' ró"norodnym 
(cho' zapewne g#ównie jednorodzinnym) charakterze. Lokowa#y si% one b%d$  
w zasi%gu dojazdu z g#ównych, obecnie istniej$cych, elementów uk#adu dro-
gowego. 

Równocze&nie w zak#adanej perspektywie czasowej zrealizowany zostanie cz%&cio-
wo planowany obecnie uk#ad drogowy, zapewniaj$cy minimalne standardy doja- 
zdu do wy"ej wymienionych obszarów. Jednak"e inwestycje te b%d$ mia#y chara-
kter g#ównie lokalnych usprawnie! istniej$cej sieci drogowej oraz pog#%bia' 
b%d$ zdecydowan$ dominacj% transportu indywidualnego w dojazdach do pracy 
i us#ug. Ewentualna realizacja tzw. obwodnicy zachodniej oznacza' b%dzie jej 
wykorzystanie jako osi komunikacyjnej dla nowo powstaj$cych dzielnic i zespo#ów. 
Nie wytworz$ si% tak"e znacz$ce nowe centra us#ug, a raczej wzmocnieniu ulega' 
b%dzie cz%&' obecnie dzia#aj$cych centrów zlokalizowanych w ci$gu obwodnicy 
Trójmiasta.
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System transportowy prze"ywa' b%dzie wzrastaj$ce obci$"enie ruchem samo-
chodów indywidualnych, a zrealizowane inwestycje jedynie w niewielkim stopniu 
przyczyni$ si% do jego udro"nienia. Owe usprawnienia dotyczy' jednak b%d$ 
g#ównie dojazdów od obszaru centralnego metropolii do ci$gu obwodnicy. 
Natomiast uk#ad po#o"ony na zachód od tego ci$gu zostanie w du"ej mierze 
zakorkowany wzrastaj$cymi potokami ruchu. Cz%&ciowo zrealizowany uk#ad Kolei 
Metropolitalnej obs#ugiwa' b%dzie g#ównie dojazdy z centrum metropolii do 
lotniska, Osowy i rejonu Centrum Matarnia. Natomiast nie spe#ni on roli g#ównego 
ci$gu komunikacyjnego zapewniaj$cego obs#ug% przedmie&'.

Post%powa' b%dzie proces segregacji spo#ecznej, w tym wyprowadzanie si% ludzi 
m#odszych i reprezentuj$cych klas% &redni$ na obszary dalekich przedmie&'. 
Równocze&nie w niewielkim stopniu post%powa' b%dzie proces koncentracji 
w/w grup spo#ecznych w obszarach centralnych aglomeracji – dotyczy' to 
b%dzie jednak g#ównie miejsc szczególnie atrakcyjnych, w tym – widokowo, kraj-
obrazowo oraz z uwagi na s$siedztwo specy(cznych us#ug. Natomiast bliskie 
przedmie&cia metropolii (rejon obecnej obwodnicy) zostanie zdominowany przez 
warstwy biedniejsze, spodziewa' si% tak"e nale"y rozwoju rozmaitych patologii 
spo#ecznych w tych obszarach. Dalsz$ degradacj% prze"ywa' b%d$ tak"e tzw. 
wielkie dzielnice mieszkaniowe oraz niektóre inne dzielnice, w tym – ju" obecnie 
dotkni%te problemami spo#ecznymi. Zasadnicz$ konsekwencj$ ekonomiczn$ 
realizacji scenariusza jest znacz$cy wzrost kosztów utrzymania infrastruktury 
komunalnej oraz odp#yw podatników (w szczególno&ci podatników bogatych) 
do gmin o&ciennych. Oznacza' to mo"e du"e k#opoty (nansowe zarówno dla 
miast tworz$cych j$dro aglomeracji jak i dla gmin o&ciennych. Jednocze&nie 
warto&' nieruchomo&ci w obr%bie metropolii b%dzie utrzymywa' si% na niewiele 
zmienionym poziomie, a w niektórych obszarach mo"e ulec wr%cz obni"eniu.

W konsekwencji realizacji scenariusza pozycja konkurencyjna metropolii –  
w szczególno&ci w kontek&cie mo"liwo&ci rozwoju nowych funkcji o charakterze 
ponadlokalnym, wymagaj$ca du"ej atrakcyjno&ci &rodowiska zamieszkania oraz 
zgrupowania instytucji otoczenia biznesu – nie b%dzie si% znacz$co zwi%ksza',  
a wr%cz mo"e ulec obni"eniu. Dotyczy' mo"e to tak"e turystyki, w tym – kongreso-
wej i biznesowej. Pofragmentowana i powoli przekszta#caj$ca si% przestrze! 
metropolii nie stanowi' b%dzie znacz$cego magnesu dla nowych (rm, klasy 
metropolitalnej i innych zainteresowanych wysok$ jako&ci$ "ycia grup spo#ecznych.

Zatrzymanie suburbanizacji i rozwój struktur kompaktowych

W ramach tego scenariusza przewiduje si% zatrzymanie procesu niekontrolo-
wanej suburbanizacji i uporz$dkowanie procesów rozwojowych. Tym samym 
koncentrowa' si% one b%d$ w obszarach istniej$cych struktur miejskich oraz  
w ramach uporz$dkowanych struktur przedmiejskich, stanowi$cych dope#nienie 
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istniej$cych obecnie terenów ekspansji mieszkalnictwa. Równocze&nie wyk-
szta#cone zostan$ nowe powi$zania drogowe o charakterze tranzytowym, omi-
jaj$ce struktury zurbanizowane metropolii trójmiejskiej. 

Realizacja scenariusza wymaga podj%cia przez wszystkie zainteresowane samo-
rz$dy (zarówno szczebla lokalnego jak i regionalnego) skoordynowanych i zde-
cydowanych dzia#a!, maj$cych na celu zbudowanie wspólnej dla metropolii 
polityki przestrzennej oraz partnerstwa na rzecz rozwoju – które zak#ada' b%dzie 
redystrybucj% w skali ca#ego obszaru metropolitalnego dochodów p#yn$cych  
z realizacji skoncentrowanego zainwestowania na terenach centralnych. Równo-
cze&nie realizacja scenariusza wymaga podj%cia przez kluczowe miasta tworz$ce 
metropoli% zdecydowanych dzia#a! na rzecz odnowy obszarów zdegradowanych, 
w tym – restrukturyzacji dzielnic portowo – przemys#owych oraz innych terenów 
mo"liwych przekszta#ce!. Koniecznym uzupe#nieniem tych dzia#a! sta' si% winna 
wybiórcza realizacja kluczowych elementów uk#adu drogowego i infrastruktury 
transportu zbiorowego, zapewniaj$cego przede wszystkim dogodne warunki 
poruszania si% wewn$trz granic obszaru zurbanizowanego.

W rezultacie podj%cia opisanych powy"ej dzia#a! powstaje struktura obszaru 
metropolitalnego o charakterze kompaktowym, w zdecydowanej wi%kszo&ci 
skupiona na obszarach ju" zaj%tych na cele miejskie. Oznacza to koncentracj% 
zagospodarowania na zachód od obwodnicy trójmiejskiej oraz znacz$c$ 
intensy(kacj% zainwestowania tzw. dolnego tarasu aglomeracji. Jednocze&nie 
struktury te s$ dobrze obs#u"one uk#adami komunikacji publicznej oraz zreali-
zowanymi kluczowymi elementami uk#adu drogowego. Mo"liwa do realizacji 
obwodnica zachodnia aglomeracji ma w tym uk#adzie charakter tranzytowy 
i przejmuje rol% uk#adu wyprowadzaj$cego ruch poza obszar Trójmiasta. 
Równocze&nie znacz$cym przekszta#ceniom ulegaj$ struktury portowo – prze-
mys#owe: nast%puje ich specjalizacja oraz dostosowanie do nowych potrzeb, 
co wi$"e si% z ekspansj$ na nowe tereny (w tym – realizacja nowych struktur na 
nadsypanych pirsach w g#%bi Zatoki Gda!skiej).

Realizacja scenariusza wi$za' si% b%dzie przede wszystkim z konieczno&ci$ 
powstania kompletu powi$za! komunikacyjnych w stre(e wewn$trz-aglome-
racyjnej, a wi%c po wschodniej stronie obwodnicy trójmiejskiejJ ednocze&nie 
mo"liwym jest powstanie wybranych powi$za! komunikacyjnych o charakterze 
tranzytowym, w tym tzw. obwodnicy metropolitalnej oraz trasy kaszubskiej. 
Zostanie to wymuszone znacz$cym zintensy(kowaniem ruchu w obr%bie  istnie- 
j$cego uk#adu oraz doci$"eniem obwodnicy trójmiejskiej ruchem aglomera-
cyjnym. W ramach tego scenariusza, powstanie kolei metropolitalnej spowoduje 
ograniczenie konieczno&ci znacz$cej rozbudowy uk#adu drogowego o charakte-
rze regionalnym, przy jednoczesnym wykorzystaniu tej linii na potrzeby obs#ugi 
znacznej cz%&ci ruchu pasa"erskiego w obr%bie metropolii.
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Realizacja scenariusza skutkowa' b%dzie wi%kszym stopniem integracji spo#ecznej 
w obr%bie metropolii, co zostanie wymuszone przez bliskie s$siedztwo miejsc 
zamieszkania odmiennych grup spo#ecznych i wymuszonym korzystaniem 
przez nie z tej samej infrastruktury o ró"norodnym charakterze, w tym – us#ug. 
Jednocze&nie znacznie bardziej powszechnymi stan$ si% ró"norodne kon+ikty 
spo#eczne wynikaj$ce z procesów intensy(kacji zagospodarowania, w tym – 
dotycz$ce niech%ci do zagospodarowania nieruchomo&ci obecnie od#ogowanych. 
Równocze&nie w du"ym stopniu istnie' b%dzie mo"liwo&' pe#nego wykorzystania 
infrastruktury spo#ecznej, bez konieczno&ci pilnej realizacji jej nowych elementów.

Najwa"niejszym elementem wi$"$cym si% z realizacj$ scenariusza stanie si% 
silna polaryzacja w odniesieniu do struktury dochodów pomi%dzy miastami  
i gminami po#o"onymi w centrum metropolii oraz na jej peryferiach. Oznacza' 
to mo"e narastanie kon+iktów, o ile nie zostanie zbilansowane przez mechanizm 
redystrybucji dochodów w skali metropolitalnej. Równocze&nie nast%powa' 
b%dzie naturalny proces znacz$cego wzrostu warto&ci nieruchomo&ci po#o"o-
nych w obszarze centralnym metropolii oraz relatywna stagnacja w odniesieniu 
do lokalizacji obrze"nych.

W konsekwencji realizacji scenariusza istnieje szansa na wykreowanie interes-
uj$cego z uwagi na zainteresowania &rodowiska biznesowego oraz klasy kre-
atywnej obszaru metropolitalnego, oferuj$cego du"$ dost%pno&' do wysokiej 
jako&ci przestrzeni powi$zanej z du"a intensywno&ci$ "ycia. Tym samym znacznie 
zwi%ksza si% szansa na wzmocnienie konkurencyjnej pozycji metropolii, zarówno  
w odniesieniu do Polski pó#nocnej (a tak"e ca#ego kraju) jak i regionu po#udnio-
wego Ba#tyku.
 

Rozwój dualny: intensy&kacja centrum oraz rozwój dalekich przedmie"#

Scenariusz zak#ada zatrzymanie procesu suburbanizacji bezpo&rednich prze- 
dmie&' aglomeracji przy jednoczesnym stymulowaniu intensy(kacji zago-
spodarowania dalekiego przedpola aglomeracji oraz wykreowania nowych 
biegunów wzrostu w regionie wykorzystuj$cych istniej$ce o&rodki miejskie. 
W szczególno&ci dotyczy to L%borka, Kartuz, Ko&cierzyny, Skarszew, Staro-
gardu Gda!skiego oraz Tczewa. Miasta te sta' si% mog$ alternatywnymi dla 
centrum metropolii o&rodkami wzrostu, wzorowanych na koncepcie „miast 
satelitarnych”. Jednocze&nie pomi%dzy nimi wykreowane zostan$ pasma 
rozwojowe, obejmuj$ce kompleksy zainwestowania o zdecydowanie rezyden 
-cjonalnym charakterze. W ramach tego scenariusza koniecznym jest reali-
zacja nowych, znacz$cych uk#adów komunikacyjnych, zapewniaj$cych mo"li- 
wo&' obs#ugi planowanych koncentracji mieszkalnictwa (w tym tzw. ob- 
wodnicy metropolitalnej) oraz znacz$ce usprawnienia w dziedzinie powi$-
ania komunikacyjnego o&rodków dzi& pozostaj$cych poza struktur$ metro-
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polii. Dokona' si% to mo"e na drodze usprawnienia istniej$cego uk#adu o cha- 
rakterze regionalnym lub te" zwi$zane b%dzie z budow$ trzeciej obwodni- 
cy metropolitalnej, #$cz$cej L%bork, Ko&cierzyn%, Starogard Gda!ski i Tczew.

Realizacja scenariusza b%dzie mo"liwa przy uwzgl%dnieniu trzech zasadniczych 
dzia#a!:

znacz$cego ograniczenia rozwoju strefy podmiejskiej aglomeracji wraz z wyk-
reowaniem polityki intensy(kacji jej obecnego j$dra oraz skoncentrowaniem 
nowych terenów mieszkalnictwa pozamiejskiego w &ci&le wyznaczonych 
strefach zwi$zanych z Kartuzami, -ukowem, Kolbudami i Chwaszczynem;
wykreowania polityki rozwoju przestrzennego i gospodarczego o&rodków 
regionalnych, co wi$za' si% powinno z realizacj$ nowych miejsc pracy  
w granicach g#ównych miast po#o"onych w odleg#o&ci 60-80 km od obecnego 
Trójmiasta;
wykreowania znacznie lepszych ni" obecnie powi$za! komunikacyjnych 
pomi%dzy w/w o&rodkami regionalnymi a obecnym obszarem metropo-
litalnym, umo"liwiaj$cym powi$zanie wszystkich tych o&rodków w sprawnie 
funkcjonuj$cy organizm.

Równocze&nie realizacja tego scenariusza wymaga' b%dzie wprowadzenia polityki 
równowa"enia kosztów rezygnacji z rozwoju przestrzennego gmin wiejskich, 
trac$cych na realizacji za#o"onej koncepcji.

W konsekwencji realizacji scenariusza nast$pi decentralizacja struktury funk-
cjonalno-przestrzennej aglomeracji, przy czym wykreowane zostan$ trzy za-
sadnicze koncentracje funkcji miejskich:

&cis#e j$dro aglomeracji, obejmuj$ce obszary na wschód od obwodnicy 
trójmiejskiej;
ograniczone do wybranych obszarów, powi$zanych z podmiejskimi o&rodkami 
wzrostu (Kartuzy, -ukowo, Kolbudy, Chwaszczyno), koncentracje nowego 
mieszkalnictwa o charakterze pozamiejskim;
nowe miasta satelitarne metropolii, powi$zane ze sob$ pasmami rozwoju, 
rozwijaj$ce si% w oparciu o historycznie wykszta#cone o&rodki: L%bork, Ko&-
cierzyna, Skarszewy, Starogard Gda!ski, Tczew.

Elementy te powi$zane zostan$ sieci$ komunikacji indywidualnej i zbiorowej, 
obejmuj$cej zarówno rozbudowan$ w skali regionalnej sie' kolei metropolitalnej 
jak i poprzez system dwóch lub trzech obwodnic metropolitalnych. Niezale"nie 
od ekspansji funkcji mieszkaniowych, restrukturyzacji poddane zostan$ tereny 
portowo – przemys#owe aglomeracji, z prawdopodobnym przeniesieniem zna-
cz$cej wi%kszo&ci tego typu aktywno&ci na obszary nowo realizowanych terminali 
g#%bokowodnych i zwi$zanych z nimi zapleczy logistycznych.

W konsekwencji realizacji scenariusza, konieczne b%dzie znacz$ce rozbudowanie 



50 PRZYSZ!O"# ZACZYNA SI$ DZI"

obecnej sieci drogowej i kolejowej, zapewniaj$cej dogodne warunki przemie-
szczania si% pomi%dzy elementami zdecentralizowanej struktury przestrzennej 
metropolii. Co istotne, wi%kszo&' z tych powi$za! b%dzie mia#o charakter 
tranzytowy wobec obszarów pomi%dzy wykreowanymi biegunami wzrostu, co 
skutkowa' b%dzie brakiem znacz$cych impulsów rozwojowych dla tych terenów.

Wraz z realizacj$ opisanych w scenariuszu przekszta#ce! istnieje szansa na wy-
kreowanie silnych spo#eczno&ci lokalnych nowych miast satelitarnych, budo-
wanych w oparciu o silne tradycje lokalne i to"samo&' miejsca.

Realizacja scenariusza wi$za' si% b%dzie ze znacz$cymi wydatkami na rozwój 
o&rodków regionalnych oraz rozbudow% powi$za! infrastrukturalnych pomi%dzy 
nimi. Znacz$ce wydatki wi$za' si% b%d$ tak"e z polityk$ redystrybucji efektów 
ekonomicznych rozwoju na obszary gmin wiejskich. Jednocze&nie wykreowanie 
nowych biegunów wzrostu pozwoli na znacz$ce wzmocnienie ekonomii regionu  
i prze#amanie monopolistycznej pozycji Trójmiasta na polu rozwoju nowoczesnego 
przemys#u i zwi$zanych z tym korzy&ci.

W konsekwencji realizacji scenariusza nast$pi' mo"e strukturalne wzmocnienie 
ekonomiczne i spo#eczne regionu jako ca#o&ci, jednak"e kosztem znacz$cego 
wzrostu samego j$dra metropolii. Oznacza' to mo"e zaprzepaszczenie szansy 
na rozwój Trójmiasta jako znacz$cej metropolii ba#tyckiej, przy jednoczesnym 
utrzymaniu silnej pozycji (a nawet jej wzmocnieniem) przez ca#y region.

Zrównowa$ony rozwój stref centralnych i przedmiejskich

Scenariusz zak#ada równoleg#e procesy intensy(kacji zagospodarowania j$dra 
obszaru metropolitalnego oraz koncentracje nowego zainwestowania wzd#u" 
pasm rozwojowych zwi$zanych z istniej$cymi korytarzami transportowymi oraz 
pozaaglomeracyjnymi o&rodkami wzrostu. Oznacza' to b%dzie wzmocnienie 
pozycji Kolbud, -ukowa i Kartuz oraz rozwini%cie wzd#u" tras komunikacji ko#owej 
i kolejowej prowadz$cych do nich nowych pasm rozwojowych, zwi$zanych ze 
skoncentrowan$ zabudow$ mieszkaniow$, us#ugow$ i ew. strefami logistycznymi. 
Rozwój ten wpisywa' si% b%dzie w planowan$ sie' powi$za! komunikacyjnych 
obszaru metropolitalnego, w szczególno&ci – uk#ad obwodnicy metropolitalnej  
i kolei metropolitalnej.

Realizacja scenariusza mo"liwa b%dzie przy zaistnieniu zrównowa"onej polityki 
rozwoju regionalnego, promuj$cej zarówno intensy(kacj% struktur j$dra me-
tropolii jak i koncentrowanie nowego zainwestowania wzd#u" wybranych 
ci$gów infrastruktury komunikacyjnej. Polityka ta winna by' zrównowa"ona 
mechanizmami powstrzymuj$cymi niekontrolowany rozwój w pozosta#ych 
obszarach potencjalnej ekspansji struktur mieszkaniowych. Konieczne jest tu 



51PRZYSZ!O"# ZACZYNA SI$ DZI"

dzia#anie wieloaspektowe: na szczeblu j$dra metropolii, gmin tworz$cych wybrane 
pasma rozwojowe oraz pozosta#ych obszarów aglomeracji.

W konsekwencji realizacji scenariusza powstanie struktura o du"ym stopniu 
zwarto&ci, koncentruj$ca si% wzd#u" wybranych, znacz$co usprawnionych ci$gów 
komunikacyjnych, przy dominuj$cym wykorzystaniu komunikacji publicznej. 
Jednocze&nie zwornikami tej struktury stan$ si% przezywaj$ce tak"e znacz$ce 
procesy przekszta#ce! i intensy(kacji miejscowo&ci podmiejskie (jak Kolbudy, 
-ukowo, Kartuzy, Chwaszczyno). Ich struktura przypomina' zacznie kompaktowe 
w swym charakterze miasta satelitarne, nie b%d$ce jednak"e znacz$cymi, samo-
dzielnymi o&rodkami wzrostu. Raczej stan$ si% one regionalnymi centrami us#ug 
i swoistymi „terminalami ko!cowymi” ci$gów komunikacyjnych metropolii. Reali-
zacja scenariusza wi$za' si% tak"e b%dzie ze znacz$cym ograniczeniem procesu 
rozwoju nowego zainwestowania na pozosta#ych terenach otoczenia aglomeracji.

Przewidywane s$ pewne konsekwencje dla systemu transportowego, wi$"$ce 
si% z urzeczywistnieniem si% scenariusza. Realizacja scenariusza wymaga' b%dzie 
znacz$cego usprawnienia wybranych ci$gów komunikacji drogowej i kolejowej,  
a tak"e realizacj% zupe#nie nowych elementów tego systemu zgodnie z przyj%tym 
uk#adem przestrzennym. Jednocze&nie ograniczona zostanie realizacja innych 
powi$za! infrastrukturalnych, w tym zapewniaj$cych komunikacj% z pozosta#ymi 
g#ównymi o&rodkami regionu.

W konsekwencji realizacji scenariusza wzmocnieniu ulegnie jednorodno&' stru-
ktury spo#ecznej metropolii, a mieszka!cy przedmie&' uzyskaj$ status pe#no-
prawnych jej obywateli. Ograniczony zosta' tak"e mo"e proces alienacji spo#e- 
cznej poszczególnych grup spo#ecznych oraz negatywne konsekwencje gentry- 
(kacji i gettoizacji.

Skutki ekonomiczne realizacji scenariusza obejmowa' b%d$ znacz$ce zyski 
zwi$zane z efektu koncentracji nowych miejsc zamieszkania i pracy, w tym 
p#yn$ce ze znacz$co lepszego wykorzystania przestrzeni j$dra obecnej metropolii. 
Natomiast istotne nak#ady b%dzie nale"a#o ponie&' na realizacj% wysokiej klasy 
infrastruktury komunikacyjnej, obs#uguj$cej w/w struktury, a tak"e na realizacj% 
ewentualnej polityki równowa"enia efektu koncentracji wzrostu w odniesieniu do 
pozosta#ych terenów gmin o&ciennych.

Realizacja scenariusza doprowadzi' mo"e do wzmocnienia konkurencyjnej pozycji 
metropolii zarówno w kontek&cie regionalnym i krajowym, jak i w kontek&cie 
mi%dzynarodowym. Odnosi si% to zarówno do stworzenia wysokiej jako&ci 
&rodowiska miejskiego w obr%bie j$dra obecnej metropolii (w tym – koncentracji 
atrakcyjnego programu miejskiego oraz interesuj$cych przestrzeni miejskich) jak  
i pasm rozwojowych o wysokim stopniu uporz$dkowania przestrzeni. Jednocze-
&nie rozwój ten pozwoli na wykreowanie jednej marki jak$ sta' si% mo"e metropolia 
na forum mi%dzynarodowym.



52 PRZYSZ!O"# ZACZYNA SI$ DZI"

II.6. Specjalizacje technologiczne6

Ocena potencja#u technologicznego Pomorza przeprowadzona w ramach panelu 
„Specjalizacje Pomorza” wskaza#a na 5 najbardziej obiecuj$cych obszarów. Proces 
badawczy sk#ada# si% z przeprowadzenia analizy desk research oraz badania 
Delphi obejmuj$cego pomorskie &rodowisko naukowe. Wyniki badania by#y 
prezentowane i konfrontowane w ramach otwartej dyskusji z przedstawicielami 
nauki, przedsi%biorcami i w#adzami regionalnymi. W&ród dziedzin, w których 
województwo pomorskie ma najwi%kszy potencja# rozwoju do roku 2030 wska-
zano na technologie z nast%puj$cych obszarów:

  INFORMACJA I KOMUNIKACJA

  ELEKTRONIKA

  ENERGIA I ZASOBY

  (RODOWISKO

  TECHNOLOGIE PRODUKCYJNE

Kompleksowa ocena 89 technologii uwzgl%dnia#a, zarówno potencja# naukowo-
badawczy (w tym zasoby kapita#u ludzkiego i wiedzy oraz infrastruktury), 
jak i potencja# wdro"eniowo-biznesowy. Potencja# naukowy regionu w przy-
padku zdecydowanej wi%kszo&ci technologii (70) oceniany by# jako silny,  
w przeciwie!stwie do potencja#u biznesowego, który uznano za silny zaledwie dla 
20 technologii.
Istotn$ pod wzgl%dem de(niowania specjalizacji technologicznych jest wery(-
kacja zarówno potencja#u naukowego (mo"liwo&ci rozwoju i opanowania danej 
technologii), jak i biznesowego (mo"liwo&ci wdro"enia, skomercjalizowania) 
technologii. Bior$c pod uwag%, "e g#ównym wery(katorem sukcesu jest rynek, 
6  Opracowano na podstawie: S.Szultka (red.), Specjalizacje technologiczne Pomorza, Pomorze 2030 Raport z panelu 
Specjalizacje technologiczne, Gda#sk 2013.
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technologie mo"na podzieli' na te, które dysponuj$ wy#$cznie potencja#em 
naukowym oraz te, które posiadaj$ potencja# biznesowy. 

W&ród technologii posiadaj$cych oba potencja#y znalaz#y si% m.in. technologie 
zwi$zane z zasobami wody, nano i mikroskrawania, technologie wytwarzania 
nastawione na recykling, wszechobecna elektronika czy zdecentralizowane 
systemy energetyczne. 

Istotny potencja# technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w wojewódz-
twie pomorskim wynika z istnienia w regionie silnego zaplecza naukowego 
dedykowanego tym technologiom. Dotyczy to przede wszystkim wydzia#ów  
i katedr szkó# wy"szych zlokalizowanych na Pomorzu (m.in. Politechnice Gda!skiej, 
Uniwersytecie Gda!skim, Gda!skim Uniwersytecie Medycznym, Akademii Mor-
skiej w Gdyni), a tak"e innych regionalnych instytucji naukowych zwi$zanych z tym 
obszarem. Uczelnie kszta#c$ niemal 4400 specjalistów informatyki, dostarczaj$c 
co roku na rynek w granicach 600-950 absolwentów kierunków informatycznych. 
Region dysponuje równie" silnym i nowoczesnym zapleczem infrastrukturalnym, 
do którego nale"$ m.in. centrum informatyczne TASK, sie' PIONIER, superkomputer 
Galera czy o&rodek Komputerów Du"ej Mocy. Znacz$cy potencja# biznesowy  
w sposób istotny wyró"nia t% dziedzin% technologii. W regionie istnieje wiele 
(rm z obszaru telekomunikacji i informatyki, w tym równie" nale"$ce do liderów 
w swojej dziedzinie, na przyk#ad Intel Technology Poland, oddzia# (rmy Asseco 
(dawny Prokom Software), YDP, Atena, DGT, Flextronics International Poland. 
Przyk#adem udanej wspó#pracy przedsi%biorców, uczelni i administracji publicznej 
jest inicjatywa klastrowa Interizon, uznana za klaster kluczowy dla rozwoju 
Pomorza.

Wyró"niaj$c$ si% specjalizacj$ pod wzgl%dem potencja#u zespo#ów badawczych 
na tle Europy i &wiata jest elektronika. Zapó)nienie technologiczne pomorskich 
zespo#ów badawczych w tym obszarze jest niewielkie w odniesieniu do Europy 
i &wiata i nie jest tak znacz$ce jak w wi%kszo&ci innych technologii. W&ród korzy-
stnych warunków rozwoju elektroniki, wskazuje si% na szerokie mo"liwo&ci jej 
wykorzystania, w szczególno&ci w przemy&le morskim (np. systemy monitorowania 
sytuacji na morzu, zabezpieczanie dzia#a! na morskich obszarach krytycznych). 
Dost%p regionu do morza jest wa"ny równie" w kontek&cie rozwoju morskiej 
elektroniki militarnej, tj. militarnych technologii nawodnych i podwodnych. 
Mocn$ stron$ w regionie s$, tak"e silne zasoby B+R, w tym w szczególno&ci 
specjalistyczne kierunki kszta#cenia studentów na pomorskich uczelniach (m.in. 
Politechnice Gda!skiej, Akademii Marynarki Wojennej), a tak"e inne o&rodki 
badawczo-rozwojowe (np. Centrum Techniki Morskiej).
Regionalne technologie produkcyjne s$ silne zarówno pod wzgl%dem potencja#u 
naukowego, jak i cechuj$ si% wysokim zainteresowaniem i gotowo&ci$ wdro"enia 
przez pomorskich przedsi%biorców. W regionie funkcjonuje przesz#o 28 000 
przedsi%biorstw produkcyjnych, generuj$cych niemal 14 mld PLN warto&ci 
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dodanej rocznie. Implementacja technologii produkcyjnych mo"e przynie&' 
Pomorzu korzy&ci zarówno w wymiarze spo#ecznym, naukowo-badawczym, jak  
i gospodarczym.

Specy(ka lokalizacyjna i zasobowa woj. pomorskiego sprawia, "e dysponuje ono 
wysokim potencja#em rozwoju technologii z obszaru energetyki, szczególnie 
zwi$zanej z pozyskiwaniem energii z odnawialnych )róde#. Region posiada zna-
czne zasoby energii wiatrowej (tj. wietrzno&'), biomasy (m.in. -u#awy Wi&lane) 
oraz energii wodnej. Ponadto szacuje si%, "e 75% terenów województwa mo"e 
spoczywa' na z#o"ach gazu #upkowego . Silne zaplecze naukowe pomorskich 
uczelni (przede wszystkim Politechniki Gda!skiej) oraz o&rodków badawczych (np. 
Instytut Maszyn Przep#ywowych PAN, Polski Instytut Budownictwa Pasywnego), jak 
równie" funkcjonowanie silnych graczy z obszaru energetyki, stwarzaj$ po"$dane 
warunki do rozwoju technologii energetycznych w regionie. Grupa Energa wraz  
z Instytutem Energetyki w Gda!sku stworzy#y pilota"owy projekt pn. „Inteligentny 
Pó#wysep”, który obejmuje instalacj% inteligentnej sieci energetycznej na Pó#wyspie 
Helskim. W regionie istniej$ równie" inne przedsi%biorstwa wi$"$ce swój rozwój  
z technologiami energii odnawialnej – zrzeszonymi m.in. w inicjatywach 
klastrowych, takich jak Ba#tycki Klaster Ekoenergetyczny czy Nadwi&la!ski 
Klaster Energii Odnawialnej. Przedsi%biorstwami zainteresowanymi wdra"aniem 
technologii ICT w obszarze energetyki (tzn. inteligentnych sieci energetycznych)  
s$ m.in. Grupa Energa, Vector, Multimedia Polska czy Pomorska Spó#ka Gazo-
wnictwa.

Najistotniejsz$ technologi$ ze specjalizacji zwi$zanej ze &rodowiskiem, jest 
technologia dotycz$ca zasobów wody, w tym rozwi$zania stosowane w wypadku 
powodzi, suszy czy po&wi%cone zagadnieniom )ród#a i jako&ci wody. W regionie 
wyst%puj$ bogate zasoby wód, zarówno powierzchniowych, jak i podziemnych, 
a jednym z najwi%kszych atutów &rodowiskowych regionu jest dost%p do wód 
morskich. Wdro"enie technologii z tego obszaru niesie ze sob$ liczne korzy&ci, 
przede wszystkim spo#eczne oraz naukowo-badawcze. Warto podkre&li', "e 
technologie te wpisuj$ si% w globalne wyzwania przysz#o&ci zwi$zane z rywalizacj$ 
o dobra rzadkie – wod% pitn$.

W&ród dziedzin, charakteryzuj$cych si% istotnym potencja#em naukowym, ale 
ograniczonym potencja#em komercjalizacji s$ technologie: medyczne, zwi$zane 
z farmaceutyk$, zdrowiem czy genetyk$ (w tym medycyna regeneracyjna, 
podstawowe badania w opracowywaniu leków, kontrola wy"szych funkcji 
biologicznych, nanobiologia czy elektronika molekularna i organiczna.), tech-
nologie z nauk przyrodniczych, rolniczych, a tak"e chemicznych. Potencja# 
technologiczny tych dziedzin w regionie jest silny, ale mimo wszystko nie wzbu-
dza on zainteresowania ze strony biznesowej.
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Aktywno"# naukowa i badawczo-rozwojowa na Pomorzu
Pod wzgl%dem naukowym i badawczo-rozwojowym na Pomorzu wyró"niaj$ si%: 
chemia, medycyna i biologia, nauki o &rodowisku oraz nauki in"ynieryjne.
Niemal 40% zg#osze! patentowych z Pomorza mog#oby znale)' zastosowanie  
w sektorach wysokich technologii, jest to wi%cej ni"  &rednia dla Polski.
Ponad po#owa wydanych w regionie publikacji dotyczy nauk in"ynieryjno-
przyrodniczych.

W przeprowadzonym badaniu eksperci wskazywali, "e mo"na zauwa"y' pole-
pszenie relacji nauki z biznesem, jednak sytuacja wci$" wymaga poprawy. Pomorze 
dysponuje silnym kapita#em ludzkim i wiedz$, które cz%sto nie s$ wykorzystywane 
przez sektor przedsi%biorstw. Aby zapewni' sta#y dost%p do wykwali(kowanych 
kadr nale"y po#o"y' nacisk na rozwój nauki i sprz%"enie zwrotne z gospodark$.

W&ród wymienianych problemów, eksperci wskazywali na te zwi$zane mi%dzy 
innymi z brakiem kapita#u na realizacj% projektów B+R, nienad$"anie biznesu 
za zmianami w nauce oraz bariery biurokratyczne. Mo"liwo&ci inwestycyjne po- 
morskich przedsi%biorców s$ uzale"nione zarówno od ich wewn%trznej, jak  
i zewn%trznej sytuacji gospodarczej. Uzyskanie (nansowania dla du"ych (kosz-
townych) regionalnych projektów badawczych jest niezwykle trudne. Z jednej 
strony na Pomorzu brakuje globalnych korporacji, które by#yby w stanie podj$' 
ryzyko inwestycji w nowe technologie. Przyk#adem s$ technologie zwi$zane 
z lekami, na Pomorzu jest tylko jeden du"y, potencjalny inwestor – Polpharma. 
Z drugiej za& strony przedsi%biorstwa borykaj$ si% z kryzysem gospodarczym  
i jego negatywnymi skutkami jak np. ni"sza sprzeda" czy zaleg#e zobowi$zania 
kontrahentów. Naukowcy, podobnie jak wi%kszo&' przedsi%biorców z Pomorza, 
nie posiadaj$ kapita#u na realizacj% du"ych projektów badawczych. Rozwi$zaniem 
wydaje si% szukanie partnerów biznesowych w innych regionach Polski lub 
zagranic$. Przyk#adem jest chocia"by wspó#praca Politechniki Gda!skiej z General 
Electric (GE), której efektem jest powstanie nowego kierunku studiów zwi$zanego 
z technologiami podwodnymi. Niemniej jednak takie wspó#dzia#anie jest mo"li- 
we jedynie dzi%ki zachowaniu konkurencyjno&ci na arenie mi%dzynarodowej. 

Wyniki bada! do&' wyra)nie pokazuj$, "e gotowo&' wdro"eniowa, rozumiana 
jako gotowe rozwi$zanie funkcjonalne do produkcji przemys#owej, jest zazwyczaj 
opó)niona wzgl%dem gotowo&ci technologicznej. Aby skróci' ten okres kluczowe 
jest budowanie wzajemnych, bezpo&rednich relacji pomi%dzy &wiatem nauki  
i biznesu. Przyk#adem stara! s#u"$cych budowaniu tego typu mostów jest 
inicjatywa klastrowa z sektora ICT – Interizon, która &ci&le wspó#pracuje  z Wy-
dzia#em Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (ETI) Politechniki Gda!skiej.  
Kontakty nauki z biznesem, z jednej strony pomagaj$ dostosowa' program 
nauczania do potrzeb rynku, z drugiej strony daj$ mo"liwo&' przedsi%biorcom 
szybkiego zapoznania si% z nowymi technologiami oraz pomys#ami powstaj$cymi 
na uczelni i w razie potrzeby dostosowania ich do realiów rynkowych. Ponadto 
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pracownicy wydzia#u podkre&laj$, "e przedsi%biorcy „wy#apuj$” zdolnych stu-
dentów, a to zwi%ksza atrakcyjno&' studiowania na wydziale ETI.

Specjalizacje technologiczne Pomorza
Silne zaplecze naukowe, ale brak potencja#u wdro"eniowego.
Potencja# regionalnych zespo#ów badawczych jest do&' silny na tle kraju, ale s#aby 
na tle Europy i &wiata.

Istotna, z punktu widzenia rozwoju specjalizacji technologicznej, jest równie" 
konkurencyjno&' poszczególnych technologii na arenie europejskiej i &wiatowej. 
Niestety wyniki przeprowadzonego badania  wskazuj$, i" w wypadku zaledwie 
5 technologii, g#ównie z obszaru informacji i komunikacji, regionalne zespo#y 
badawcze maj$ silny (czy te" porównywalny) potencja# na tle Europy, a tylko 
jednej na tle &wiata. Z tego wzgl%du, cz%&' jednostek naukowych upatruje szans% 
na zwi%kszenie konkurencyjno&ci w uzyskiwaniu patentów mi%dzynarodowych. 
Przyk#adem obrania takiego kierunku rozwoju jest Wydzia# Farmaceutyczny  
z Oddzia#em Medycyny Laboratoryjnej Gda!skiego Uniwersytetu Medycznego.

Silne technologie Pomorza na tle Europy i "wiata

!ród"o: wyniki badania eksperckiego.
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Wyniki badania s$ dobrym punktem wyj&cia do dyskusji nad inteligentnymi 
specjalizacjami województwa pomorskiego i przysz#o&ci$ regionalnego roz-
woju technologicznego. Dla urzeczywistnienia i rozwoju danej specjalizacji 
kluczowe jest istnienie potencja#u wdro"eniowego/biznesowego oraz jego 
efektywne po#$czenie z zapleczem naukowym. Zwi%kszenie zakresu wspó#pracy 
przedsi%biorców i naukowców powinno przyczyni' si% do intensy(kacji transferu 
wiedzy z obszarów badawczo-rozwojowych do gospodarki, tym samym efekty-
wniejszego wykorzystania regionalnego potencja#u technologicznego. Wsparcie 
w#adz regionalnych skoncentrowane na kluczowych specjalizacjach, mo"e 
doprowadzi' do o"ywienia technologicznego regionu. Na wzmacnianiu potencja#u 
biznesowego oraz jego skojarzeniu z potencja#em naukowym, powinny tak"e 
skorzysta' technologie z obszarów, w których przejawia si% wy#$cznie potencja# 
naukowo-badawczy.

Kreatywne podej&cie do de(niowania inteligentnych specjalizacji, przemawia 
za wskazaniem pewnych obszarów specjalizacji technologicznych, ani"eli kon-
kretnych technologii. Zatem, nale"y skoncentrowa' si% na szukaniu nowych 
perspektyw i niekonwencjonalnych rozwi$za! w ramach istniej$cych w regionie 
kluczowych specjalizacji. Podczas dyskusji nad wynikami badania, eksperci 
podkre&lali potencja# specjalizacji na styku kilku obszarów technologicznych. 
G#ównym zasobem pozwalaj$cym na rozwój nie tylko turystyki i rekreacji  
w regionie, ale równie" specy(cznych technologii np. energetycznych (morskie 
farmy wiatrowe, wydobycie z dna morskiego) czy produkcyjnych (przemys# mo- 
rski) jest dost%p województwa do morza. Zwi$zki, które istniej$ mi%dzy ró"nymi 
technologiami i szeroki zakres sfer codziennego "ycia jakich dotykaj$, sprawiaj$, 
"e mo"na spodziewa' si% rozprzestrzenienia w gospodarce efektów rozwoju 
kluczowych specjalizacji technologicznych. Efekty te mog$ by' odzwierciedlone 
w postaci szeregu nowych pomys#ów, produktów czy us#ug. Tym samym stra- 
tegia inteligentnej specjalizacji mo"e stanowi' efektywny instrument rozwi$-
zywania regionalnych problemów takich, jak starzenie si% spo#ecze!stwa czy 
bezpiecze!stwo energetyczne.




