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KONCEPCJA ROZWOJU KRAJU (KRK)

1. KRK jest dokumentem długookresowym (20-30 lat) o charakterze wizyjnym (kierunkowym), określającym długookresowe
scenariusze rozwojowe Polski w wymiarze społecznym, gospodarczym i terytorialnym na podstawie analiz i przewidywanych
zmian w zakresie uwarunkowań i trendów demograficznych, społecznych, kulturowych, środowiskowych, gospodarczych,
technologicznych i geopolitycznych.

2. Istotą scenariuszy rozwojowych jest zaprezentowanie, na podstawie zgromadzonej w procesie sporządzania KRK wiedzy, jaki
może być stan rozwoju Polski w pespektywie długookresowej. Celem scenariuszy będzie stworzenie podstawy decyzyjnej dla
określenia średniookresowych celów strategicznych prowadzenia polityki rozwojowej kraju w Strategii Rozwoju Kraju.

3. Każdy ze scenariuszy rozwojowych Polski zostanie poddany ocenie z punktu widzenia ich konsekwencji dla kształtowania
struktury funkcjonalno-przestrzennej kraju.



STRATEGIA ROZWOJU KRAJU (SRK)

➢ SRK jest dokumentem średniookresowym (od 7 do 10 lat), określającym strategiczne wyzwania i cele rozwojowe kraju w
wymiarze społecznym, gospodarczym oraz terytorialnym.

➢ System realizacji SRK jest ściśle powiązany z planowaniem operacyjnym i finansowym na poziomie kraju, w tym zapewnia
koordynację planowania (strategicznego i przestrzennego), w tym w zakresie wprowadzania inwestycji celu publicznego o
znaczeniu ponadlokalnym krajowym do Wojewódzkiego Rejestru Ponadlokalnych Celów Publicznych.

➢ SRK, określając strategiczne cele rozwojowe, definiuje oczekiwane kierunki zmian, w tym w zagospodarowaniu przestrzennym
kraju, kierunki interwencji państwa (cele operacyjne) oraz projekty strategiczne – zobowiązania (w tym strategiczne inwestycje
celu publicznego).

➢ SRK w części wizyjnej, składa się m.in. z

→ analizy możliwych scenariuszy rozwojowych kraju w perspektywie średniookresowej z odniesieniem do długookresowych
scenariuszy rozwojowych kraju ujętych w KRK, w tym ich konsekwencji dla kształtowania struktury funkcjonalno-
przestrzennej kraju,

→ wizji rozwoju kraju, w tym jej wpływu na kształtowanie struktury funkcjonalno-przestrzennej kraju w perspektywie
średniookresowej;

➢ SRK w systemie realizacji określa m.in. z

→ wykaz krajowych programów rozwoju (KPR) wymagających sporządzenia.

➢ Ustalenia SRK w zakresie projektów strategicznych, w tym w szczególności inwestycji celu publicznego są wiążące dla organów
centralnych



KRAJOWE PROGRAMY ROZWOJU (KPR)

➢ KPR są zasadniczym narzędziem realizacji SRK, rozwijają cele operacyjne i kierunki interwencji państwa właściwe dla danego
programu przez zdefiniowanie celów szczegółowych, działań rozwojowych i zadań inwestycyjnych (inwestycje celu publicznego).

➢ KPR zastępują strategie horyzontalne, programy rządowe i programy rozwojowe tworzone w oparciu o różne podstawy prawne
(ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju) oraz szereg innych podstaw prawnych do tworzenia programów branżowych (np.
ustawa o zabytkach i opiece nad zabytkami – krajowy program opieki nad zabytkami, itp.).

➢ W określonych sytuacjach (specyficzne programy i plany branżowe np. wymogi zobowiązań wobec UE) KPR definiuje
szczegółowe dokumenty wykonawcze (np. Krajowy Program Kolejowy, Program Budowy Dróg Krajowych, plany zarządzania ryzykiem
powodzi, plany adaptacji do zmian klimatu, itp.) określające zadania inwestycyjne (inwestycje celu publicznego) i zapewnia ich źródła
finansowania.

➢ KPR w części projekcyjnej, składa się m.in. z

→ priorytetów, działań rozwojowych i zadań inwestycyjnych (inwestycje celu publicznego) w obszarze objętym KPR, w tym z
uwzględnieniem wyników negocjacji Kontraktów Terytorialnych,

→ oceny prognostycznej wpływu planowanej interwencji państwa na kształtowanie struktury funkcjonalno-przestrzennej kraju,
wyrażonej w SRK;

➢ KPR zawierają ustalenia wiążące dla organów centralnych w zakresie projektów strategicznych – zobowiązań (inwestycje celu
publicznego) wynikających z SRK oraz zadań inwestycyjnych (inwestycje celu publicznego).

➢ Lista projektów strategicznych – zobowiązań (inwestycje celu publicznego), wynikających z SRK, oraz zadań inwestycyjnych
(inwestycje celu publicznego), określonych w KPR, jest przekazywana przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego
właściwym miejscowo zarządom województw w celu ich wpisania do Wojewódzkiego Rejestru Ponadlokalnych Celów Publicznych



02 POZIOM 
REGIONALNY



SYSTEM DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH I PLANISTYCZNYCH NA POZIOMIE REGIONALNYM

©2023 Towarzystwo Urbanistów Polskich 8

NEGOCJACJE 
KONTRAKTÓW 

TERYTORIALNYCH MIĘDZY 
RZĄDEM A REGIONAMI W 

OBSZARACH 
TEMATYCZNYCH 

WYNIKAJACYCH Z SRK





kształtowania przestrzeni służącej 

turystyce i rekreacji

kształtowania strategicznych stref  

gospodarczych

kształtowania obsługi transportowej

kształtowania sieci 

zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną, 

gaz i produkty ropopochodne

zabezpieczenia potrzeb 

bezpieczeństwa i obronności

Zapisy planistyczne będą miały zarówno rangę ustaleń oraz wytycznych i rekomendacji w zakresie zasad 
kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej, zasad zagospodarowania przestrzennego oraz 

inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim, odnoszących się do

2.

4.

6.

kształtowania sieci osadniczej
1

kształtowania sieci 

usług publicznych
2

kształtowania i warunków ochrony 

środowiska przyrodniczego
3

4

kształtowania i ochrony 

krajobrazu5

gospodarowania zasobami naturalnymi, 

w tym gleb, wód, złóż kopalin
6

9.

12.

7

8

9

10

11

kształtowania i warunków ochrony 

środowiska kulturowego
4



DZIĘKUJEMY 
ZA UWAGĘ!

WWW.TUP.ORG.PL
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