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Strategie
Strategia Rozwoju Kraju 2020
Rada Ministrów przyjęła SRK 2020 25 września 2012 r. Jest to główna strategia rozwojowa Polski w
średnim horyzoncie czasowym. Wskazuje strategiczne zadania państwa, których podjęcie w
perspektywie najbliższych lat jest niezbędne, by wzmocnić procesy rozwojowe (wraz z
szacunkowymi wielkościami potrzebnych środków finansowych). Strategia wyznacza trzy obszary
●
●
●

Sprawne i efektywne państwo,
Konkurencyjna gospodarka,
Spójność społeczna i terytorialna,

na których koncentrowane będzie wsparcie. Strategia stanowi bazę dla 9 strategii zintegrowanych,
które uszczegóławiają ją przyczyniają się do realizacji założonych w niej celów.

Strategia stanowi również odniesienie na gruncie krajowym dla dokumentów na perspektywę
finansową 2014-2020 , tj. umowy partnerstwa i programów operacyjnych. Wskazane w Strategii
cele rozwojowe i priorytety w znaczącym zakresie wpisują się też w cele strategii unijnej „Europa
2020” i są z nią spójne.

Uchwała Rady Ministrów wraz z SRK 2020 5,99 MB (PDF)

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony - miasta obszary wiejskie
Rady Ministrów przyjęła KSRR 13 lipca 2010 r. Jest to kompleksowy średniookresowy (do 2020 r.)
dokument strategiczny, odnoszący się do prowadzenia polityki rozwoju społeczno-gospodarczego
kraju w ujęciu wojewódzkim. Jest to też jedna z dziewięciu strategii zintegrowanych, które
uszczegóławiają SRK 2020.

Strategia wprowadza szereg modyfikacji sposobu planowania i prowadzenia polityki regionalnej w
Polsce, a wraz z nimi różnych polityk publicznych. Wiele propozycji dotyczy zarządzania politykami
ukierunkowanymi terytorialnie i obejmuje zagadnienia współpracy, koordynacji, efektywności,
monitorowania i ewaluacji.

KSRR zakłada także dalsze wzmacnianie roli regionów w osiąganiu celów rozwojowych kraju i w
związku z tym zawiera propozycje zmian roli samorządów wojewódzkich w tym procesie oraz
modyfikacji sposobu udziału w nim innych podmiotów publicznych

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 15,86 MB (PDF)

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030
Rady Ministrów orzyjęła KPZK 13 grudnia 2011 r. Jest to najważniejszy dokument dotyczący ładu
przestrzennego Polski. Jego celem strategicznym jest efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i
jej zróżnicowanych potencjałów rozwojowych do osiągnięcia konkurencyjności, zwiększenia
zatrudnienia i większej sprawności państwa oraz spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej
w długim okresie.

W 2030 r. Polska przestrzeń będzie bardziej zintegrowana w układach międzynarodowych.
Warszawa i pozostałe ośrodki metropolitalne będą lepiej powiązane funkcjonalnie (głównie
gospodarczo) między sobą, a także z podobnymi obszarami UE. Polska 2030 r. będzie krajem o
ugruntowanych warunkach trwałego i zrównoważonego rozwoju, dobrze zagospodarowanym,
sprawnie zarządzanym i bezpiecznym.

●

uchwała Rady Ministrów wraz z KPZK 2030 (do s. 240) 10,79 MB (PDF)

Mapy:
●

Struktura osadnicza 9,58 MB (PDF)

●

Współczesne procesy osadnicze 8,3 MB (PDF)

●

Wewnętrzne powiązania funkcjonalne 13,04 MB (PDF)

●

Miejskie obszary funkcjonalne 7,8 MB (PDF)

●

Struktura demograficzna 8,5 MB (PDF)

●

Dojazdy do pracy najemnej 7,07 MB (PDF)

●

Struktura gospodarcza 7,43 MB (PDF)

●

Towarowość rolnictwa 8,67 MB (PDF)

●

Infrastruktura społeczna wyższego rzędu 10,44 MB (PDF)

●

Sieć transportowa 8,27 MB (PDF)

●

●

Czasowa dostępność transportowa do głównych ośrodków administracyjno-osadniczych 10,69 MB
(PDF)
Typologia czasowej dostępności transportowej do ośrodków koncentracji usług różnego rzędu

15,61 MB (PDF)
●

Gospodarka ropą naftową i gazem ziemnym 6,66 MB (PDF)

●

Elektroenergetyka 6,94 MB (PDF)

●

Gospodarka wodna 10,96 MB (PDF)

●

Różnorodność krajobrazu 11,24 MB (PDF)

●

Obszarowa ochrona przyrody 16,58 MB (PDF)

●

Krajobraz kulturowy 9,28 MB (PDF)

●

Występowanie złóż kopalin i zasoby bilansowe w złożach 15,45 MB (PDF)

●

Zasoby energii odnawialnej 11,39 MB (PDF)

●

Zagrożenia naturalne 15,61 MB (PDF)

●

Zagrożenia i infrastruktura związana z ochroną przeciwpowodziową 11,28 MB (PDF)

●

Pokrycie planistyczne 10,51 MB (PDF)

