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przyjęta na nieformalnym spotkaniu ministrów ds. Planowania przestrzennego i rozwoju 
terytorialnego 19 maja 2011 r. w Gödöllő, Węgry

Poprzedzona aktualizacją raportu Stan Terytorialny i Perspektywy UE

Spójność terytorialna jako wspólny cel – na rzecz bardziej    harmonijnego i 
lepiej wyważonego stanu Europy

Wyzwania i szanse rozwoju terytorialnego

Terytorialne priorytety dla rozwoju UE

Urzeczywistnienie spójności terytorialnej

Agenda Terytorialna UE 2020

W kierunku sprzyjającej społecznemu włączeniu, inteligentnej i 
zrównoważonej Europy zróżnicowanych regionów
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Rosnące zagrożenie globalizacją: zmiany strukturalne po światowym 
kryzysie gospodarczym;

Wyzwania związane z integracją w UE i coraz większą współzależnością 
regionów;

Terytorialnie zróżnicowane demograficzne i społeczne wyzwania, 
marginalizacja grup szczególnie podatnych na te wyzwania;

Zmiana klimatu i zagrożenia ekologiczne: skutki zróżnicowane 
geograficznie;

Wyzwania energetyczne wysuwają się na pierwszy plan i zagrażają 
konkurencyjności regionów;

Malejąca różnorodność biologiczna, wrażliwe dziedzictwo 
przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe.

AT 2020 - wyzwania i szanse rozwoju 
terytorialnego
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Wspieranie policentrycznego i zrównoważonego rozwoju terytorialnego;

Wspieranie zintegrowanego rozwoju w miastach oraz regionach wiejskich
i na obszarach o szczególnych uwarunkowaniach;

Integracja terytorialna w transgranicznych i ponadnarodowych regionach 
funkcjonalnych;

Zapewnienie globalnej konkurencyjności regionów w oparciu o silne 
gospodarki lokalne;

Usprawnienie powiązań terytorialnych na rzecz obywateli, społeczności i 
przedsiębiorstw;

Zarządzanie i budowanie powiązań między ekologicznymi, 
krajobrazowymi i kulturowymi walorami regionów.

Agenda Terytorialna 2020

Terytorialne priorytety dla rozwoju UE



5

Raport ekspercki How to strengthen the territorial dimension of 
‘Europe 2020’ and the EU Cohesion Policy

TERRITORIAL KEYS

Dokument problemowy 
– issue paper

Konferencje i seminaria nt. wymiaru miejskiego 
polityki spójności i wzmacniania spójności terytorialnej

Mapa Drogowa na rzecz promocji i poprawy zintegrowanego 
podejścia terytorialnego na podstawie AT UE 2020

Polska prezydencja w Radzie UE
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Wymiar terytorialny polityki spójności w Polsce

W Polsce, zasady, cele i kierunki działań dla wsparcia wymiaru 
terytorialnego polityki spójności wynikają z: 

Strategii Europa 2020 

Zapisów projektów rozporządzeń polityki spójności 2014-2020

Zapisów celów Umowy Partnerstwa

Krajowych dokumentów strategicznych:

Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030;

Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego: 
regiony, miasta, obszary wiejskie 2010-2020;

Projektu Krajowej Polityki Miejskiej.
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Istnieje rola miast i obszarów 
peryferyjnych w procesie dyfuzji, nie 
tylko w Polsce, ale również w UE.

Korzyści dla polskiej przestrzeni
wynikające z rozwoju integracji w 

ramach struktur makroregionalnych.

Przestrzeń polska stanowi ważny obszar koncentracji działalności i przepływów w Europie, 
napędza to rozwój i integrację dzięki:

•zapewnianiu warunków dla rozwoju sieci ośrodków metropolitalnych,
•łączeniu potencjału sieci miejskich w system wzajemnych funkcjonalnych połączeń.

Dyfuzja i sieci współpracy w Europie
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Główne cechy polskiej przestrzeni

KONKURENCYJNOŚĆ I 
INNOWACYJNOŚĆ

BEZPIECZEŃSTWO

ŁAD
PRZESTRZENNY

BOGACTWO I 
RÓŻNORODNOŚĆ 

BIOLOGICZNA

SPÓJNOŚĆ
WEWNĘTRZNA

"Efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej terytorialnie 
zróżnicowanych potencjałów rozwojowych dla osiągnięcia krajowych 

celów w zakresie rozwoju - wzrostu, zatrudnienia i spójności" 
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Główne cechy polskiej przestrzeni

Konkurencyjność i innowacyjność – dzięki wykorzystaniu potencjału 
policentrycznej sieci metropolii

Integracja i spójność – zewnętrznie, jak i wewnętrznie = wszyscy 
mieszkańcy uczestniczą w procesach rozwojowych

Rozpoznawalność – dzięki zachowaniu bogactwa walorów 
dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego

Odporność na zagrożenia – związane z 
bezpieczeństwem energetycznym i naturalnym

Ład przestrzenny – dzięki uporządkowanemu 
systemowi prawnemu i efektywnym 
instytucjom publicznym
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Schemat dokumentów strategicznych w Polsce

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego

Strategia 
zrównoważonego 

rozwoju wsi, rolnictwa i 
rybactwa

Strategia rozwoju 
systemu bezpieczeństwa 

RP

Sprawne Państwo

Bezpieczeństwo 
energetyczne i 

środowisko 

Strategia rozwoju 
transportu

Strategia rozwoju 
kapitału społecznego

Strategia innowacyjności 
i efektywności 

gospodarki

Strategia rozwoju 
kapitału ludzkiego

Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2030

9 Strategii 
zintegrowanych 
podkreślających 

znaczenie 
wymiaru 

terytorialnego
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Zasady polityki przestrzennego 
zagospodarowania kraju

Racjonalności ekonomicznej

„Recyklingu przestrzeni” - preferencji regeneracji (odnowy) 
nad zajmowaniem nowych obszarów pod zabudowę
Przezorności ekologicznej
Kompensacji ekologicznej

Partycypacji społecznej

Hierarchiczności celów 
Dynamicznego strefowania i wyznaczania obszarów 
planistycznych

Wynikają z konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju  
odnoszą się do triady kapitałów: 

ekonomicznego, społecznego i przyrodniczego.
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Cele polityki przestrzennego 
zagospodarowania kraju

1. Podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich Polski w
przestrzeni europejskiej poprzez ich integrację funkcjonalną przy zachowaniu
policentrycznej struktury systemu osadniczego sprzyjającej spójności.

2. Poprawa spójności wewnętrznej kraju poprzez promowanie integracji
funkcjonalnej tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się czynników rozwoju
oraz wykorzystanie potencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów.

3. Poprawa dostępności terytorialnej kraju w rożnych skalach przestrzennych
poprzez rozwijanie infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej.

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

5. Zwiększenie odporności struktury przestrzennej kraju na zagrożenia naturalne i
utraty bezpieczeństwa energetycznego przez kształtowanie struktur przestrzennych
wspierających zdolności obronne państwa.

6. Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego.
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Wprowadzenie zintegrowanego systemu 
planowania przestrzennego

Zintegrowany system (hierarchiczny i 
skoordynowany):

■ poziom krajowy – Koncepcja  Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju (KPZK)
obok Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju;
■ poziom wojewódzki – plan zagospodarowania 
przestrzennego województwa (PZPW)
obok strategii rozwoju województwa;
■ poziom lokalny – miejscowy plan 
zagospodarowania  przestrzennego (MPZP)
spójny ze studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy.

Wprowadzenie planowania dla obszarów 
funkcjonalnych:

Planowanie funkcjonalne – element działań polityki 
rozwoju oraz polityk sektorowych na każdym 
poziomie planowania w ramach krajowych i 
regionalnych programów rozwojowych.

Zapewnienie koordynacji (przebudowa systemu 
zarządzania państwem, systemu finansów 
publicznych).
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Najważniejszy i jedyny dokument strategiczny określający kierunki
polityki przestrzennej państwa.

Fundament dla planowania przestrzennego na każdym poziomie
gospodarowania przestrzenią – podstawa dla sporządzania
i uzgadniania planów zagospodarowania województw.

Uzupełnienie polityki rozwoju o wymiar przestrzenny – płaszczyzna
analiz efektów działań innych polityk.

Kluczowy element uporządkowania systemu zarządzania rozwojem
– element nowoczesnego zintegrowanego planowania.

Podnosi efektywność planowania – planowanie funkcjonalne,
wykorzystanie strefy lądowej i morskiej.

13 grudnia 2011 polska Rada Ministrów przyjęła KPZK 2030
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KPZK 2030 jest częścią procesów zachodzących w 
Europie

Zapewnia implementację nowego celu Traktu z 
Lizbony – spójność terytorialna równorzędna ze 
spójnością społeczną i spójnością  gospodarczą. 

Odpowiada na wyzwania Strategii Europa 2020 
i Agendy Terytorialnej dla UE 2020 – polski wkład 
w polityki UE.

Formułuje priorytety współpracy 
transgranicznej, międzyregionalnej i w układach 
makroregionalnych – spójność działań 
współpracy międzynarodowej.

Integruje elementy programu Polskiej 
Prezydencji w Radzie UE w odniesieniu do 
wymiaru terytorialnego polityki spójności –
zintegrowane podejście do rozwoju, instrumenty 
rozwoju terytorialnego, wielopoziomowe 
zarządzanie.
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Narzędzia zmian:
• Zasady gospodarowania przestrzenią
– w sposób racjonalny; 
• Plan działań KPZK 2030 służący uporządkowaniu systemu 
gospodarki przestrzennej;
•Ustawa o działach administracji rządowej – przeniosła do MRR 
kompetencje z zakresu m.in. transgranicznego planowania 
przestrzennego, polityki miejskiej, planowanie na poziomie 
regionalnym;
•Projekt ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju –
wprowadzenie obszarów funkcjonalnych do systemu prawnego.

Efekty działań: 
pełne wykorzystanie potencjału regionów, wprowadzenie ładu 
przestrzennego na obszarze całego kraju, tak by polska przestrzeń 
była konkurencyjna wobec przestrzeni europejskiej. 

Ambitne kierunki zmian



17

20302010

Kierunki integracji polskiej przestrzeni 

Rozwijanie sieci powiązań pomiędzy miastami służy wzmacnianiu całego kraju.

Wykorzystanie potencjałów poszczególnych obszarów Polski (ich rozwój) zależy od 
tworzenia  warunków dla rozprzestrzeniania rozwoju na pozostałe obszary kraju. 

Najsilniejsze powiązania kształtują się na granicy południowo-zachodniej tworząc 
warunki rozwoju tej części kraju (wyzwaniem jest aktywizacja pozostałych obszarów).

Polska 2010
„Warszawocentryczne” 

powiązania 
funkcjonalne pomiędzy 

głównymi miastami

Polska 2030
Policentryczna 

metropolia sieciowa
i zrównoważenie 

powiązań 
wewnątrzsieciowych
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Kierunki poprawy spójności
wewnętrznej kraju

Wzmocnienie gospodarcze i społeczne 
obszarów peryferyjnych.

Wspomaganie rozprzestrzeniania 
procesów rozwojowych na obszary poza 
głównymi miastami.

Rozwijanie powiązań funkcjonalnych 
pomiędzy obszarami peryferyjnymi.

Restrukturyzacja i rewitalizacja miast.

Wspomaganie restrukturyzacyjne 
obszarów wiejskich jako podstawa 
podniesienia jakości życia mieszkańców 
tych obszarów (zielony obszar).
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Miejskie obszary 

funkcjonalne

Strefa 

przybrzeżna –

zintegrowane 

zarządzanie 

Wiejskie obszary 

funkcjonalne 
Funkcjonalne obszary morskie

Obszary narażone 

na ryzyko powodzi 

w skali dorzeczy

Obszary górskie

Obszary funkcjonalne
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Ład przestrzenny  - KPZK 2030 

umożliwia wczesne zapobieganie 
konfliktom funkcji dotyczących ochrony 
zielonej infrastruktury (sieci węzłów i 
korytarzy ekologicznych)

z rozwojem miast 
korytarzami komunikacyjnymi  
infrastrukturą energetyczną  
osadnictwa i rozwoju transportu z 
wydobyciem surowców 
energetycznych 

pozwala zintegrować systemy ochrony 
przyrodniczych walorów 
krajobrazowych z ochroną  zabytków 
kultury materialnej i niematerialnej

pogodzić użytkowanie wód 
z ochroną ich dobrego stanu 
ekologicznego i bezpieczeństwem 
powodziowym 
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Koszty braku ładu przestrzennego

Nieuporządkowany system gospodarki przestrzennej wywołuje 
konkretne skutki w sferze społecznej i gospodarczej.

Problemy społeczne wynikają z podziałów społecznych
w przestrzeni.

Niekontrolowana suburbanizacja wywołuje koszty budowania 
dodatkowej infrastruktury. 

Zaspokojenie kosztów podstawowej lokalnej infrastruktury 
ogranicza możliwości inwestowania.

Przyspieszona dekapitalizacja systemów transportu publicznego. 

Polskie miasta nie są atrakcyjne dla wykwalifikowanych kadr 
ważnych dla współczesnego rozwoju. 

Zagrożenie bezpieczeństwa osób żyjących lub prowadzących 
działalność na terenach zalewowych. 
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Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego

Kierunki działań:

Ochrona interesu publicznego.

Zbudowanie sprawnego systemu
planowania przestrzennego.

Zapewnienie praworządności w 
planowaniu i realizowaniu procesów 
przestrzennego rozwoju.

Wdrożenie do systemu 
gospodarowania przestrzenią 
podstawowych, zróżnicowanych 
terytorialnie i spójnych z polityką 
rozwoju, instrumentów 
ekonomicznych.

Tworzenie korzystnych warunków dla 
działalności gospodarczej.

Działania:

 Wprowadzenie zintegrowanego
(spójnego i hierarchicznego) systemu 
planowania rozwoju zdolnego do 
efektywnej koordynacji działań 
podmiotów publicznych i polityk 
publicznych mających największe 
znaczenie dla zagospodarowania 
przestrzennego na różnych poziomach 
zarządzania.

 Uporządkowanie regulacji 
zapewniających sprawność i 
powszechność działania systemu 
planowania przestrzennego. 

 Wzmocnienie instytucjonalne i 
jakościowe planowania 
przestrzennego.
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Wymiar miejski – częścią wymiaru terytorialnego

Wymiar miejski – np. wsparcie dla miast – jest integralną częścią wymiaru 
terytorialnego

Znaczące wzmocnienie wymiaru miejskiego w nowym okresie 
programowania UE

Wsparcie dla wszystkich rodzajów ośrodków 
miejskich: wojewódzkich, regionalnych, 
subregionalnych i lokalnych

Różne instrumenty dla różnych typów 
miast, biorące pod uwagę szczególne potrzeby 
i potencjał rozwojowy poszczególnych miast

Zgodnie z podejściem terytorialnym – z 
jednej strony, wsparcie dla obszarów 
funkcjonalnych miast, z drugiej strony w 
określonych obszarach
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Udział poszczególnych obszarów funkcjonalnych 
ośrodków wojewódzkich w tworzeniu PKB (2007)

Poziom urbanizacji: 61% populacji żyje w ośrodkach miejskich
Główne miasta: Warszawa (stolica kraju), Konurbacja Górnośląska (Katowice), Kraków
Rola głównych miast w rozwoju kraju: około 51% PKB jest wytwarzane w 16 stolicach województw
Policentryczna i funkcjonalna struktura przestrzenna systemu osadniczego :
• regularne rozmieszczenie miast o podobnej wielkości;
• niewielka przewaga stolicy nad innymi ośrodkami regionalnymi, w porównaniu do innych krajów 
europejskich;
• system policentryczny sprzyja osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju.

Miasta i obszary miejskie w Polsce
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Główne cele Krajowej Polityki Miejskiej

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

2. Wspomaganie rozwoju subregionalnych i lokalnych ośrodków miejskich, przede 
wszystkim na obszarach problemowych polityki regionalnej (w tym na niektórych 
obszarach wiejskich) poprzez wzmacnianie ich funkcji oraz przeciwdziałanie ich upadkowi 
ekonomicznemu.

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

4. Wspieranie zrównoważonego rozwoju ośrodków miejskich, w tym przeciwdziałanie 

negatywnym zjawiskom niekontrolowanej suburbanizacji.

5. Stworzenie warunków dla skutecznego, efektywnego i partnerskiego zarządzania
rozwojem na obszarach miejskich, w tym w szczególności na obszarach metropolitalnych.

Strategicznym celem krajowej polityki miejskiej 
jest wzmocnienie zdolności miast i obszarów 

zurbanizowanych do kreowania wzrostu 
gospodarczego i tworzenia miejsc pracy oraz 

poprawa jakości życia mieszkańców.

Cele Krajowej Polityki 
Miejskiej

do roku 2020:
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Podmioty i instrumenty Krajowej Polityki 
Miejskiej 

 Rząd

 Jednostki samorządu 
terytorialnego:

- miasta na prawach powiatu,

- gminy miejskie,

• ale także: 

- gminy miejsko-wiejskie (na 
obszarach zurbanizowanych),

- gminy wiejskie (na obszarach 
zurbanizowanych)

• przy współudziale:

- województw,

- powiatów. 

 Zestaw instrumentów:

- planistycznych, 

- instytucjonalnych, 

- prawnych,

- finansowych, 

 wykorzystywanych na 
wszystkich poziomach 
zarządzania:

- krajowym,

- regionalnym,

- lokalnym.
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Główne wyzwania dla rozwoju miast w 2020

1. Wykorzystanie potencjału głównych ośrodków miejskich i ich 
obszarów funkcjonalnych do kreowania wzrostu i zatrudnienia
oraz zdynamizowania rozwoju kraju.

2. Wykorzystanie potencjału miast w procesach rozwoju 
regionalnego na obszarach problemowych o znaczeniu krajowym.

3. Przeciwdziałanie degradacji społeczno-gospodarczej i 
przestrzennej obszarów zurbanizowanych.

4. Poprawa ładu przestrzennego na obszarach miejskich i 
powstrzymanie żywiołowej suburbanizacji.

5. Poprawa jakości zarządzania i współpracy na obszarach 
miejskich, w tym na obszarach funkcjonalnych miast.

6. Wyzwania horyzontalne, które w specyficzny sposób 
ujawniają się w miastach.

7. Infrastruktura transportowa, w tym transport publiczny 
na obszarach miejskich.

8. Stały monitoring zjawisk społeczno-przestrzennych 
na obszarach zurbanizowanych.
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Dziękuję za uwagę.

www.mrr.gov.pl


