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USTAWA
z dnia 6 grudnia 2006 r.

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712

Departament Rozwoju Regionalnego UMWD • Wrocław, grudzień 2010

Konferencja
Koncepcje polityki rozwoju 

w dokumentach strategicznych



Departament Rozwoju Regionalnego UMWD • Wrocław, grudzień 2010

Przez politykę rozwoju rozumie się zespół wzajemnie

powiązanych działań podejmowanych i

realizowanych w celu zapewnienia trwałego i

zrównoważonego rozwoju kraju, spójności

społeczno-gospodarczej, regionalnej i przestrzennej,

podnoszenia konkurencyjności gospodarki oraz

tworzenia nowych miejsc pracy w skali krajowej,

regionalnej lub lokalnej.
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Zespół 

wzajemnie

powiązanych

działań

spójność społeczno-gospodarcza, 

regionalna i przestrzenna

trwały i zrównoważony 

rozwój kraju

podnoszenie 

konkurencyjności 

gospodarki 

oraz tworzenie 

nowych miejsc pracy
skala ogólnopolska

skala regionalna

skala lokalna



DEFINICJA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Rozwój zrównoważony to rozwój, który zapewnia realizację potrzeb obecnego pokolenia

bez wywierania negatywnego wpływu na zdolność przyszłych pokoleń do spełnienia ich

potrzeb.

(Światowa komisja do spraw Środowiska i Rozwoju (Komisja Brundtlanda), 1987)

Zrównoważony rozwój (ang. sustainable development) to koncepcja, której podstawowym

założeniem jest takie prowadzenie polityki i działań w poszczególnych sektorach

gospodarki i życia społecznego, aby zachować zasoby i walory środowiska w stanie

zapewniającym trwałe, nie doznające uszczerbku, możliwości korzystania z nich zarówno

przez obecne jak i przyszłe pokolenia, przy jednoczesnym zachowaniu trwałości

funkcjonowania procesów przyrodniczych oraz naturalnej różnorodności biologicznej na

poziomie krajobrazowym, ekosystemowym, gatunkowym i genowym. Istotą

zrównoważonego rozwoju jest równorzędne traktowanie racji społecznych, ekonomicznych

i ekologicznych, co oznacza konieczność integrowania zagadnień ochrony środowiska z

polityką w poszczególnych dziedzinach gospodarki.

(źródło: II Polityka Ekologiczna Państwa)



Politykę rozwoju

prowadzą (Art. 3):

Polityka rozwoju prowadzona

jest na podstawie (Art. 4):



dokumenty określające 

podstawowe 

uwarunkowania, cele 

i kierunki rozwoju 

w danych obszarach 

wskazanych 

w średniookresowej 

strategii rozwoju kraju, 

odnoszące się do rozwoju 

regionów, rozwoju 

przestrzennego, sektorów 

lub dziedzin, realizowane 

przy pomocy programów

INNE 

STRATEGIE 

ROZWOJU

dokument określający podstawowe 

uwarunkowania, cele i kierunki 

rozwoju kraju w wymiarze 

społecznym, gospodarczym, 

regionalnym i przestrzennym, 

obejmujący okres 4-10 lat, 

realizowany przez strategie rozwoju 

oraz przy pomocy programów, 

z uwzględnieniem okresu 

programowania Unii Europejskiej

ŚREDNIOOKRESOWA 

STRATEGIA 

ROZWOJU KRAJU

dokument określający główne 

trendy, wyzwania, i scenariusze 

rozwoju społeczno

-gospodarczego kraju 

oraz kierunki przestrzennego 

zagospodarowania kraju, 

z uwzględnieniem zasady 

zrównoważonego rozwoju, 

obejmujący okres co najmniej 

15 lat

DŁUGOOKRESOWA 

STRATEGIA 

ROZWOJU KRAJU



Długookresowa strategia rozwoju kraju zawiera w szczególności:

1) główne trendy i wyzwania, wynikające zarówno z rozwoju wewnętrznego kraju, jak i zmian

w jego otoczeniu zewnętrznym;

2) kompleksową społeczno-gospodarczą koncepcję rozwoju kraju w perspektywie

długookresowej z uwzględnieniem wymiaru społecznego, gospodarczego, środowiskowego,

terytorialnego i instytucjonalnego;

3) scenariusze rozwoju społeczno-gospodarczego, uwzględniające cele i zasady

zrównoważonego rozwoju;

4) uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne przestrzennego rozwoju kraju;

5) cele, kierunki i priorytety przestrzennego rozwoju i zagospodarowania kraju oraz sposoby ich

realizacji.

oraz określa w zakresie rozwoju przestrzennego (w szczególności):

1) podstawowe elementy struktury przestrzennej kraju;

2) zasady realizacji i koordynacji polityk zmierzających do zapewnienia ładu przestrzennego;

3) rekomendacje do uwzględnienia w średniookresowej strategii rozwoju kraju, w tym

wskazania obszarów problemowych o znaczeniu krajowym.

Uwzględnia ona również zobowiązania i uwarunkowania wynikające z członkostwa w Unii

Europejskiej.



Średniookresowa strategia rozwoju kraju zawiera w szczególności:

1) diagnozę sytuacji społecznej, gospodarczej, regionalnej i przestrzennej kraju, z

uwzględnieniem stanu środowiska;

2) prognozę trendów rozwojowych w okresie objętym strategią;

3) informację o sposobie uwzględnienia rekomendacji wynikających z raportu ewaluacyjnego,

zawierającego szacunkową ocenę skutków strategii, sporządzonego przed rozpoczęciem jej

realizacji;

4) określenie celów strategicznych w okresie realizacji strategii w wymiarze społecznym,

gospodarczym, regionalnym i przestrzennym;

5) wskaźniki realizacji;

6) określenie kierunków polityki państwa służących osiąganiu celów strategicznych polityki

rozwoju;

7) określenie kierunków interwencji podmiotów, służącej osiąganiu celów strategicznych polityki

rozwoju;

8) wyznaczenie obszarów problemowych o znaczeniu krajowym i ponadregionalnym

wymagających interwencji państwa;

9) założenia systemu realizacji oraz ram finansowych.



Strategie rozwoju (Krajowa strategia rozwoju regionalnego, strategia ponadregionalna, strategia

rozwoju województwa), są spójne ze średniookresową strategią rozwoju kraju i określają w

szczególności:

1) diagnozę sytuacji w odniesieniu do zakresu objętego programowaniem strategicznym, z

uwzględnieniem stanu środowiska oraz zróżnicowań przestrzennych;

2) prognozę trendów rozwojowych w okresie objętym strategią;

3) określenie celów rozwoju w zakresie objętym strategią;

4) wskaźniki realizacji;

5) określenie kierunków interwencji, odpowiednio do rodzaju strategii, w ujęciu wojewódzkim

lub terytorialnym;

6) systemy realizacji i ramy finansowe.



Krajowa strategia rozwoju regionalnego określa:

1) uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju regionalnego;

2) politykę państwa wobec regionów, ich grup lub obszarów problemowych;

3) zasady oraz mechanizmy współpracy oraz koordynacji działań podejmowanych przez Radę Ministrów na

poziomie krajowym, z działaniami podejmowanymi przez samorząd terytorialny na poziomie regionu.

Krajowa strategia rozwoju regionalnego zawiera w szczególności elementy, podobnie jak średniookresowa strategia

rozwoju kraju (art. 12a ust. 1), w ujęciu regionalnym :

1) diagnozę sytuacji społecznej, gospodarczej, regionalnej i przestrzennej kraju, z uwzględnieniem stanu

środowiska;

2) prognozę trendów rozwojowych w okresie objętym strategią;

3) informację o sposobie uwzględnienia rekomendacji wynikających z raportu ewaluacyjnego, zawierającego

szacunkową ocenę skutków strategii, sporządzonego przed rozpoczęciem jej realizacji;

4) określenie celów strategicznych w okresie realizacji strategii w wymiarze społecznym, gospodarczym,

regionalnym i przestrzennym;

5) wskaźniki realizacji;

6) określenie kierunków polityki państwa służących osiąganiu celów strategicznych polityki rozwoju;

7) określenie kierunków interwencji podmiotów, służącej osiąganiu celów strategicznych polityki rozwoju;

8) wyznaczenie obszarów problemowych o znaczeniu krajowym i ponadregionalnym wymagających interwencji

państwa;

9) założenia systemu realizacji oraz ram finansowych.

oraz uwzględnia ustalenia zawarte w:

1) średniookresowej strategii rozwoju kraju;

2) innych strategiach rozwoju.



Strategia rozwoju województwa, jest spójna ze średniookresową strategią rozwoju kraju i określa w szczególności:

1) diagnozę sytuacji w odniesieniu do zakresu objętego programowaniem strategicznym, z uwzględnieniem stanu

środowiska oraz zróżnicowań przestrzennych;

2) prognozę trendów rozwojowych w okresie objętym strategią;

3) określenie celów rozwoju w zakresie objętym strategią;

4) wskaźniki realizacji;

5) określenie kierunków interwencji, odpowiednio do rodzaju strategii, w ujęciu wojewódzkim lub terytorialnym;

6) systemy realizacji i ramy finansowe.

Samorząd województwa określa strategię rozwoju województwa, uwzględniającą w szczególności następujące cele:

1) pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

mieszkańców, a także pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej,

2) pobudzanie aktywności gospodarczej,

3) podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa,

4) zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego przy uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń,

5) kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego.

W strategii rozwoju województwa wydziela się okres niewykraczający poza okres objęty aktualnie obowiązującą

średniookresową strategią rozwoju kraju.



Strategia rozwoju województwa zawiera:

1) diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej województwa,

2) określenie celów strategicznych polityki rozwoju województwa,

3) określenie kierunków działań podejmowanych przez samorząd województwa dla osiągnięcia celów

strategicznych polityki rozwoju województwa.

Strategia rozwoju województwa uwzględnia cele średniookresowej strategii rozwoju kraju, krajowej strategii rozwoju

regionalnego, a także odpowiednich strategii ponadregionalnych oraz jest spójna z planem zagospodarowania

przestrzennego województwa.

Samorząd województwa, każdorazowo w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały o przyjęciu lub

aktualizacji strategii lub planu, o których mowa wyżej, dostosowuje do nich strategię rozwoju województwa.

Strategia rozwoju województwa jest realizowana przez programy wojewódzkie i regionalny program operacyjny, o

których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658

z późn. zm.).

Samorząd województwa może występować o dofinansowanie realizacji programów wojewódzkich i regionalnego

programu operacyjnego środkami budżetu państwa i środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz innymi

środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych, w trybie określonym w odrębnych przepisach.



programy rozwoju – dokumenty realizujące cele zawarte

w strategiach rozwoju, w tym programy wojewódzkie, w

rozumieniu ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

samorządzie województwa, oraz programy wieloletnie, o

których mowa w przepisach o finansach publicznych

programy operacyjne – dokumenty, o których mowa w

art. 37 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia

11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego

oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie

(WE) nr 1260/1999, realizujące cele zawarte w

narodowej strategii spójności i strategiach rozwoju,

którymi są krajowe programy operacyjne i regionalne

programy operacyjne

PROGRAMY OPERACYJNE I PROGRAMY ROZWOJU

Programy 

Operacyjne

Krajowe 

Programy 

Operacyjne 

– minister właściwy do 

spraw rozwoju 

regionalnego, we 

współpracy z 

właściwymi ministrami

Regionalne 

Programy 

Operacyjne 

– zarząd województwa  

we współpracy z 

ministrem właściwym 

do spraw rozwoju 

regionalnego

Programy 

Rozwoju

Krajowe 

Programy 

Rozwoju 

– właściwy minister

Regionalne 

Programy 

Rozwoju 

– zarząd województwa

Programy obejmują 

okres niewykraczający 

poza okres 

obowiązywania 

średniookresowej 

strategii rozwoju kraju 

lub strategii rozwoju, 

które realizuje 

(Art. 15)



Program określa w szczególności:

1) diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej w odniesieniu do zakresu objętego programowaniem

strategicznym oraz wyniki raportu ewaluacyjnego;

2) cel główny i cele szczegółowe w nawiązaniu do średniookresowej strategii rozwoju kraju, narodowej

strategii spójności lub strategii rozwoju, wraz z określonymi wskaźnikami;

3) priorytety oraz kierunki interwencji w zakresie terytorialnym, w tym w ujęciu wojewódzkim;

4) sposób monitorowania i oceny stopnia osiągania celu głównego i celów szczegółowych;

5) plan finansowy, w tym:

a) źródła finansowania realizacji programu,

b) kwotę środków przeznaczonych na finansowanie realizacji programu i jej podział między

poszczególne priorytety,

c) informację o wysokości współfinansowania na poziomie programu i priorytetów;

6) podstawowe założenia systemu realizacji.

2. W przypadku programów operacyjnych uwzględnia się wymagania określone w rozporządzeniu Rady (WE)

nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającym

rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.

3. Sposób zapewnienia wieloletniego finansowania programu operacyjnego ze środków pochodzących z

budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych określają przepisy o finansach publicznych.

4. W przypadku gdy źródłem dofinansowania w ramach programu operacyjnego są środki pochodzące z

funduszy celowych, dofinansowanie w tym zakresie odbywa się na podstawie przepisów dotyczących tych

funduszy.
5. Dla każdego programu instytucja opracowująca program przygotowuje przed jego przyjęciem raport ewaluacyjny,

zawierający uprzednią ewaluację skuteczności i efektywności realizacji programu, przekazywany do wiadomości

odpowiednio Radzie Ministrów lub sejmikowi województwa wraz z projektem programu.



Projekt programu opracowuje oraz uzgadnia:

1) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, we współpracy z właściwymi ministrami – w

przypadku krajowego programu operacyjnego;

2) zarząd województwa we współpracy z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego – w

przypadku regionalnego programu operacyjnego;

3) właściwy minister lub zarząd województwa – w przypadku programu rozwoju.

Za prawidłową realizację programu odpowiada:

1) w przypadku programu operacyjnego – instytucja zarządzająca, którą jest odpowiednio minister właściwy 

do spraw rozwoju regionalnego lub zarząd województwa;

2) w przypadku programu rozwoju – odpowiednio właściwy minister lub zarząd województwa.



Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, określa, w drodze uchwały,

zakres i warunki dofinansowania programu opracowanego przez zarząd województwa środkami

pochodzącymi z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych.

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego zawiera z zarządem województwa kontrakt wojewódzki, w

zakresie i na warunkach określonych w uchwale.

Kontrakt wojewódzki jest zawierany w celu realizacji programów lub przedsięwzięć wymagających

dofinansowania ze środków krajowych budżetu państwa.

Kontrakt wojewódzki powinien określać, co najmniej:

1) kwotę dofinansowania programu opracowanego przez zarząd województwa środkami pochodzącymi z

budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych;

2) warunki przekazywania środków;

3) sposób wykonywania przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego nadzoru nad

prawidłowością wykorzystania przekazanych środków;

4) zakres i tryb sprawozdawczości z realizacji kontraktu;

5) sposób wykonywania przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego kontroli i monitoringu

nad realizacją kontraktu wojewódzkiego.

Kontrakt wojewódzki określa również kwotę:

1) dofinansowania części zadań realizowanych przez samorząd wojewódzki w ramach krajowego programu

operacyjnego;

2) wkładu własnego jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizacji regionalnego programu

operacyjnego.



Zadania ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego określone w kontrakcie wojewódzkim, w 

szczególności dotyczące nadzoru nad prawidłowością wykorzystania przekazanych środków, mogą zostać 

przekazane właściwemu miejscowo wojewodzie, na zasadach określonych w odrębnym porozumieniu, 

którego kopię minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego przekazuje zarządowi województwa w 

terminie 7 dni od dnia zawarcia porozumienia.

Zarząd województwa przekazuje sejmikowi województwa, do dnia 30 czerwca każdego roku, informację o 

realizacji regionalnego programu operacyjnego w roku poprzednim.

Działania z zakresu polityki rozwoju, stanowiące zadania własne jednostek samorządu terytorialnego, nie ujęte

w kontrakcie wojewódzkim lub regionalnym programie operacyjnym mogą być finansowane z dotacji

celowych budżetu państwa w przypadku, jeżeli działania te:

1) trwale przyczynią się do podniesienia rozwoju oraz konkurencyjności regionu, lub

2) pozostają w związku z działaniami realizowanymi w ramach regionalnego programu operacyjnego.

Przekazanie dotacji celowej, odbywa się na podstawie umowy zawartej przez:

1) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, lub

2) właściwego ministra lub właściwego miejscowo wojewodę, po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra

właściwego do spraw rozwoju regionalnego

-z jednostkami samorządu terytorialnego, na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych.
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Dziękuję za uwagę.

Przygotowanie: Tomasz Bogusz
Kierownik Działu Strategii Regionalnej
Wydział Polityki Regionalnej
Departament Rozwoju Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego


