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• Policentryczny charakter sieci osadniczej Polski

• Koncentracja aktywności gospodarczej w duŜych ośrodkach 
miejskich, co skutkuje polaryzacją rozwoju w skali całego 
kraju

• Niedostateczna dyfuzja procesów rozwojowych z duŜych 
ośrodków na resztę regionu

• Utrata funkcji gospodarczych/kulturowych 
/administracyjnych małych i średnich miast

• Suburbanizacja i polaryzacja społeczno-przestrzenna 
wewnątrz duŜych ośrodków miejskich

• Deficyt jakościowy i ilościowy zasobów mieszkaniowych

Miejska sieMiejska siećć osadnicza Polski  osadnicza Polski  
Podstawowe uwarunkowania rozwojuPodstawowe uwarunkowania rozwoju
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Strategia Rozwoju Kraju  2007Strategia Rozwoju Kraju  2007--20152015
Cel i priorytety Cel i priorytety 

1. Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

2. Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej

3. Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości

4. Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej

i jej bezpieczeństwa

5. Rozwój obszarów wiejskich

6. Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej

Priorytety 2 i 6 będą oddziaływać bezpośrednio na 
rozwój miast



Modernizacja i rozbudowa infrastruktury technicznej (transportowej,  
mieszkaniowej,  teleinformatycznej,  ochrony środowiska) oraz rozwój 
infrastruktury społecznej (zapewnienie dostępu do edukacji, usług 
zdrowotnych, opiekuńczych i socjalnych, usług związanych z 
administracją i wymiarem sprawiedliwości, a takŜe infrastruktury do 
wykorzystania czasu wolnego):

• wpłyną na wzrost dostępności transportowej miast
• poprawią środowisko naturalne miast 
• ułatwią dostęp do infrastruktury społecznej i usług (nowoczesnych, 

przystępnych cenowo i łatwo dostępnych przez internet)
• wzmocnią atrakcyjność miast pod względem warunków zamieszkania i Ŝycia
• umoŜliwią dyfuzję rozwoju z ośrodków o większym znaczeniu na  

obszary słabiej rozwinięte
• wzmocnią spójność społeczno-gospodarczą kraju
• podniosą mobilność społeczeństwa

Priorytet 2. Poprawa stanu infrastruktury Priorytet 2. Poprawa stanu infrastruktury 
technicznej i spotechnicznej i społłecznejecznej



Priorytet 2. Poprawa stanu infrastruktury Priorytet 2. Poprawa stanu infrastruktury 
technicznej i spotechnicznej i społłecznejecznej

Infrastruktura transportowa:

• optymalizacja i podniesienie jakości systemu transportowego              

kraju

• zapewnienie dostępności komunikacyjnej Polski, jej 

regionów, a szczególnie głównych ośrodków miejskich 

• inwestycje w system transportu publicznego (alternatywa dla 

motoryzacji indywidualnej, zwłaszcza w aglomeracjach)

• wspomaganie budowy systemu szybkiego transportu 

kolejowego integrującego polskie metropolie



Priorytet 2. Poprawa stanu infrastruktury Priorytet 2. Poprawa stanu infrastruktury 
technicznej i spotechnicznej i społłecznejecznej

Infrastruktura mieszkaniowa:

• stwarzanie bodźców instytucjonalnych i finansowych do 
inwestowania w mieszkalnictwo

• wspieranie róŜnych form budownictwa (własnościowe, 
społeczne czynszowe, socjalne)

• promowanie inwestycji odtworzeniowych i 
rewitalizacyjnych (w tym wykorzystanie obiektów 
poprzemysłowych i innych)

• wspieranie wyposaŜenia terenów w podstawowe media



Priorytet 6. RozwPriorytet 6. Rozwóój regionalny j regionalny 
i podniesienie spi podniesienie spóójnojnośści terytorialnejci terytorialnej

Cel strategiczny:

Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności wszystkich 
regionów sprzyjających spójności ekonomicznej, społecznej 
i terytorialnej

Cele szczegółowe w zakresie rozwoju miast:
• pełniejsze wykorzystanie potencjału endogenicznego największych           
ośrodków miejskich

• rozwój obszarów metropolitarnych
• wzmocnienie związków między metropolią i terenami 
zurbanizowanymi, a otaczającymi je terenami wiejskimi i małymi 
miasteczkami

• rozwój obszarów wiejskich



Priorytet 6. RozwPriorytet 6. Rozwóój regionalny i j regionalny i 
podniesienie sppodniesienie spóójnojnośści terytorialnejci terytorialnej

Podstawowe kierunki działań państwa bezpośrednio 
wspierające rozwój miast:

• poprawa infrastruktury transportowej pomiędzy głównymi   
ośrodkami miejskimi a innymi miastami, w relacjach miasto -
wieś oraz zwiększenie dostępności do systemów transportu 
zbiorowego

• rozszerzanie zasięgu oddziaływania obszarów metropolitarnych 
oraz innych duŜych miast poprzez rozwijanie powiązań
funkcjonalnych oraz uzupełnienie powiązań transportu 
zbiorowego i łączności z innymi mniejszymi ośrodkami



Priorytet 6. RozwPriorytet 6. Rozwóój regionalny i j regionalny i 
podniesienie sppodniesienie spóójnojnośści terytorialnejci terytorialnej

Podstawowe kierunki działań państwa bezpośrednio 
wspierające rozwój miast (c.d.):

• wspieranie rozwoju sieci osadniczej i miejskiej
• wzmacniane procesu odbudowy gospodarczego potencjału małych       

miast i miasteczek, opartego na endogenicznych walorach tych 
ośrodków

• wspieranie rozwoju mieszkalnictwa
• wspieranie rozwoju szeroko rozumianej infrastruktury
• wspieranie procesów modernizacyjnych i drobnej 

przedsiębiorczości

• wspieranie województw Polski Wschodniej, gdzie 
szczególnego wsparcia wymagają stolice tych 
województw, których poziom rozwoju jest 
niŜszy w porównaniu do innych miast o 
podobnym statusie



Strategia Rozwoju Kraju  2007Strategia Rozwoju Kraju  2007--20152015

FinansowanieFinansowanie

Planowane Planowane śśrodki na realizacjrodki na realizacjęę SRK SRK 

BudŜet UE Współfinansowanie krajowe

Cel mld EUR wkład mld EUR
Łącznie

Środki publiczne 11,9
EFRR, EFS, FS 67,3

Środki prywatne 6,4
85,6

EFR – ROW 13,2 Środki łącznie 3,9 17,1

EF Rybacki 0,7* Środki łącznie 0,1* 0,8*

Tzw. polityki lizbońskie (7. Program
ramowy, konkurencyjności, TENs,
edukacyjny i in.) oraz dot. bezpieczeństwa
i obywatelstwa UE

4,3* x x 4,3*

*  w cenach z 2004 roku

� Łączna kwota środków budŜetowych UE wraz z publicznymi i prywatnymi środkami na współfinansowanie,
moŜliwa do wykorzystania na realizację SRK wyniesie ok. 108 mld EUR

� Dodatkowo na realizację SRK przeznaczone będą równieŜ środki z Mechanizmu Finansowego EOG
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (530 mln EUR na lata 2004-2009)



Narodowa Strategia SpNarodowa Strategia Spóójnojnośści 2007ci 2007--2013 (NSRO)2013 (NSRO)
Cele i programy operacyjneCele i programy operacyjne

PO Rozwój Polski 
Wschodniej

 2,3 mld euro
3,4%

PO Kapitał Ludzki
 9,7 mld euro

 14,4%

PO Pomoc 
Techniczna

 0,5 mld euro
 0,8%

PO Europejskiej 
Współpracy 
Terytorialnej

 0,7 mld euro
 1,1%

PO Infrastruktura i 
Środowisko

 27,8 mld euro
 41,3%

PO Innowacyjna 
Gospodarka

8,3 mld euro
 12,3%

Regionalne 
Programy 

Operacyjne
15,9 mld euro

23,8%

Cel strategiczny NSS/NSRO: Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki opartej na 
wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, 
gospodarczej i przestrzennej.

 

Poprawa jakości kapitału ludzkiego i 
zwiększenie spójności społecznej   

Budowa i modernizacja  infrastruktury 
technicznej i społecznej mającej 

podstawowe  znaczenie dla wzrostu 
konkurencyjności Polski   

Poprawa jakości funkcjonowania 
instytucji publicznych oraz rozbudowa 

mechanizmów partnerstwa   

Podniesienie konkurencyjności i 
innowacyjności przedsiębiorstw, w tym 

szczególnie sektora wytwórczego o 
wysokiej wartości dodanej oraz rozwój 

sektora usług   

Wzrost konkurencyjnoś ci polskich 
regionów i przeciwdziałanie ich 

marginalizacji społecznej, gospodarczej 
i przestrzennej   

Wyrównywanie szans ro zwojowych i 
wspomaganie zmian strukturalnych na 

obszarach wiejskich   



Cel 3. Budowa i modernizacja infrastruktury Cel 3. Budowa i modernizacja infrastruktury 
technicznej i spotechnicznej i społłecznejecznej

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Priorytety sprzyjające rozwojowi miast
Kluczowe projekty inwestycyjne (przykłady)

1. Gospodarka wodno – ściekowa: 
- Poprawa gospodarki wodno-ściekowej we Wrocławiu – 206 mln Euro
- Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim –

25 mln Euro 
2. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi:

- Budowa zakładów termicznego unieszkodliwiania odpadów w Łodzi –
115 mln Euro

- Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu –
14 mln Euro

3. Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagroŜeniom środowiska:
- Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego – 150 mln Euro
- Budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdańsku –

32 mln Euro
4. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska
5. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych



Program OperacyjnyProgram Operacyjny
Infrastruktura i Infrastruktura i ŚŚrodowiskorodowisko

Priorytety sprzyjające rozwojowi miast 
Kluczowe projekty inwestycyjne (przykłady)

6. Drogowa i lotnicza sieć TEN-T:
- Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej  w Porcie Lotniczym Rzeszów –

57 mln Euro
- Budowa nowego terminalu pasaŜerskiego w Porcie Lotniczym Katowice –

50 mln Euro
7. Transport przyjazny środowisku:

- Budowa II linii metra w Warszawie – 1 800 mln Euro
- Modernizacja linii E59 Wrocław-Poznań-Szczecin – 1 504 mln Euro 
- Budowa nowego terminalu promowo-pasaŜerskiego w Gdyni – 68 mln Euro

8. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe:
- Budowa drogi ekspresowej S7, Radom – Jędrzejów – 589 mln Euro
- Budowa obwodnicy Olsztyna – 100 mln Euro – 100 mln Euro



Program OperacyjnyProgram Operacyjny
Infrastruktura i Infrastruktura i ŚŚrodowisko rodowisko 

Priorytety sprzyjające rozwojowi miast
Kluczowe projekty inwestycyjne (przykłady)
9. Infrastruktura drogowa Polski Wschodniej:

- Przebudowa drogi S8 - Wyszków-Białystok - 625 mln Euro
- Budowa drogi S17 – Garwolin - Kurów – 229 mln Euro

10. Bezpieczeństwo energetyczne

11. Kultura i dziedzictwo kulturowe:

- Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie – 67 mln Euro 

- Rozbudowa Muzeum Narodowego w Warszawie – 55 mln Euro

12. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia 

13. Infrastruktura szkolnictwa wyŜszego:

- Centrum Technologiczne Politechniki Śląskiej – 22 mln Euro

- Biblioteka Akademii Pedagogicznej w Krakowie – 12 mln Euro

- Centrum Sportowe Politechniki Łódzkiej - 8 mln Euro



Cel 4. Podniesienie konkurencyjnoCel 4. Podniesienie konkurencyjnośści ci 
i innowacyjnoi innowacyjnośści przedsici przedsięębiorstwbiorstw

• Miasta stanowią środowisko sprzyjające   
innowacjom przedsiębiorstw; często są centrami 
naukowymi i badawczymi
• Innowacje i gospodarka oparta na wiedzy jako 
czynnik rozwoju miast

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 
Priorytety sprzyjające rozwojowi miast

• Kapitał dla innowacji
• Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia 
• Dyfuzja innowacji
• Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
• Budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego



Program OperacyjnyProgram Operacyjny
Innowacyjna GospodarkaInnowacyjna Gospodarka

Priorytety sprzyjające rozwojowi miast
DuŜe projekty inwestycyjne (przykłady):

• Badania i rozwój nowoczesnych technologii:
- Centrum Badań Przedklinicznych Akademii Medycznej w Warszawie 

100 mln Euro
- Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii w Poznaniu –

70 mln euro    

• Infrastruktura sfery B+R:

- Narodowe Centrum Promieniowania elektromagnetycznego dla      

Celów Badawczych – Uniwersytet Jagielloński – 40 mln Euro 

- Bio–Farma – Centrum Biologii, BioinŜynierii i Bioinformatyki -

Politechnika Śląska – 25 mln Euro 



Cel 5. Wzrost konkurencyjnoCel 5. Wzrost konkurencyjnośści polskich regionci polskich regionóów i w i 
przeciwdziaprzeciwdziałłanie ich marginalizacji anie ich marginalizacji 
spospołłecznej, gospodarczej i przestrzennejecznej, gospodarczej i przestrzennej

• Pełniejsze wykorzystanie potencjału endogenicznego 
największych ośrodków miejskich - wspomaganie rozbudowy funkcji 
metropolitarnych, w tym naukowych, edukacyjnych i kulturalnych, 
rozbudowa infrastruktury technicznej zwiększającej atrakcyjność
inwestycyjną, połączenie wszystkich ośrodków miejskich siecią autostrad 
i dróg ekspresowych (Regionalne Programy Operacyjne)

• Przyśpieszenie rozwoju województw Polski Wschodniej -
wspomaganie rozbudowy funkcji metropolitalnych w głównych 
ośrodkach wzrostu społeczno-gospodarczego oraz połączenie ich z 
pozostałymi ośrodkami w całym kraju i sieciami europejskimi    
(Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej)

• Obszary problemowe – przeciwdziałanie ich marginalizacji i 
peryferyzacji - wspieranie odnowy (rewitalizacji) miast, przywrócenie 
funkcji społecznych i gospodarczych obszarom poprzemysłowym 
(Regionalne Programy Operacyjne)



Regionalne Programy OperacyjneRegionalne Programy Operacyjne

Kluczowe projekty sprzyjające rozwojowi miast (przykłady):

• Wzrost dostępności transportowej miast:

- Połączenia z autostradami
- Budowa miejskich obwodnic
- Rozwój lotnisk (budowa i modernizacja, infrastruktura 
okołolotniskowa) 

- Budowa, modernizacja, rewitalizacja linii kolejowych

• Poprawa komunikacji miejskiej:

- Budowa mostów i wiaduktów
- Modernizacja dróg i ulic
- Budowa parkingów
- Budowa systemu integrującego transport publiczny metropolii



Regionalne Programy OperacyjneRegionalne Programy Operacyjne

Kluczowe projekty sprzyjające rozwojowi miast (przykłady):

• Rozwój infrastruktury społecznej i usług:

- Szkoły wyŜsze – budowa budynków dydaktycznych, 
laboratoriów, centrów badawczych, centrów zaawansowanych 
technologii informacyjnych

- Poprawa infrastruktury medycznej – budowa i modernizacja 
szpitali, placówek ratownictwa medycznego, centrów 
rehabilitacyjnych

• Poprawa infrastruktury słuŜącej wykorzystaniu czasu wolnego:

- Obiekty sportowe
- Muzea, centra kultury, adaptacja obiektów, rewitalizacja

• Poprawa stanu środowiska naturalnego
- zagospodarowywanie odpadów



Program OperacyjnyProgram Operacyjny
RozwRozwóój Polski Wschodniejj Polski Wschodniej

Priorytety sprzyjające rozwojowi miast
Kluczowe projekty inwestycyjne (przykłady):

1. Nowoczesna gospodarka:

- Centrum Innowacji Zaawansowanych Technologii Politechniki 
Lubelskiej

- Centrum Edukacji Międzynarodowej - WyŜsza Szkoła Informatyki 
i Zarządzania w Rzeszowie

2. Wojewódzkie ośrodki wzrostu:

- Zintegrowany system transportu publicznego - Lublin
- Centrum Kształcenia i Wymiany Myśli - Sandomierz

3. Infrastruktura drogowa i przejść granicznych:

- Budowa obwodnicy wschodniej Olsztyna
- Budowa dróg dojazdowych do obwodnicy Lublina



Kompleksowe projekty sprzyjające rozwojowi miast :

Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego:

- Tworzenie sieci szerokopasmowego Internetu

we  wszystkich pięciu  województwach  Polski Wschodniej

- Szkolenia - podnoszenie kwalifikacji wykorzystania Internetu      
wśród  mieszkańców, MŚP i podmiotów publicznych w Polsce 
Wschodniej - 300 mln Euro. (inicjatywa JASPERS)

Trasy rowerowe:
- Budowa i oznakowanie ścieŜek rowerowych - 50 mln Euro

Program Operacyjny Program Operacyjny 
RozwRozwóój Polski Wschodniejj Polski Wschodniej



Program OperacyjnyProgram Operacyjny
RozwRozwóój Polski Wschodniejj Polski Wschodniej

Przykładowa koncepcja budowy 
tras rowerowych

„Trasa Rowerowa Polski Egzotycznej"

opracowana  w ramach współpracy
kampanii „Miasta dla rowerów”,

Stowarzyszenia Zielone Mazowsze
i Towarzystwa Ulepszania Miasta

z Przemyśla



Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoMinisterstwo Rozwoju Regionalnego
Ul. WspUl. Wspóólna 2/4lna 2/4
www.mrr.gov.plwww.mrr.gov.pl

www.funduszestrukturalne.gov.plwww.funduszestrukturalne.gov.pl

DziDzięękujkujęę za uwagza uwagęę


