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Wprowadzenie 

 

Prezes Rady Ministrów Beata Szydło 18 listopada 2015 r. zarysowała w exposé wizję rozwoju kraju 
nowego rządu. Następnie 16 lutego 2016 r. Rada Ministrów zaakceptowała przedstawiony przez 
Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju „Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. 
Dokument wskazał na wyzwania, jakie stoją przed polską gospodarką (tzw. pułapki rozwojowe). 
Zarysował przykładowe instrumenty gospodarcze, finansowe i instytucjonalne, koncentrując 
propozycje działań wokół 5 filarów rozwojowych. Dokument przedstawił nowe podejście do polityki 
gospodarczej, a także kluczowe inicjatywy dla realizacji powziętych w Planie założeń.  

Szczegółowe działania na rzecz realizacji celów Planu znajdą odzwierciedlenie w „Strategii na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju”, która określi nowy model rozwoju - suwerenną wizję strategiczną, 
zasady, cele i priorytety rozwoju kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym i przestrzennym 
w perspektywie roku 2020 i 2030.  

„Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” ze względu na swoją rolę i przypisane jej zadania 
stanowić będzie instrument elastycznego zarządzania głównymi procesami rozwojowymi w kraju. 
Strategia wskaże cele i niezbędne działania, instrumenty realizacyjne i kluczowe projekty 
zapewniające jej wdrożenie. Strategia ustali również system koordynacji i realizacji wyznaczając 
szczegółowe role poszczególnym podmiotom publicznym oraz sposoby współpracy ze światem 
biznesu, nauki i społeczeństwem. 

Niniejsze „Założenia do Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” zostały przygotowane 
w Ministerstwie Rozwoju, pełniącym rolę centrum zarządzania gospodarczego kraju, 
z wykorzystaniem materiałów uzupełniających przygotowanych przez poszczególne resorty. 
Dokument określa zasady realizacji działań rozwojowych, cele rozwojowe wraz ze wskaźnikami ich 
osiągania oraz zarys sposobu ich realizacji. 

Założenia stanowią podstawę do dalszych prac nad Strategią z udziałem przedstawicieli 
poszczególnych resortów, różnych środowisk gospodarczych, społecznych i naukowych. Założenia 
definiują główne obszary interwencji, pozostawiając jednak możliwość ich weryfikacji i uzupełnienia 
do momentu sfinalizowania prac nad „Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. 

„Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” będzie stanowić aktualizację średniookresowej 
strategii rozwoju kraju (tj. Strategii Rozwoju Kraju 2020, przyjętej przez RM we wrześniu 2012 r.), 
zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Ze Strategii 
wynikać będą rekomendacje dla polityk publicznych. Stanowić ona będzie podstawę dla aktualizacji 
istniejących dokumentów strategicznych (w tym, strategii, polityk, programów) oraz weryfikacji 
instrumentów wdrożeniowych. 
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I. Wyzwania rozwojowe kraju 

 

Polska na rozdrożu – potrzeba nowych impulsów 

W ostatnich 10 latach Polska gospodarka rozwijała się w relatywnie szybkim tempie, zwłaszcza na tle 
UE. Jednakże, na skutek niekorzystnych uwarunkowań zewnętrznych, a także z uwagi na 
wyczerpywanie się w Polsce prostych rezerw wzrostu uruchomionych po transformacji ustrojowej 
(tania siła robocza, środki zewnętrzne, w tym z UE), przy braku nowych czynników napędowych, 
wzrost gospodarczy w ostatnich latach spowolnił - jego średnie roczne tempo obniżyło się z 5,2% 
(w okresie 2004-2008) do 2,9% (w latach 2009-2014). Istnieje zagrożenie trwałego osłabienia tempa 
rozwoju gospodarczego w nadchodzących latach w efekcie negatywnych trendów demograficznych 
(zmniejszanie się populacji w wieku produkcyjnym), malejącego tempa wzrostu produktywności 
pracy oraz najniższej w regionie i malejącej stopy inwestycji (w 2014 r. była ona o 3 p.p. niższa niż 
w 2008 r.).  

Dotychczas o szybkim wzroście gospodarczym Polski decydowały przede wszystkim: 

 napływ inwestycji zagranicznych, w tym 
w sektorze produkcyjnym 

 wzrost eksportu wynikający z włączenia się firm 
w łańcuchy kooperacyjne firm zachodnich oraz 
wykorzystania nisz przez polskie firmy 

 wykorzystywanie atutów wspólnego rynku oraz 
bliskość geograficzna i kulturowa największych 
partnerów handlowo- biznesowych 

 inwestycje publiczne w czynniki 
konkurencyjności, współfinansowane przez 
środki UE (infrastruktura transportowa, poprawa 
jakości środowiska, B+R, inne) 

 stosunkowo wysoka jakość kapitału ludzkiego, 
wchodzenie na rynek nowych zasobów pracy i ich 
przepływ do sektorów o większej produktywności 

 wzrost dochodów i napędzany nim wzrost 
konsumpcji, w szczególności w aglomeracjach 
miejskich 

Proces konwergencji realnej gospodarki polskiej w odniesieniu do średniego poziomu rozwoju 
gospodarczego UE przebiegał szybciej, niż w innych unijnych państwach Europy Środkowo-
Wschodniej - w okresie 2004-2015 dystans pomiędzy Polską a UE-28 mierzony PKB na mieszkańca 
(w PPS) zmalał o 20 p.p. Tempo konwergencji jednak słabnie, a towarzyszy temu wzrost zróżnicowań 
w wymiarze społecznym, ekonomicznym i terytorialnym (wewnątrz kraju).  

Gospodarka Polski w coraz większym stopniu reaguje na trendy globalne i mimo relatywnie 
wysokiego tempa wzrostu w latach 2014-2015, nadal pozostaje pod wpływem niekorzystnych 
zjawisk zewnętrznych. Do uwarunkowań wzrostu światowej gospodarki, jak i poszczególnych państw 
należą: 

Wyzwania stojące przed Polską 
w perspektywie krótkookresowej 

 osłabienie tempa wzrostu gospodarczego w 
Chinach w warunkach narastającej 
nierównowagi wewnętrznej oraz zmiany modelu 
rozwoju (presja na wzrost wynagrodzeń w 
połączeniu ze wzrostem tendencji 
protekcjonistycznych w krajach importujących 
będzie ograniczać atrakcyjność oferty 
eksportowej Chin, podczas gdy rosnące potrzeby 
konsumpcyjne społeczeństwa wymuszają 

 rozwój sytuacji w UE (niskie tempo wzrostu 
gospodarczego i problemy strukturalne w 
niektórych krajach, napływ imigrantów, 
tendencje dezintegracyjne w UE - ewentualność 
„Brexitu”, podział na Europę dwóch prędkości 
zagrożenie terrorystyczne, napięte stosunki z 
Federacją Rosyjską) 

 nierównowaga na rynkach surowców, oraz 
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położenie większego nacisku na zaspokojenie 
rosnących potrzeb rynku wewnętrznego) 

 sytuacja gospodarki USA i jej odziaływanie na 
gospodarkę światową (niepewność odnośnie 
charakteru polityki gospodarczej po wyborach w 
2016 r.; niższe, niż przed kryzysem tempo 
wzrostu w USA; perspektywa zaostrzenia 
polityki pieniężnej oraz związanego z tym 
umocnienia się dolara, co może skutkować 
odpływem kapitału z gospodarek krajów 
rozwijających się; niebezpieczeństwo, że 
pogłębiające się nierówności dochodowe oraz 
obniżenie poziomu życia w USA przełożą się na 
spadek popytu konsumpcyjnego – w tym 
importowego). 

rywalizacja cenowa ich eksporterów grożąca 
destabilizacją gospodarczą i spadkiem 
innowacyjności (z jednej strony niskie ceny 
surowców powodują mniejszą skłonność 
przedsiębiorców do inwestowania w 
alternatywne niskoemisyjne źródła energii oraz 
poszukiwania energooszczędnych technologii, a z 
drugiej ograniczają poszukiwania nowych złóż 
paliw węglowodorowych co może prowadzić do 
kolejnego cyklu wzrostu ich cen). 

Polska gospodarka podlega zarówno krótkotrwałym czynnikom koniunkturalnym, jak 
i megatrendom, tj. długotrwałym, strukturalnym zmianom zachodzącym w globalnym otoczeniu. Do 
najczęściej identyfikowanych wyzwań globalnych należą zmiany demograficzne, procesy globalnej 
i regionalnej integracji, zmiany klimatyczne, czy też zmiana podejścia do innowacji. Należy też 
dostrzec nowe zjawiska umownie określane jako: gospodarka nadmiaru, ekonomia współdzielenia, 
czy też przełomowe technologie (jak np. Internet of Things czy postęp samouczących się urządzeń). 
Nie można pomijać również takich, pozornie pozaekonomicznych, tendencji jak znużenie 
technokratycznym stylem rządzenia państwem i biznesem czy kultura dbałości o zdrowie oraz 
zainteresowanie ekologią. Te nowe style życia wyznaczają konkretne obszary zarówno 
potencjalnego rozwoju, jak i zagrożeń stagnacyjnych dla gospodarki. 

Wyzwania stojące przed Polską i światem 
w dłuższym horyzoncie czasowym 

 trendy demograficzne (starzenie się 
społeczeństw, które może oznaczać m.in. spadek 
tempa wzrostu produktywności, jak i wzrost 
udziału wydatków na opiekę zdrowotną oraz 
długotrwałą opiekę nad osobami w starszym 
wieku, a tym samym ograniczenie puli środków 
na inwestycje), choć równocześnie otwierają 
perspektywy rozwoju sektora usług 
opiekuńczych, technologii dostosowanych do 
użytkowników, inteligentnych maszyn 

 automatyzacja, robotyzacja oraz informatyzacja 
procesów gospodarczych (zagrożenia dla rynku 
pracy a także – w przypadku informatyzacji - 
bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego, 
ale jednocześnie wzrost konkurencyjności 
gospodarki, szybkości produkcji)  

 niższy poziom pracochłonności nowoczesnych 
gospodarek – to impuls dla rozwoju tzw. 
przemysłu wolnego czasu; turystyki, sportu, 
branży kulturalno-rozrywkowej oraz związanych 
z nią przemysłów kreatywnych, a także szeregu 
usług, w tym medycznych 

 wpływ innowacyjnych rozwiązań i technologii na 
wszystkie aspekty życia ludzi oraz na 
funkcjonowanie przedsiębiorstw - media 

 konieczność uwzględnienia oddziaływania 
działalności ekonomicznej na środowisko 
naturalne związana z nasilaniem się zmian 
klimatycznych (m.in. kwestia zaspokajania 
rosnącego światowego popytu na żywność, 
wodę i energię elektryczną, a także 
rozprzestrzenianie się chorób)  

 ograniczone zasoby wody i surowców 
(generalnie lub odpowiedniej jakości) – 
stwarzające zagrożenie zarówno w kontekście 
bezpieczeństwa i jakości życia, jak i rozwoju 
branż, ale stanowiące również impuls do 
poszukiwania nowych rozwiązań 
technologicznych 

 nowe podejście do biznesu młodego pokolenia 
(pokolenie millenialsów) - większa akceptacja 
ryzyka działalności i szybsza reakcja na zmiany  
kreuje odmienny styl zarządzania i zachowań w 
biznesie 

 nowe wzorce postępowania w sferze 
gospodarowania - rozwój crowdfundingu (także 
jako narzędzia inwestowania kapitału), zmiana 
sposobu działania firm typu venture capital, 
ekonomia współdzielenia - mogące stanowić 
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społecznościowe, urządzenia mobilne, chmury 
obliczeniowe, big data i rosnący popyt na stały 
dostęp do informacji stanowią potencjalne 
zagrożenie w zakresie bezpieczeństwa, ale też 
otwierają perspektywy rozwoju i szybszej 
adaptacji do zmian.  

zagrożenie dla tradycyjnych modeli 

Instytucje międzynarodowe prognozują w nadchodzących latach spowolnienie tempa wzrostu PKB 
w Polsce, co jest szczególnie niepokojące w świetle faktu, że nasz kraj pozostaje siódmym 
najbiedniejszym państwem UE – prognozy wskazują, że w latach 2016-2020 średnie roczne tempo 
wzrostu gospodarczego wyniesie ok. 3,6%. Przy założeniu takiego wzrostu Polska ma szansę osiągnąć 
w 2020 roku poziom PKB per capita sięgający ok. 79% średniej unijnej. Prognozy te wskazują jednak, 
że opieranie rozwoju jedynie na dotychczasowych czynnikach powoli się wyczerpuje co może nie 
tylko zagrozić osiągnięciu określonego powyżej celu średniookresowego, ale również oznaczać trwałe 
spowolnienie procesu konwergencji poziomu PKB per capita w stosunku do notowanego w krajach 
wysoko rozwiniętych, a tym samym niezdolność do zaspokojenia rosnących potrzeb społeczeństwa - 
związanych zarówno z jego aspiracjami, jak i procesami demograficznymi (proces starzenia).  

W zapewnieniu trwałego wzrostu gospodarczego, stanowiącego podstawę dla wzrostu dochodów 
mieszkańców przeszkadzają następujące czynniki: 

 Czynniki wpływające negatywnie na stabilne perspektywy rozwoju Polski  

 oparcie wzrostu i konkurencyjności firm głównie 
na czynnikach kosztowych (w tym niskie koszty 
pracy) 

 niekorzystne procesy demograficzne - starzenie 
się społeczeństwa oraz migracje (przede 
wszystkim o charakterze osiedleńczym) 
negatywnie oddziałujące na perspektywy 
zapewnienia podaży siły roboczej 
o odpowiednich kwalifikacjach oraz jej 
kreatywność. 

 niski poziom oszczędności ludności 
i jednocześnie niewykorzystanie krajowych 
zasobów kapitału 

 niska innowacyjność gospodarki:  

 brak opłacalności podejmowania działań 
innowacyjnych  

 mały popyt na nowe technologie wśród 
polskich firm  

 niska efektywność współpracy pomiędzy 
sektorem naukowo-badawczym-
administracją i biznesem 

 brak długookresowych strategii dostosowań do 
warunków ekonomicznych w niektórych 
sektorach, w szczególności silnie regulowanych 
i nadzorowanych przez państwo (energetyka, 
wydobycie węgla) 

 zbyt mało dobrze wynagradzanych (i stabilnych) 
miejsc pracy 

 stosunkowo niskie i przy tym niezbyt efektywne 
(ale rosnące) wykorzystywanie dostępnych 
i potencjalnych zasobów pracy (tych, którzy 
wyjechali i tych, którzy chcieliby przyjechać), 
rozminięcie się kwalifikacji z potrzebami rynku, 
itp. 

 niska skuteczność państwa i instytucji 
gospodarczych w kreowaniu warunków dla 
rozwoju opartego o zaufanie (kapitał społeczny) 
oraz dla wzrostu opartego o wiedzę 
i poszukiwanie nowych nisz rynkowych w kraju 
i za granicą 

 postępujące rozwarstwienie ekonomiczne, 
społeczne i przestrzenne wynikające ze 
zróżnicowania poziomu umiejętności, dostępu 
(w tym jego kosztów) do usług i dóbr (np. 
zdrowie, transport publiczny, Internet, itp.) 
oraz miejsca zamieszkania (czynnik 
aglomeracyjności) 

Brak również impulsów prowzrostowych mogących umieścić naszą gospodarkę wśród tych 
o dynamicznym, innowacyjnym rozwoju. Bez ich pobudzenia, realnym zagrożeniem są pułapki 
rozwojowe, których skutki będą odczuwalne nie tylko w najbliższych latach, ale i kolejnych dekadach. 
Analiza tendencji rozwojowych obserwowanych w ostatnich latach, również w wymiarze 
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przestrzennym wskazuje bowiem na pojawiające się bariery rozwojowe, które mogą doprowadzić do 
utrwalenia się – zarysowanych poniżej - trwałych pułapek rozwojowych, a tym samym 
uniemożliwienia do zerwania z „zależnym” modelem rozwoju. 

 

pułapka średniego 
dochodu 

 
PKB per capita Polski to tylko 
45% PKB per capita  USA 

Połowa Polaków zarabia mniej, 
niż 2,5 tys. zł „na rękę” 

Pensje są ok. 3-krotnie mniejsze 
(nominalnie) niż w krajach 
wysokorozwiniętych 

W ostatnich 25 latach Polska zmniejszała dystans do krajów rozwiniętych. 
Obecnie jednak obserwujemy wyczerpywanie się dotychczasowych 
dźwigni wzrostu i konkurencyjności, a bez zbudowania nowych przewag 
Polska utknie w gronie krajów o średnim dochodzie. Potrzebne są nowe 
lokomotywy rozwoju. Droga do tego celu tkwi w budowie/odkrywaniu 
globalnych specjalizacji polskiej gospodarki. Kontynuowanie wzrostu 
produktywności przy zasadniczym zwiększeniu poziomu wynagrodzeń, 
bez znaczącej utraty konkurencyjności, jest istotą wyzwania, które należy 
podjąć.  

 

Zbalansowany wzrost gospodarczy wymaga równowagi pomiędzy 
kapitałem zagranicznym i krajowym zaangażowanym w gospodarkę. 
Dotychczasowy model rozwoju w dużej części bazował na kapitale 
zagranicznym. Jego obecność w naszej gospodarce jest ważna i pożądana, 
bo pozwoliła na wypełnienie luki kapitałowej w polskiej gospodarce w 
okresie transformacji, a w rezultacie na wzrost PKB, eksportu i przyczyniła 
się do transferu technologii. Niemniej jednak dziś Polska znajduje się 
w innej fazie rozwoju, a brak dostatecznie silnego kapitału krajowego (niski 
poziom inwestycji prywatnych, niski poziom oszczędności) rodzi obawy 
o długookresową stabilność w niepewnym otoczeniu międzynarodowym. 
Krajowy kapitał jest bowiem podstawą stabilności wszystkich gospodarek 
rozwiniętych i dynamizowanie wzrostu jego roli stanowi priorytet. Nie 
powinno to jednak oznaczać tworzenia barier dla napływu kapitału 
zagranicznego, lecz odpowiednie sterowanie jego napływem – przede 
wszystkim do sektorów objętych preferencjami polityki gospodarczej 
państwa, przy jednoczesnej tzw. „pozytywnej dyskryminacji” kapitału 
krajowego. 

 

 
 

pułapka braku 
równowagi 

 
95 mld zł rocznie trafia do 
zagranicznych inwestorów 

2 bln zł wynoszą zagraniczne 
pasywa Polski  
2/3 polskiego eksportu 
tworzą firmy z kapitałem 
zagranicznym  
50% produkcji przemysłu jest 
lokowana w  firmach 
zagranicznych 

 

pułapka 
przeciętnego 

produktu 
 

Wydatki na B+R to mniej niż 
1% PKB 

Tylko 6 polskich firm to 
światowe „championy” 

Tylko 13% MŚP wprowadza 
innowacje (31% w UE)  
Tylko 5% eksportu ma 
charakter innowacyjny 

Zbyt wiele polskich firm opiera swoją konkurencyjność na dostarczaniu 
nieskomplikowanych produktów po najniższej możliwej cenie. Jest to 
najczęściej skutek funkcjonowania w otoczeniu gospodarczym 
kształtowanym przez prymat najniższej ceny (np. przetargi publiczne), 
a nie kryteria jakości usługi lub produktu, wiarygodności kontrahenta, czy 
stosowane standardy warunków pracowniczych. Powszechne stosowanie 
kryterium najniższej ceny ogranicza wzrost innowacyjności polskiej 
gospodarki, minimalizuje możliwość powstawania wysokopłatnych miejsc 
pracy i konkurowania w oparciu o kompetencje i unikalne umiejętności 
pracowników. Polska ma mało „championów” gospodarczych, niewiele 
małych i średnich przedsiębiorstw ma możliwość wprowadzenia 
innowacji na rynek.  
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Wyż demograficzny w latach 80-tych kształtował polski model 
konkurencyjności gospodarczej opartej na niskich kosztach pracy, który 
jednocześnie skłaniał wielu młodych, zdolnych i przedsiębiorczych ludzi do 
emigracji, a tym, którzy pozostali, utrudniał decyzję o założeniu rodziny, 
posiadaniu więcej niż jednego dziecka. W konsekwencji Polska notowała 
duże ubytki młodej siły roboczej i bardzo niską dzietność. Te dwa czynniki 
mogą w najbliższych dekadach doprowadzić zarówno do ograniczenia 
podaży siły roboczej, jak i do ciężkiego kryzysu systemu ubezpieczeń 
społecznych. 

 

pułapka 
demograficzna 

 

Jeżeli obecny trend nie 
zostanie powstrzymany, rok 
2016 będzie początkiem 
ciągłego spadku liczby 
Polaków w wieku 
produkcyjnym 

Dziś żyje 7 mln osób w wieku 
przedprodukcyjnym (0-17 lat), 
za 20 lat będzie to 5,6 mln 

 
 

pułapka słabości 
instytucjonalnej 

 
Luka wpływów z podatku VAT 
to 35-55 mld zł 
Luka wpływów z podatku CIT 
to 10-40 mld zł 
44 nowelizacje Ustawy o VAT 
od 2004 roku  
Przewlekłość procedur 
postępowań sądowych i 
administracyjnych  
Niska efektywność instytucji 
Państwa 
Brak skutecznej koordynacji 
polityk publicznych 

 

Wyzwaniem pozostaje też poprawa koordynacji działań instytucji 
publicznych w Polsce i wzrost ich efektywności. Mimo stale rosnących 
kosztów ich funkcjonowania, organy państwa nie realizują jasno 
określonych celów rozwojowych, a polityki publiczne nie są powiązane 
z instrumentami finansowymi. Jest to czynnik, który w dużej mierze 
pogłębia skalę negatywnego oddziaływania wszystkich pozostałych barier 
wzrostu, gdyż to właśnie nieefektywne państwo jest w istotnym stopniu 
odpowiedzialne za brak impulsów pomnażających polski kapitał 
w gospodarce, za niską innowacyjność, za brak dążenia do konkurowania 
wiedzą i jakością aniżeli tylko kosztami, brak aktywnej polityki 
demograficznej oraz niski poziom zaufania społecznego, który ma istotne 
negatywne znaczenie dla prowadzenia działalności gospodarczej. Nie bez 
powodów jakość instytucji publicznych jest więc uznawana za jeden 
z kluczowych czynników odpowiedzialnych za długookresowe 
perspektywy rozwoju gospodarczego.  
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II. Nowy model rozwoju 

W dotychczasowej polityce Państwa w mniejszym zakresie skupiano się na działaniach 
wyprzedzających, ukierunkowujących rozwój w różnych sferach życia społeczno-gospodarczego, tak 
by odpowiednio wcześniej zapobiegać negatywnym zjawiskom i wskazywać najbardziej pożądane 
kierunki i sposoby rozwoju wykorzystujące maksymalnie polskie potencjały rozwojowe.  

Państwo potrafiło mobilizować dostępne zasoby aby szybko i skutecznie rozwiązywać pojawiające się 
problemy. Nie potrafiło jednak zapobiegać im lub minimalizować ich negatywne skutki. Mimo trafnej 
identyfikacji problemów rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, wskazanych w raporcie „Polska 
2030. Wyzwania rozwojowe”, stanowiącym podstawę diagnostyczną dla szeregu dokumentów 
strategicznych, a przede wszystkim Strategii Rozwoju Kraju 2020 oraz realizujących ją dziewięciu 
zintegrowanych strategii rozwoju, w codziennej praktyce rządzenia dominowały działania ad hoc. 
Często podejmowane z opóźnieniem, nieskoordynowane i nie wpisujące się w spójną strategię 
planowanych zmian. W rezultacie efekt podejmowanych punktowych działań nie przynosił wartości 
dodanej dla realizacji celów wskazanych w strategiach. Nie zmieniały również struktury gospodarki 
tak, by mogła ona stać się bardziej innowacyjna, efektywnie wykorzystująca dostępne zasoby 
kapitału, zasoby ludzkie, infrastrukturalne i społeczne. 

Dodatkową słabością Państwa było słabe wykorzystanie debaty strategicznej oraz dialogu 
społecznego, co przy prowadzeniu aktywnej polityki rozwoju jest kluczowym czynnikiem akceptacji 
wprowadzanych przez Rząd zmian. 

„Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” proponuje, przy zachowaniu konstytucyjnego 
modelu społecznej gospodarki rynkowej, zwiększenie odpowiedzialności Państwa za kształtowanie 
procesów gospodarczych, społecznych i terytorialnych. Instytucje Państwa w tym modelu aktywnie 
i selektywnie kreują warunki dla rozwoju (wspierają wzrost gospodarczy), wpływają na jak najlepsze 
wykorzystanie przewag komparatywnych i budowanie podstaw stałego rozwoju w oparciu o własne 
zasoby rozwojowe i rozwój nowych działalności. Instytucje Państwa nie odpowiadając za decyzje 
biznesowe podmiotów prywatnych, stają się inspiratorem zachowań przedsiębiorców, umożliwiają 
rozwój nowych gałęzi/dziedzin i sprzyjają wykorzystaniu rynkowych mechanizmów stymulowania 
powstawania i wdrażania nowoczesnych rozwiązań technologicznych. 

 
 
 
 

odpowiedzialny 
rozwój to 

rozwój z myślą 
o przyszłych 
pokoleniach 

Rozwój odpowiedzialny to rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia 
mogą być realizowane bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich 
zaspokojenie. Istotne jest odpowiednie kształtowanie relacji pomiędzy 
konkurencyjnością gospodarki, dbałością o środowisko oraz jakością życia. 
Odpowiedzialny rozwój odnosi się więc zarówno do kwestii gospodarczych, 
społecznych, terytorialnych, jak i instytucjonalnych. 

Odpowiedzialny rozwój to wzrost gospodarczy oparty na solidnych 
fundamentach, jakimi jest przedsiębiorczość, pracowitość, zasoby 
i umiejętności Polaków. Odpowiedzialny rozwój to także wielowymiarowa 
solidarność społeczna - między pokoleniami teraźniejszymi i przyszłymi, 
między poszczególnymi regionami, miastami i obszarami wiejskimi, między 
pracodawcami i pracownikami – której źródłem jest troska o dobro wspólne. 

Koncepcja odpowiedzialnego rozwoju wpisuje się w realizację celów 
zrównoważonego rozwoju ONZ przyjętych we wrześniu 2015 roku. Agenda 
2030 uznaje odpowiedzialność każdego państwa za realizację celów 
zrównoważonego rozwoju na poziomie kraju, z uwzględnieniem własnych 
możliwości i poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, w oparciu 
o poszanowanie krajowych polityk i priorytetów rozwoju. 



Projekt z dnia 11 maja 2016 r. 

10 

 

Rozwój oparty na odpowiedzialności oznacza wzmacnianie fundamentów 
polskiej gospodarki i kontynuowanie jej przekształceń w kierunku zwiększenia 
roli innowacyjności w procesach gospodarczych.  Stabilne, oparte na 
innowacyjności podstawy nowoczesnej, konkurencyjnej i zrównoważonej 
gospodarki, to kapitał do wykorzystania przez przyszłe pokolenia. 
Konkurencyjna gospodarka, to gospodarka efektywna, lepiej wykorzystująca 
kreatywność ludzi, wytwarzająca bardziej innowacyjne i przyjazne dla 
środowiska rozwiązania, które skutecznie konkurują na rynkach światowych. 
To również gospodarka, tworząca nowe - bardziej stabilne, ale i lepsze - 
miejsca pracy niezbędne dla dalszego rozwoju, a w rezultacie poczucia 
bezpieczeństwa dochodowego Polaków. 

 
 

trwały wzrost 
gospodarczy 

oparty na 
innowacyjnych 

firmach 

Kluczem trwałości fundamentów gospodarki są rosnące w siłę 
przedsiębiorstwa. Zdrowy rozwój zależy od istnienia i stałego rozwoju 
zarówno małych, jak i średnich czy też dużych przedsiębiorstw – ich 
współpracy i uzupełniania się na rynku. Odpowiedzialność polega na 
tworzeniu takich warunków, które pozwolą na wykorzystanie potencjału 
zarówno małych, jak i średnich i dużych przedsiębiorstw w gospodarce.  

 

podstawą 
gospodarki silne 
przedsiębiorstwa 

Odpowiedzialny rozwój, to odpowiednia równowaga między środkami 
krajowymi i zagranicznymi wspierającymi rozwój. Powiększanie długu wobec 
zagranicy – publicznego i prywatnego - w dłuższej perspektywie ogranicza 
możliwość czerpania korzyści ze wzrostu gospodarczego. Odpowiedzialny 
rozwój oznacza politykę budowania polskiego kapitału i jego inwestowania. 
Oznacza także działania przyczyniające się do budowania w Polsce kultury 
oszczędzania. 

 

pomnażanie 
polskiego 

kapitału kluczem 
do sukcesu 

Odpowiedzialny rozwój, to rozwój, który wspomaga rozwój sieci 
transportowych i technicznych dla podwyższenia pozycji konkurencyjnej kraju 
i regionów na miarę potrzeb jednocześnie nie generując nadmiernych 
kosztów związanych z jej utrzymaniem obciążających przyszłe pokolenia.. 
Nowoczesna sieć transportowa pozwalająca na swobodne i szybkie 
przemieszczanie się osób i produktów, nieprzerwane dostawy taniej energii 
oraz rozwiązania ICT umożliwiające nie tylko swobodne komunikowanie się, 
ale przede wszystkim dostarczanie wiedzy oraz zarządzanie procesami 
wytwórczymi w gospodarce to podstawa konkurencyjności. 

 

nowoczesna 
infrastruktura 

służąca 
potrzebom 

gospodarczym 
i jakości życia 

 
 

najlepsza 
inwestycja 

to inwestycja 
w ludzi 

Odpowiedzialny rozwój to przede wszystkim takie planowanie i realizacja 
działań rozwojowych, by ich efekt, w perspektywie kilkunastu lub nawet 
kilkudziesięciu lat, sprzyjał powiększaniu i polepszaniu kapitału ludzkiego, 
umożliwiał jego rozwój i samorealizację w warunkach społecznych, 
gospodarczych i środowiskowych nie gorszych od występujących obecnie. 
W obliczu wyzwań demograficznych odpowiedzialność oznacza rozwiązania na 
rzecz zastępowalności pokoleń. Wzrost dzietności, w dłuższej perspektywie 
przyniesie wzrost wpływów do budżetu państwa, zmniejszając stopień 
obciążenia finansów publicznych świadczeniami emerytalnymi. 

 

rozwój 
odpowiedzialny 

to rozwój 
włączający a nie 

Odpowiedzialność to solidarność międzypokoleniowa polegająca na 
znajdowaniu takich rozwiązań, które pozwalają na aktywne włączenie 
w procesy rozwojowe wszystkich grup społecznych, dając im jednocześnie 
możliwość czerpania korzyści ze wzrostu gospodarczego. Pozostawienie 
narastających dysproporcji w rozwoju społecznym, w dłuższej perspektywie 
może prowadzić do „wypchnięcia” niektórych grup społecznych z procesów 
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wykluczający rozwojowych. Konsekwencją dla przyszłych pokoleń będzie utrwalanie się 
obszarów wykluczenia społecznego, a co za tym idzie ubożenie niektórych 
grup społecznych. 

Odpowiedzialność oznacza pełniejsze wykorzystanie potencjałów terytorialnych 
dla kreowania wzrostu i lepszych miejsc pracy dla wszystkich mieszkańców Polski 
oraz wspomaganie rozwoju tych obszarów, które nie mogą w pełni zrealizować 
swojego potencjału rozwojowego ze względu na ukształtowaną historycznie 
zależność gospodarczą od dominujących branż i sektorów, brak odpowiednich 
zasobów czy problemy instytucjonalne. Rodzaj interwencji zależy bezpośrednio 
od potrzeb i potencjałów terytorialnych. Wykorzystanie specjalizacji 
regionalnych, a także mobilizacja istniejących zasobów kapitału finansowego, 
ludzkiego oraz społecznego to czynniki kluczowe dla wzmacniania procesów 
rozwojowych poszczególnych terytoriów.  

 

odpowiedzialny 
rozwój to 

rozwój 
wrażliwy 

terytorialnie 

 
 

Państwo bardziej 
efektywne 

 
 
 
 

solidne finanse 
publiczne 

fundamentem 
rozwoju 

Odpowiedzialność przejawia się w sposobie zarządzania procesami 
rozwojowymi w kraju. Rola państwa w gospodarce nie może sprowadzać się 
jedynie do bardziej lub mniej efektywnej redystrybucji środków finansowych. 
Tylko efektywne i skoordynowane instytucje publiczne nastawione na 
obywatela i przedsiębiorstwa mają potencjał do zarządzania politykami 
publicznymi tak, by skutecznie reagować na stojące przed społeczeństwem 
i gospodarką wyzwania. 

Odpowiedzialny rozwój, to rozsądne gospodarowanie finansami publicznymi. 
W tym kontekście kluczowe jest utrzymanie w ryzach deficytu sektora 
finansów publicznych oraz długu publicznego. Planowane działania rozwojowe 
muszą uwzględniać możliwości finansowe budżetu państwa, tak by nadmierne 
zadłużenie nie stanowiło bariery rozwojowej dla przyszłych pokoleń. 
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III. Zasady realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju 

Sformułowane poniżej zasady organizują proces programowania i realizacji Strategii, począwszy od 
określania celów i kierunków interwencji, po procesy wdrażania, monitorowania i oceny uzyskanych 
rezultatów.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Państwo 
umiejące 
wybrać 

Selektywność podejścia (koncentracja, poszukiwanie nisz, branże/sektory) 

Selektywność podejścia oznacza koncentrację na tych produktach, technologiach, 
branżach lub sektorach, które mają istotne znaczenie dla realizacji celów SOR 
w dłuższej perspektywie czasowej a więc mających mierzalny wpływ na zwiększanie 
produktywności i powiększanie dochodów ludności. W krótkiej perspektywie wsparte 
będą branże/sektory decydujące dziś o naszej konkurencyjności (np. w zakresie 
przewagi komparatywnej opartej na kosztach wytwarzania), czy mające znaczący 
udział zarówno pod względem produkcji, jak i uczestnictwa w łańcuchach wartości, 
wpływu i powiązań z innymi sektorami. Jednak kluczowe jest postawienie na 
technologie i branże stanowiące o przewadze konkurencyjnej Polski w przyszłości. 
Wybór branż przyszłości będzie opierał się zarówno na potencjale wewnętrznym 
polskiej gospodarki, jak i analizie megatrendów w gospodarce światowej. Właściwa 
identyfikacja szans i zagrożeń wynikających z trendów globalnych to baza do 
określenia listy sektorów/technologii z perspektywą wzrostu. To wpisanie się polskich 
przedsiębiorców w oczekiwania klientów i partnerów krajowych i zagranicznych. 
Decyzje o obszarach wsparcia będą też uwzględniać dodatkowe kryteria ekonomiczne 
w zakresie m.in. potencjału rynkowego, poziomu kreowanej wartości dodanej 
i miejsca w łańcuchu wartości, powiązań z innymi branżami, intensywności 
technologicznej. Nie bez znaczenia pozostają również aspekty środowiskowe 
(efektywność energetyczna, niski poziom zanieczyszczeń). 

Podejście zintegrowane (zarządzanie organizowane wokół celów strategicznych, 
koordynacja sektorów) i zróżnicowane terytorialnie 

Podejście zintegrowane oznacza koncentrację różnych działań podejmowanych przez 
różne podmioty – rząd, samorząd, podmioty gospodarcze i partnerów społecznych - 
wokół wyznaczonych celów strategicznych. Interwencje w ramach poszczególnych 
obszarów nie są rozłączne, a wręcz przeciwnie oddziałują na siebie. Oznacza to 
koordynację interwencji już na etapie programowania, a następnie na etapie realizacji 
działań, tak aby uzyskać efekt synergii niezbędny dla osiągnięcia celów.  

Podejście zróżnicowane terytorialnie ma na celu wykorzystanie specyficznych 
potencjałów terytorialnych i likwidację barier w rozwoju poszczególnych 
obszarów/terytoriów. Oznacza wspieranie rozwoju poprzez zintegrowane pakiety 
inwestycji odpowiednio dopasowane do funkcji, jakie pełnią poszczególne terytoria 
oraz powiązań, jakie między różnymi terytoriami występują. Niezbędnym elementem 
podejścia terytorialnego jest współpraca, dialog i partnerstwo z władzami lokalnymi 
oraz podmiotami gospodarczymi i społecznymi. 

 
 
 
 
 
 

integracja 
działań – 
większy 

efekt 
synergii 

 
 

Polska silna 
współpracą 

Współpraca, partnerstwo i współodpowiedzialność podmiotów publicznych, 
biznesu i obywateli przy realizacji polityk publicznych 

Warunkiem współpracy opartej na zaufaniu i punktem wyjścia dla rozwoju 
nowoczesnej gospodarki jest kapitał społeczny. Zasada współpracy i partnerstwa 
oznacza zaangażowanie i szeroko zakrojoną współpracę pomiędzy podmiotami 
publicznymi, prywatnymi, sektorem nauki i społeczeństwa obywatelskiego na 
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różnych etapach planowania i realizacji działań rozwojowych. Różne podmioty stają 
się nie tylko współuczestnikiem działań rozwojowych, ale także ich współkreatorem, 
co wiąże się z budową poczucia współodpowiedzialności za przebieg procesów 
rozwojowych. 

Zwiększenie aktywności Polski na forum UE oraz w bliskim sąsiedztwie 

Członkostwo w UE przynosi znaczne korzyści dla gospodarki i społeczeństwa. 
Kluczowe jest jednak aktywne uczestniczenie w kształtowaniu polityki UE. 
Przyjmowane przez instytucje europejskie uregulowania dotyczące różnych dziedzin 
rozwoju społecznego i gospodarczego mają fundamentalne znaczenie dla rozwoju 
Polski. Zasada zwiększania aktywności Polski oznacza pełniejsze wykorzystanie 
istniejących mechanizmów oraz prawa wspólnotowego dla realizacji celów Strategii 
oraz aktywne tworzenie odpowiedniego klimatu dla formułowania przez Polskę 
strategii reform w zakresie poszczególnych polityk UE. Takie podejście zwiększa 
możliwość uwzględniania interesów krajowych oraz wpływ na kształt regulacji już na 
wczesnym etapie prac.  

Aktywność Polski w jej bliskim sąsiedztwie, to rozwijanie współpracy wielostronnej, 
w ramach poszczególnych regionów Europy, jak i wzmocnienie dialogu dwustronnego 
z najważniejszymi partnerami europejskimi. 

Zwiększeniu korzyści z integracji służyć będzie lepsze wykorzystanie środków 
finansowych przyznanych Polsce na lata 2014-2020. Wskazane w Strategii działania 
będą realizowane z wykorzystaniem tych środków, co oznacza zwiększanie ich pro-
rozwojowej i pro-innowacyjnej roli oraz roli w kreowaniu stabilnych miejsc pracy 
opartych na przyszłych przewagach. 

 
 
 
 
 
 

Polska 
aktywnym 
graczem  
o kształt 

UE 

 
 
 
 
 
 
 
 

potencjał 
kapitału 

krajowego 

Wykorzystanie krajowego kapitału 

Zasada mobilizacji kapitału krajowego oznacza tworzenie takich warunków, w których 
realizacja działań rozwojowych angażuje w szerszym zakresie środki krajowe, w 
szczególności prywatne. Oznacza również zwiększenie efektywności inwestowania 
krajowych środków publicznych. Z kolei stopniowa redukcja deficytu poprzez 
pozytywny wpływ na oszczędności krajowe oraz spadek premii za ryzyko 
uwzględnianej w cenie kapitału umożliwi szybszą akumulację kapitału w sektorze 
prywatnym i w całej gospodarce, pozwalającą na wzrost produktu potencjalnego.   

Wypełnienie luki finansowania kapitałem zagranicznym nie jest zjawiskiem 
negatywnym, ale obecna faza rozwoju polskiej gospodarki wymaga już odblokowania i 
większego wykorzystania źródeł kapitału krajowego.  

Utrzymywanie się dużej ujemnej międzynarodowej pozycji inwestycyjnej, choć nie 
zawsze postrzegane jako ryzykowne, może doprowadzić do trudności w zbilansowaniu 
bieżącej pozycji płatniczej, a chroniczne występowanie takiej sytuacji generuje duże 
obciążenie dla procesu rozwojowego gospodarki. Biorąc pod uwagę konieczność 
jednoczesnego zmierzenia się z postępującymi zmianami demograficznymi, które 
stanowią kolejne źródło pogarszania bilansu w polskim rachunku bieżącym, 
i prowadzą do zmian w poziomie konsumpcji i oszczędności w polskiej gospodarce – 
wydaje się, że mobilizacja krajowego kapitału jest właściwym wyborem.  
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IV. Cel główny, cele szczegółowe i oczekiwane rezultaty 

Głównym celem „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” jest 
tworzenie warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców Polski przy 
jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym 
i terytorialnym. 

Strategia stawia człowieka w centrum bezpośredniego zainteresowania podporządkowując działania 
w sferze gospodarczej osiąganiu celów związanych z poziomem życia obywateli Polski.  

W procesie wzrostu gospodarczego główną rolę odgrywają przedsiębiorstwa (jako dostawcy 
towarów i usług na rynek krajowy i zagraniczny, jako realizatorzy inwestycji oraz jako podatnicy) 
zwiększając swoją produktywność i innowacyjność. Ich potrzeby kapitałowe zaspokaja sektor 
finansowy, który jednocześnie umożliwia inwestorom osiąganie dochodów z kapitału, wpływając 
również bezpośrednio na realizację celu głównego Strategii. Podmiotem ustalającym warunki procesu 
podziału dochodu (poprzez politykę spójności społecznej i terytorialnej, redystrybucję i usługi) oraz 
działania wszystkich grup (regulacje, instytucje, otoczenie makroekonomiczne) jest państwo. 
Realizacja celu głównego Strategii zwiększa głębokość rynku konsumenckiego i popyt na innowacje 
przedsiębiorstw.  

Sposób pomiaru wpływu poszczególnych działań Strategii na każdy z powyższych procesów 
przedstawiony został w Schemacie realizacji celu głównego (schemat 1). 
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Schemat realizacji celu głównego Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 
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Oczekiwanym efektem realizacji Strategii w perspektywie długookresowej dla obywateli będzie 
wzrost dochodów mieszkańców Polski oraz poprawa jakości życia Polaków, rozumiana jako 
stworzenie przyjaznych warunków bytowych dla rodzin, zapewnienie odpowiedniej jakości edukacji 
i szkoleń, podwyższających kwalifikacje i kompetencje obywateli, wzrost zatrudnienia i lepsze 
jakościowo miejsca pracy, poprawa dostępu do infrastruktury, zapewnienie odpowiedniej opieki 
medycznej poprawiającej zdrowotność obywateli oraz zapewnienie czystego i sprzyjającego 
środowiska przyrodniczego.  

Najważniejsze efekty długookresowe dla gospodarki to przede wszystkim zmiana struktury PKB 
Polski, polegająca na zwiększeniu roli innowacji w jego tworzeniu. W sferze instytucjonalnej efektem 
realizacji strategii będzie państwo bardziej przyjazne dla obywateli i przedsiębiorców, co będzie 
przejawiało się w poprawie jakości funkcjonowania państwa i poszczególnych instytucji służących 
rozwojowi. W sferze społecznej efekty realizacji strategii to ograniczenie wykluczenia społecznego 
i ubóstwa oraz powstawania wszelkiego rodzaju nierówności społecznych, a także budowa silnego 
kapitału społecznego i zwiększenie jego roli w rozwoju. 

Tab. 1. Wskaźniki kluczowe przedstawiające stopień realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 

 

*Wartości docelowe zostaną określone na etapie prac nad projektem Strategii. 

Najważniejszym zakładanym rezultatem realizacji Strategii będzie zwiększenie dochodów 
rozporządzalnych brutto na mieszkańca w PPS do 80% w stosunku do średniej UE do roku 2020, 
a do roku 2030 zbliżenie dochodów rozporządzalnych brutto na mieszkańca w PPS do poziomu 
średniej dla UE, przy jednoczesnym zmniejszaniu dysproporcji w dochodach rozporządzalnych brutto 
między poszczególnymi regionami.  

Jednym z kolejnych zakładanych efektów realizacji Strategii będzie jednocześnie zmniejszenie 
odsetka osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (z obecnych 24,7% do 20-23% w 
2020 roku). Rosnąć będzie produktywność pracy, która będzie przekładała się na wzrost 
wynagrodzeń.  

W zakresie poziomu PKB zakładana jest dalsza konwergencja pomiędzy Polską i UE. Zakłada się, że 
poziom PKB na mieszkańca, mierzony według parytetu siły nabywczej, wynoszący obecnie 68% 
średniej UE, osiągnie w 2020 r. ok. 78% średniej UE, a do 2030 roku, po uruchomieniu nowych 
czynników konkurencyjności, zbliży się do średniej dla UE. 

Realizacji postawionego celu będzie sprzyjać koncentracja powiązanych wewnętrznie działań 
Państwa w kilku wybranych obszarach gospodarki, polityki społecznej, polityki regionalnej oraz 
zagadnień instytucjonalnych. Działania te, podejmowane w oparciu o sformułowane powyżej zasady 
oraz system skoordynowanego oddziaływania na sferę publiczną (a poprzez nią także na sferę 
przedsiębiorstw i obywateli) za pomocą instrumentów regulacyjnych, instytucjonalnych 
i finansowych, pozwolą na zainicjowanie i utrzymanie procesów pożądanych zmian strukturalnych 
w gospodarce, które będą sprzyjały realizacji postawionego celu.  

Wskaźnik Jednostka miary 
Wartość bazowa 

(rok bazowy) 
Wartość pośrednia 

(rok 2020) 

Wartość 
docelowa 

(rok 2030)* 
Źródło danych 

Przeciętny dochód 
rozporządzalny brutto w PPS 
na mieszkańca w stosunku do 
średniej UE28 

% 67,8 
(2014) 

 

80,0 . GUS 
/Eurostat 

Wskaźnik zagrożenia 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym  

% 24,7 
(2014) 

20,0-23,0 . GUS 

PKB per capita w stosunku do 
średniej UE28 w PPS 

% 68,0 
(2014) 

78,0 . GUS 
/Eurostat 

Produktywność pracy (wartość 
dodana na 1 zatrudnionego) 

 73,7 
(2014) 

80,0 . GUS 
/Eurostat 
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Działania w pierwszym rzędzie dotyczą zwiększania konkurencyjności gospodarki w oparciu 
o innowacje, eksport i wzrost kapitałów uruchamianych na inwestycje w sektorze przedsiębiorstw 
(cel szczegółowy I), pełniejszego wykorzystania zasobów społecznych i terytorialnych (cel 
szczegółowy II) oraz działań zwiększających efektywność funkcjonowania inkluzywnych instytucji 
państwa - służących przedsiębiorstwom i obywatelom (cel szczegółowy III). 

W ramach każdego z tych celów aktywność państwa skupi się na wybranych obszarach koncentracji 
działań – filarach nowego modelu gospodarczego dla Polski (w każdym z obszarów koncentracji 
działań zarysowano cel przyświecający realizacji założonych działań): 

 

Cel szczegółowy I - Trwały wzrost gospodarczy oparty na dotychczasowych i nowych 
przewagach 

Wzrost globalnej 
konkurencyjności 

polskiego 
przemysłu 

Reindustrializacja przeprowadzona w oparciu o polskie zasoby w znaczący sposób 
przyczyni się do wzmocnienia fundamentów polskiej gospodarki. Przemysł jest 
rdzeniem komercyjnych wydatków na B+R i naturalnym środowiskiem innowacji, 
także dla firm z sektora usługowego. To przemysł tworzy złożone łańcuchy wartości 
i sieci kooperacji, zasadniczo przyczyniając się do wzrostu produktywności, 
powstawania innowacji i miejsc pracy wysokiej jakości. 

Rozwój innowacyjnych firm – oznacza zwiększanie stopnia zaawansowania 
technologicznego produktów, stymulowanie powstawania nowych rozwiązań 
technologicznych i organizacyjnych w oparciu o własne zasoby przedsiębiorstw, 
oparcie przewag konkurencyjnych w handlu zagranicznym w większym stopniu 
na jakości i innowacyjności proponowanych produktów, kształtowanie postaw 
proinnowacyjnych dzięki optymalnemu wykorzystaniu kapitału ludzkiego 
i wzmocnieniu kapitału społecznego. 

Zwiększenie 
innowacyjności 

polskich 
przedsiębiorstw na 

rynku krajowym 
i rynkach 

zagranicznych 

 

Rozwój 
polskich firm 

Małe i średnie przedsiębiorstwa – rozwijanie potencjału polskich firm tak, by stawały 
się one coraz większe dzięki działaniom w zakresie otocznia prawnego prowadzenia 
biznesu (zwiększenie jakości), tworzenia i wdrażania innowacji, tworzenia nowych 
miejsc pracy, udziału w łańcuchach kooperacji i ekspansji zagranicznej, ułatwień 
w dostępie do instrumentów finansowania rozwoju przedsiębiorstwa dostosowanych 
do jego wielkości. 

Kapitał dla rozwoju oznacza zmobilizowanie środków finansowych, w tym 
sektora prywatnego, w celu znacznego zwiększenia poziomu inwestycji 
w Polsce. Rozbudowa instrumentów finansowych oferowanych przez 
państwowe instytucje rozwoju jest niezbędna dla wzmocnienia działających 
w Polsce firm. Pożądane jest również zwiększenie efektywności wykorzystania 
środków publicznych, w szczególności funduszy europejskich, jak i kapitału 
polonijnego. Kapitał dla rozwoju oznacza także budowanie w Polsce kultury 
oszczędzania, ponieważ to właśnie poziom oszczędności krajowych stanowi 
o możliwościach inwestycyjnych gospodarki. 

Trwałe zwiększenie 
stopy inwestycji 

w dłuższej 
perspektywie, przy 

większym 
wykorzystaniu 

środków krajowych 

Zwiększenie 
umiędzynarodowienia 

polskiej gospodarki  

Zwiększenie eksportu 
towarów 

zaawansowanych 
technologicznie  

Ekspansja zagraniczna polskich przedsiębiorstw będzie elementem 
pomnażania rodzimego kapitału poprzez zwiększenie ekonomii skali oraz 
wzmocnienie obecności na dotychczasowych i wchodzenie na nowe, 
w szczególności szybko rozwijające się rynki, np. w Azji i Afryce. Celem będzie 
podtrzymanie korzystnych tendencji i trwała eliminacja deficytu na rachunku 
obrotów bieżących bilansu płatniczego. Obok eksportu, w szczególności 
towarów zaawansowanych technologicznie) na ekspansję zagraniczną 
powinny składać się bezpośrednie inwestycje polskich firm. 
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Cel szczegółowy II - Rozwój społecznie i terytorialnie wrażliwy 

Spójność społeczna – utrzymujące się zróżnicowania społeczne mogą stać się 
barierą dla dynamicznego rozwoju gospodarki, dlatego ważne jest, aby rozwój 
sprzyjał włączeniu społecznemu, co oznacza gospodarkę charakteryzującą się 
wysokim poziomem zatrudnienia i przedsiębiorczości oraz zapewniającą 
spójność społeczną, gospodarczą i terytorialną. Oznacza to z jednej strony 
konieczność adaptacji gospodarki do występujących trendów demograficznych 
(niska dzietność, starzenie się społeczeństwa), w szczególności poprzez 
zapewnienie dostępności usług świadczonych w odpowiedzi na te wyzwania, 
a z drugiej wsparcie rozwoju i odpowiednie wykorzystanie potencjału 
poszczególnych grup społecznych na rynku pracy. 

Poprawa dostępności 
usług świadczonych 

w odpowiedzi na 
wyzwania 

demograficzne.  

Wzrost i poprawa 
wykorzystania 

potencjału kapitału 
ludzkiego na rynku 

pracy 

Zrównoważony rozwój kraju 
wykorzystujący 

indywidualne potencjały 
poszczególnych terytoriów 

Wspomaganie regionalnych 
systemów produkcyjnych 
w oparciu o specjalizacje 

i nowe nisze  

Podniesienie skuteczności 
i jakości zarządzania polityk 

ukierunkowanych 
terytorialnie (w tym polityki 
przestrzennej) na wszystkich 

szczeblach zarządzania 

Rozwój zrównoważony terytorialnie to położenie nacisku na włączenie 
w procesy rozwojowe obszarów problemowych także mniejszych miast 
i peryferyjnych obszarów wiejskich. Oznacza to m.in. prowadzenie 
skutecznej polityki regionalnej na rzecz spójności; przeciwdziałanie 
powstawaniu obszarów wykluczenia; niwelowanie różnic w dostępie 
mieszkańców Polski do usług publicznych i rynku pracy; programy 
ożywienia obszarów ze specyficznymi problemami; promowanie 
przedsiębiorczości i mobilności zawodowej z wykorzystaniem 
potencjałów lokalnych i subregionalnych gospodarek; poprawę 
infrastruktury i dostępności transportowej; wielofunkcyjne rodzinne 
gospodarstwa rolne. Korzyści z rozwoju gospodarczego kraju powinny 
być dostępne dla wszystkich obywateli, bez względu na miejsce 
zamieszkania.  

Cel szczegółowy III - Skuteczne państwo i instytucje gospodarcze służące wzrostowi oraz 
włączeniu społecznemu i gospodarczemu 

 

Prawo w służbie obywatelom i gospodarki – oznacza przede wszystkim 
poprawę jakości stanowionego prawa, w tym zmniejszenie obciążeń 
regulacyjnych w celu zapewnienia lepszych warunków dla prowadzenia 
działalności gospodarczej w Polsce i realizacji potrzeb poszczególnych grup 
obywateli. Istotą zmian w tym zakresie będzie: deregulacja, usprawnienie 
systemu prawnego, w tym stabilne i przewidywalne otoczenie prawne (i 
fiskalne) oraz racjonalizacja procesów legislacyjnych, w tym poprawa 
i partnerstwa głównych podmiotów instytucjonalnych, korporacyjnych 
i społecznych. 

 

Uproszczenie prawa 
zapewniające lepsze 
warunki działalności 

gospodarczej 
i realizacji potrzeb 

obywateli 

 

Inkluzywne 
i skuteczne instytucje 
publiczne – dostępne 

i otwarte dla 
obywateli 

i przedsiębiorców 

Instytucje publiczne oraz prorozwojowe instytucje gospodarcze – zapewnienie 
instytucji sprzyjających budowie przewag konkurencyjnych kraju i działających 
w nim podmiotów gospodarczych i społecznych; ten obszar obejmuje 
kompleksowe działania na rzecz zwiększenia efektywności instytucji 
publicznych (konsolidacja, integracja działań), zmiany w strukturze i sposobie 
działania administracji (odbiurokratyzowanie), rozwój narzędzi e-administracji, 
elektroniczny obieg dokumentów w administracji i gospodarce, obrót 
bezgotówkowy, zwiększenie skuteczności sądownictwa i całego wymiaru 
sprawiedliwości, zmiany w zakresie zamówień publicznych, wzmocnienie roli 
dialogu społecznego i obywatelskiego. 
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System zarządzania procesami rozwojowymi – podstawą odpowiedzialnego 
rozwoju Polski i realizacji założonych celów jest sprawne i skuteczne państwo. 
Niezbędnym warunkiem do tego jest budowa takiego systemu zarządzania 
rozwojem, który pozwoli na sprawną koordynację najważniejszych procesów 
gospodarczych, zarzadzanie lepiej dopasowane do potrzeb gospodarki 
i obywateli, przede wszystkim odejście od praktyki „silosowości” 
w mechanizmach zarządzania przez instytucje państwowe oraz racjonalne, 
skoordynowane wykorzystanie przestrzeni. 

 

Budowa skutecznego 
i efektywnego 

systemu zarządzania 
procesami 

rozwojowymi 

Zapewnienie wysokiej jakości 
e-usług publicznych 

i możliwości ich 
wykorzystania przez 

obywateli, w tym 
przedsiębiorców (cyfrowe 

państwo usługowe) 

E-państwo – wykorzystanie w skali gospodarki możliwości oferowanych 
przez dostępne technologie cyfrowe. Elektronizacja procesów obsługi 
obywateli i przedsiębiorców, jak również wewnątrz administracji może 
w dłuższej perspektywie przyczynić się do poprawy funkcjonowania 
administracji, obniżenia kosztów obsługi i poprawę efektywności 
funkcjonowania przedsiębiorstw. 

 

Podejmowane działania w trzech zidentyfikowanych jako priorytetowe celach szczegółowych będą 
uzupełniane przez zapewnianie trwałej stabilności makroekonomicznej (utrzymanie stabilności 
finansów publicznych, przy jednoczesnym wspieraniu inkluzywnego wzrostu gospodarczego 
pozostaje priorytetem polityki gospodarczej) oraz realizację przedsięwzięć infrastrukturalnych 
i działań o charakterze regulacyjnym i instytucjonalnym, w tak kluczowych dziedzinach dla rozwoju 
gospodarczego i jakości życia jak rozwój kapitału ludzkiego i społecznego, w tym edukacji, kultury 
i zdrowia, w obszarze transportu, pozyskiwania i dystrybucji energii oraz zapewnienia dostępu do 
wysokiej jakości środowiska przyrodniczego. 

 Obszary wpływające na osiągnięcie celów Strategii  

 

Poprawa jakości 
kapitału ludzkiego  

Kapitał ludzki - kapitał ludzki o odpowiednio wysokich kompetencjach 
i kwalifikacjach dostosowanych do wyzwań zmieniającej się rzeczywistości 
stanowi jeden z nieodzownych warunków szybkiego rozwoju gospodarczego oraz 
poprawy jakości życia obywateli. Kluczowe jest wydobywanie potencjału wiedzy, 
umiejętności i kreatywności, który pozwala na realizację aspiracji zawodowych, 
umożliwia adaptację do ciągle pojawiających się zmian w gospodarce oraz jest 
niezbędny dla tworzenia nowych, innowacyjnych rozwiązań. Jakość kapitału 
ludzkiego, to również działania na rzecz pozostawania w jak najlepszym zdrowiu, 
co stanowi warunek niezbędny dla utrzymywania aktywności zawodowej 
i społecznej. Stanowi również o jakości życia. 

Kapitał społeczny - warunkiem współpracy opartej na zaufaniu i punktem wyjścia 
dla rozwoju nowoczesnej gospodarki jest kapitał społeczny. Kształtowanie 
postaw sprzyjających kooperacji, kreatywności oraz komunikacji, zwiększenie 
partycypacji społecznej i wpływu obywateli na życie publiczne oraz potencjał 
kulturowy jest warunkiem powodzenia planowanych działań rozwojowych. 
Zarówno klimat trwałego zaufania, jak i rozwój przedsiębiorczości kreatywnej 
należy traktować jako swego rodzaju katalizator innych zmian lub działań, 
praktyczną dźwignię inicjatyw i podejmowanych celów rozwojowych. 

 

Zwiększenie udziału 
kapitału 

społecznego w 
rozwoju społeczno-

gospodarczym 
kraju 

Zwiększenie dostępności 
transportowej oraz 
poprawa warunków 
świadczenia usług 

związanych przewozem 
towarów i pasażerów   

Transport – rozwój infrastruktury transportu, jako elementu dostępności 
transportowej, determinuje zarówno jakość życia obywateli, jak 
i konkurencyjność gospodarki. Równolegle do budowy, czy modernizacji 
materialnej infrastruktury transportu równie istotny jest efektywny sposób 
jej wykorzystania. W transporcie wiąże się to między innymi z integracją 
różnych gałęzi transportu, a także poprawą jakości usług transportowych.  
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Energia - nowoczesny sektor energetyczny stanowi warunek dla 
zapewnienia Polsce bezpieczeństwa energetycznego oraz konkurencyjnej 
i efektywnej gospodarki. Do osiągnięcia tak postawionego celu niezbędne 
jest również tworzenie rozwiązań na rzecz modernizacji i rozbudowy sieci 
przesyłu i dystrybucji energii. Efektem działań inwestycyjnych, 
modernizacyjnych oraz poszukiwań nowych źródeł energii będzie 
stabilność i niezawodność jej dostaw. 

Zapewnienie równego 
i powszechnego dostępu 
do energii, pochodzącej 

w coraz większym stopniu 
ze źródeł odnawialnych 

i stworzenie ram dla 
inwestycji energetycznych 

Rozwój potencjału 
środowiska 
naturalnego 

Środowisko – środowisko naturalne kształtuje (także ograniczając) możliwości 
inwestycyjne zgodnie z istniejącym potencjałem świadczeń/usług 
ekosystemowych i kierunkowymi regulacjami prawnymi. Zachowanie i rozwój 
środowiskowego potencjału na rzecz kolejnych pokoleń wymaga podejścia 
innowacyjnego w rozwiązywaniu problemów, szerokiej substytucji dóbr 
nieodnawialnych, restytucji zasobów i umiarkowanego ich użytkowania oraz 
reglamentacji dostępu do przestrzeni. 

 

Układ celów i obszarów koncentracji działań Strategii przedstawia poniższy schemat: 
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Cel główny, cele szczegółowe oraz obszary koncentracji działań „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju”: 

 

 

 

 

 

 

 

Cel szczegółowy I – Trwały 
wzrost gospodarczy oparty na 

dotychczasowych i nowych 
przewagach 

Cel szczegółowy II – Rozwój 
społecznie i terytorialnie 

wrażliwy 

Cel szczegółowy III - Skuteczne 
państwo i instytucje 

gospodarcze służące wzrostowi 
oraz włączeniu społecznemu 

i gospodarczemu 

Osiągany poprzez:  

Wykorzystanie dotychczasowych 
przewag i równoległe kreowanie 
nowych w obszarach 
przynoszących wysoką wartość 
dodaną, przy większym i lepszym 
wykorzystaniu wiedzy i kapitału. 

Osiągany poprzez:  

Politykę promującą 
zrównoważony, długotrwały i 
samopodtrzymujący się rozwój, 
a z zakresu polityki społecznej, 
instrumenty ekonomiczne i 
finansowe oraz zróżnicowane 
podejście do rozwoju (różnych 
typów terytoriów, grup 
społecznych) 

 

 

 

Osiągany poprzez:  

Poprawę jakości funkcjonowania 
państwa i instytucji służących 
rozwojowi, w tym ich 
odbiurokratyzowanie; dobre 
zarządzanie krajem, angażujące 
różne podmioty, integrujące 
różne polityki publiczne 
i uwzględniające specyficzne 
uwarunkowania i potrzeby 
zróżnicowanych terytoriów oraz 
oparte na zasadzie otwartego 
rządzenia. 

 

 

Reindustrializacja  

Rozwój innowacyjnych firm  

Małe i średnie przedsiębiorstwa  

Kapitał dla rozwoju 

Ekspansja zagraniczna polskich 
przedsiębiorców  

 

 

Spójność społeczna  

Rozwój zrównoważony 
terytorialnie (w tym obszary 
wiejskie) 

 

 

Instytucje publiczne oraz 
prorozwojowe instytucje 
gospodarcze  

Prawo w służbie obywatela 
i gospodarki  

System zarządzania procesami 
rozwojowymi 

E-państwo 

 

 

 

 

 

 

Cel główny SOR 
Tworzenie warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców Polski, przy 

jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze społecznym, 
ekonomicznym i terytorialnym 

Główne obszary 
koncentracji działań: 

Główne obszary 
koncentracji działań: 

Główne obszary 
koncentracji działań: 

 
Stabilność makroekonomiczna 

Obszary wpływające na osiągnięcie celów Strategii 

transport 

środowisko 

energia 

kapitał ludzki 

i społeczny 
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V. Stabilność makroekonomiczna 

Utrzymanie stabilności finansów publicznych przy jednoczesnym wspieraniu inkluzywnego wzrostu 
gospodarczego pozostaje priorytetem polityki gospodarczej. Stabilna polityka makroekonomiczna to 
również poprawa ratingu polskiej gospodarki przekładająca się na niższe koszty długu publicznego, 
a także przyczynia się do dalszej obniżki długookresowych stóp procentowych. 

Zapewnienie stabilnego otoczenia makroekonomicznego stanowi fundament trwałego 
i zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Zrównoważone finanse publiczne sprzyjają 
długofalowym trendom rozwojowym i są kluczowe dla stabilności makroekonomicznej. Zniesienie 
przez Radę ECOFIN procedury nadmiernego deficytu wobec Polski w czerwcu 2015 r. potwierdzające 
skuteczność działań konsolidujących finanse publiczne nie kończy wyzwań związanych 
z zapewnieniem stabilności finansów publicznych. Podejmowane inicjatywy w Strategii na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju powinny wzmacniać stabilność makrofiskalną, a nie stanowić jej 
nadwyrężenie. Działania te będą uwzględniać istniejące czynniki ryzyka w średnim i długim okresie. 
Dotyczy to przede wszystkim trendów w zakresie starzenia się społeczeństwa i związane z nimi 
przewidywane znaczące obciążenie systemu emerytalnego i opieki zdrowotnej. Innym 
uwarunkowaniem są potencjalne koszty dostosowań do zmian klimatu. Realizacja przez Polskę celów 
europejskich polityk dotyczących klimatu i energii do 2030 r. wymagać będzie nie tylko poniesienia 
znaczących inwestycji w sektorach gospodarki charakteryzujących się wysoką energochłonnością oraz 
emisyjnością gazów cieplarnianych, ale również zmierzenia się z potencjalnymi skutkami w zakresie 
spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego czy też zmian w strukturze zatrudnienia. 

W przypadku niezachowania zasad ostrożności, a w konsekwencji pojawiające się napięcia w zakresie 
finansów publicznych mogłyby nasilić możliwość wystąpienia ryzyk dla tempa wzrostu potencjalnego 
PKB w postaci zmniejszenia poziomu oszczędności krajowych, wzrostu kosztu kapitału, zwiększenia 
poziomu długu oraz kosztów jego obsługi, czy zmniejszenia poziomu akumulacji kapitału, a więc 
zagrażać też realizacji celów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.   

Brak stabilnych finansów publicznych oznacza też sytuację, w której państwo konkuruje 
z przedsiębiorcami o prywatne oszczędności. Prowadzi to do ograniczenia dostępu przedsiębiorców 
do środków finansowych, które mogliby przeznaczać na inwestycje, a to hamuje wzrost gospodarczy. 
Dodatkowo rosnąca podaż papierów skarbowych, niezbędna do sfinansowania wysokiego deficytu, 
prowadzi do wzrostu rynkowych stóp procentowych; pieniądz staje się droższy dla przedsiębiorców 
i konsumentów; i zwiększają koszty obsługi długu.  

Stworzeniu przewidywalnego i stabilnego otoczenia makroekonomicznego sprzyjającego wzrostowi 
gospodarczemu i realizacji Strategii, będzie służyć ograniczenie nieskutecznych w budowaniu 
zrównoważonego i trwałego wzrostu gospodarczego procyklicznych mechanizmów polityki 
budżetowej (w szczególności w kontekście przeciwdziałania kryzysom), przeciwdziałanie pogłębianiu 
się nierównowagi demograficznej (starzeniem się społeczeństwa i niską dzietnością), oraz 
ograniczenie ryzyka nagłych zmian w uwarunkowaniach (szczególnie fiskalnych) funkcjonowania 
podmiotów gospodarczych, mających wpływ na skłonność do inicjowania długookresowych 
projektów. 

Oczekujemy, że wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych w horyzoncie prognozy utrzyma 
się poniżej 3% PKB. Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych pozostanie w przedziale     
50-55% PKB. 
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Tabela 1. Zestawienie wskaźników dotyczących deficytu i długu sektora instytucji rządowych 
i samorządowych w kolejnych okresach 

  2015 2016 2017 2018 2019 

1. Wzrost PKB w cenach stałych  % 3,6 3,8 3,9 4,0 4,1 

2. 
Wynik sektora instytucji rządowych 
i samorządowych 

% PKB -2,6 -2,6 -2,9 -2,0 -1,3 

3. Wynik strukturalny  % PKB -2,3 -3,1 -2,8 -2,1 -1,3 

3. 
Dług sektora instytucji rządowych i 
samorządowych  

% PKB 51,3 52,0 52,5 52,0 50,4 

Zdrowe fundamenty gospodarki to stabilny system emerytalny. Wzmocnienie jego głównych filarów 
oraz wprowadzenie nowych elementów zaadresowałoby nie tylko problem pułapki demograficznej, 
ale także – dzięki zwiększonym oszczędnościom i w rezultacie inwestycjom krajowym – może 
stanowić wsparcie dla innych obszarów. Właściwy kształt systemu emerytalnego to nie tylko brak 
długookresowych zagrożeń dla stabilności finansów publicznych; ale również odpowiedź na pułapkę 
średniego dochodu (większa aktywność zawodowa osób starszych przełoży się na wzrost produktu 
i dochodów), a także słabości instytucji (kwestia emerytur dotyczy wielu instytucji publicznych, m.in. 
ZUS, MF, MRPiPS, KNF). Identyfikacji niezbędnych zmian w tym zakresie służyć będzie pogłębiony 
przegląd systemu emerytalnego. Osobne dyskusji poddane zostanie wprowadzenie zachęt do 
dobrowolnego oszczędzania osób prywatnych w długim horyzoncie czasowym, co spowodowałoby 
wzrost oszczędności krajowych przeznaczanych na inwestycje prorozwojowe.  

Komisja Europejska regularnie ocenia kraje członkowskie pod kątem stabilności finansów publicznych 
w oparciu o wskaźniki luki fiskalnej w średnim (wskaźnik S1) i długim, nieskończonym horyzoncie 
(wskaźnik S2). Luka fiskalna odzwierciedla skalę niezbędnego dostosowania w pierwotnym wyniku 
strukturalnym, tak aby dług publiczny znalazł się na określonym poziomie (S1) lub aby spełniony był 
warunek wypłacalności w nieskończonym horyzoncie (wskaźnik S2). Wskaźniki otrzymywane są przy 
założeniu kontynuowania dotychczasowej polityki. Wskaźniki luki fiskalnej obrazują zatem, czy 
bieżąca polityka jest wystarczająca dla zachowania stabilności fiskalnej, ich celem nie jest natomiast 
pokazanie najbardziej prawdopodobnego scenariusza. Wzrost wskaźnika oznacza, że wymagana jest 
większa poprawa pierwotnego wyniku strukturalnego. 

Tabela 2. Zestawienie wskaźników stabilności fiskalnej w kolejnych okresach (Program 2016) 

% PKB 
Fiscal Sustainability 

Report 2015 
2016 2017 2018 2019 

S1 

1,0 -0,4 0,2 -0,7 -1,6 

średnie ryzyko niskie ryzyko średnie ryzyko niskie ryzyko niskie ryzyko 

S2 

3,5 3,2 3,7 3,0 2,0 

średnie ryzyko średnie ryzyko średnie ryzyko średnie ryzyko średnie ryzyko 

Źródło: Komisja Europejska, Ministerstwo Finansów 
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Raport Banku Światowego z 2014 r. pt. „Poland - Country Economic Memorandum: Saving for 
Growth and Prosperous Aging” wskazuje, że dla utrzymania relatywnie wysokiego tempa wzrostu 
gospodarczego w Polsce niezbędne jest kontynuowanie inwestycji oraz poprawa w produktywności 
czynników produkcji. Wyższe inwestycje z kolei wymagają wzrostu oszczędności krajowych, bez 
których wzrost inwestycji wiązałby się z ryzykiem pogorszenia bilansu płatniczego i międzynarodowej 
pozycji inwestycyjnej netto. Raport ten wskazuje konieczność zwiększenia stopy oszczędności 
krajowych, przy zachowaniu wysokiego tempa wzrostu produktywności. Najnowsze szacunki tempa 
wzrostu produktywności (TFP), że w latach 2012-2015 tempo wzrostu TFP w Polsce zwolniło do ok. 
1,0% wobec średnio 1,7% w latach 2007-2011, czy 2,9% w latach 2000-2006.  

Poprawie produktywności czynników produkcji służyć będą działania określone w Strategii. Dotyczy 
to m.in. kontynuowania działań związanych z deregulacją rynku produktów, poprawy otoczenia 
biznesu, usprawnienia funkcjonowania sądów i ułatwianiu wykonywania działalności gospodarczej, 
ożywienia inwestycji w projekty infrastrukturalne o zasadniczym znaczeniu dla gospodarki narodowej 
oraz strategicznych interesów państwa, kontynuacji działań na rzecz zwiększenia zasięgu łączności 
szerokopasmowej w Polsce czy też działań na rzecz poprawy jakości kapitału ludzkiego. Kluczowe 
w tym zakresie jest jednak stworzenie warunków pozwalających na zwiększenie nakładów na B+R 
poprzez m.in.: wsparcie działalności innowacyjnej mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, 
stworzenie zachęt do współpracy środowiska nauki i biznesu oraz do realizacji projektów przez 
przedsiębiorstwa, zaproponowanie nowych mechanizmów finansowania infrastruktury badawczej 
i działalności jednostek naukowych, oraz rozwój programów sektorowych dla kluczowych gałęzi 
przemysłu.  

W najbliższych latach, pomimo słabnącej dynamiki popytu zewnętrznego, realny wzrost PKB w Polsce 
będzie przyspieszał, m.in. w związku z oczekiwanym przyspieszeniem wydatkowania środków 
unijnych, co będzie determinować ścieżkę wzrostu inwestycji publicznych. W 2016 r. wzrost PKB 
wyniesie 3,8%, w kolejnych latach będzie kształtował się na poziomie ok. 4%. Podstawowym 
czynnikiem wzrostu pozostanie prywatny popyt krajowy. 

Tabela 3. Oczekiwane kształtowanie się podstawowych wielkości makroekonomicznych  

Kategoria 2015 2016 2017 2018 2019 

1. PKB w ujęciu realnym, wzrost w %  3,6 3,8 3,9 4,0 4,1 

2. Eksport towarów i usług 6,8 6,0 5,5 5,2 5,1 

3. Import towarów i usług  6,3 6,6 6,4 6,0 5,8 

4. Spożycie prywatne 3,0 4,0 4,1 3,8 3,8 

5. Spożycie publiczne 3,4 3,4 2,4 2,6 2,6 

6. Nakłady brutto na środki trwałe, wzrost w % 5,8 4,7 6,7 7,3 7,6 

7. PKB w cenach bieżących, mld PLN 1789,7 1863,2 1966,8 2083,9 2218,9 

8. 
Średnioroczny wzrost cen towarów i usług 
konsumpcyjnych, w % 

-0,9 -0,4 1,3 1,8 2,2 

9. Pracujący, wzrost w % 1,4 1,0 0,5 0,4 0,4 

10. Stopa bezrobocia, w % 7,5 6,6 6,2 5,8 5,5 
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Bilans płatniczy Polski wykazuje cechy bilansu typowego dla kraju doganiającego, który 
charakteryzuje się zazwyczaj deficytem na rachunku handlowym równoważonym napływem kapitału 
zagranicznego, a także transakcjami banku centralnego, których celem jest równoważenie bilansu 
płatniczego. W ostatnich dziesięciu latach gospodarkę Polski charakteryzował deficyt na rachunku 
obrotów bieżących oraz dodatnie saldo rachunku kapitałowego, którego przyczyną są przede 
wszystkim rosnące transfery środków pomocowych z Unii Europejskiej. Pozytywną zmianą 
odnotowaną w okresie 2012-2015 jest zmniejszanie się deficytu na rachunku bieżącym (duży wpływ 
na to mają zmiany w strukturze eksportu i jego konkurencyjności, a w efekcie poprawa salda obrotów 
towarowych oraz rosnące dodatnie od wielu lat saldo usług) oraz fakt, że saldo rachunku 
kapitałowego z nadwyżką pokrywało deficyt występujący na rachunku obrotów bieżących. Także stan 
oficjalnych aktywów rezerwowych nie daje powodów do niepokoju, ponieważ ich wartość z roku na 
rok wzrasta. To pozytywna tendencja, która podwyższa bezpieczeństwo gospodarki w przypadku 
wystąpienia szoku na skutek nagłego odpływu kapitału zagranicznego.  

Głównym źródłem nierównowagi zewnętrznej pozostanie jednak deficyt dochodów pierwotnych 
będący odzwierciedleniem ujemnej międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto polskiej 
gospodarki. Biorąc pod uwagę bieżące uwarunkowania w kolejnych latach na rachunku bieżącym 
bilansu płatniczego notowany będzie deficyt, który w perspektywie do 2019 r. może się pogłębiać (do 
1,7% PKB). Deficyt ten będzie z nadwyżką finansowany napływem kapitału długookresowego, 
tj. środkami klasyfikowanymi na rachunku kapitałowym (głównie europejskimi funduszami 
strukturalnymi) i zagranicznymi inwestycjami bezpośrednimi. Nie bez znaczenia pozostaje jednak 
fakt, że utrzymywanie się dużej ujemnej międzynarodowej pozycji inwestycyjnej może doprowadzić 
do trudności w zbilansowaniu bieżącej pozycji płatniczej, a sytuacja taka wygeneruje duże obciążenie 
dla procesu rozwojowego gospodarki, co z kolei wynikać będzie z tego, że duża część przyrostu PKB 
pochłonięta zostanie przez obsługę tego deficytu.  

Tabela 4. Zadłużenie zewnętrzne wg sektorów instytucjonalnych  

Kategoria 2015 2016 2017 2018 2019 

1. 
Zadłużenie / wierzytelności netto względem reszty 
świata w tym:  

2,1 1,7 1,5 1,7 1,0 

 

- saldo towarów i usług 2,8 3,0 2,6 2,2 1,8 

- saldo dochodów pierwotnych i wtórnych -3,0 -3,0 -3,3 -3,3 -3,4 

- rynek kapitałowy 2,4 1,7 2,2 2,9 2,7 

2. Zadłużenie/wierzytelności netto sektora prywatnego 4,7 4,3 4,4 3,7 2,3 

3. 
Zadłużenie/wierzytelności netto sektora instytucji 
rządowych i samorządowych 

-2,6 -2,6 -2,9 -2,0 -1,3 

Problem ujemnej pozycji inwestycyjne został również dostrzeżony w ramach procedury zaburzeń 
równowagi makroekonomicznej. Zawarte w nim wskaźniki umożliwiają monitorowanie najbardziej 
istotnych aspektów równowagi zewnętrznej, konkurencyjności gospodarek oraz równowagi 
wewnętrznej. Polska znacząco, gdyż prawie dwukrotnie, przekracza wskaźnik relacji 
międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto do PKB. Przy progu ostrożnościowym -35% wartość 
tego wskaźnika dla polskiej gospodarki wyniosła -68%. Sytuację poprawia jednak korzystna struktura 
pasywów zagranicznych, w której znaczący udział mają instrumenty niedłużne (kapitały własne 
i reinwestycje zysków), będące bardziej stabilną i bezpieczną formą finansowania zagranicznego. 
W przypadku pozostałych wskaźników nierównowagi zewnętrznej tj. salda rachunku obrotów 
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bieżących, zmiany realnego efektywnego kursu walutowego, zmiany udziału w eksporcie globalnym 
oraz zmiany nominalnych jednostkowych kosztów pracy Polska nie przekracza wyznaczonych progów 
ostrożnościowych.  

Tabela 5. Zestawienie wskaźników i progów ostrożnościowych  

Wskaźniki nierównowagi zewnętrznej i konkurencyjności Progi ostrożnościowe PL 2014 

1. 
Saldo rachunku obrotów bieżących  

(średnia z trzech lat w % PKB)  
-4%/+6% -2,3% 

2. 
Międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto  

(w % PKB) 
-35% -68,3% 

3. 
Realny efektywny kurs walutowy z uwzględnieniem 
deflatorów zharmonizowanego indeksu cen 
konsumpcyjnych (zmiana w % w okresie trzech lat) 

+/-5% dla krajów strefy euro 

+/-11% dla krajów spoza 
strefy euro 

-1,3% 

4. 
Udział w rynkach eksportowych (zmiana w % w okresie 
pięciu lat) 

-6% 4,8% 

5. 
Nominalne jednostkowe koszty pracy (zmiana w % w 
okresie trzech lat) 

+9% dla krajów strefy euro 

+12% dla krajów spoza strefy 
euro 

2,5% 

Wskaźnik nierównowagi wewnętrznej Progi ostrożnościowe  

1. 
Ceny nieruchomości (w przeliczeniu na ceny stałe, zmiana 
w % w ujęciu rok do roku) 

+6% 1,1% 

2. Przepływy kredytowe sektora prywatnego (w % PKB) 14% 4,7% 

3. Zadłużenie sektora prywatnego (w % PKB) 160% 77,9% 

4. 
Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w 
relacji do PKB 

60% 50,4% 

5. Stopa bezrobocia (średnia z trzech lat) 10% 9,8% 

6. 
Zobowiązania ogółem sektora finansowego (zmiana w % 
w ujęciu rok do roku, dane nieskonsolidowane) 

16,5% 0,6% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Eurostat. 

W zakresie procesów inflacyjnych prognozuje się, że po okresie spadku cen w 2015 r., w 2016 r. 
presja inflacyjna również będzie bardzo ograniczona. W latach kolejnych wskaźnik CPI będzie 
stopniowo powracał w okolice środka dopuszczalnych w ramach prowadzonej polityki pieniężnej 
wahań. W okresie do 2019 r. generalnie oczekiwane jest utrzymanie się tendencji aprecjacyjnej 
złotego (choć z uwzględnienie przejściowych wahań).  



Projekt z dnia 11 maja 2016 r. 

27 

 

VI. Opis głównych obszarów koncentracji działań 

 

Cel szczegółowy I – Trwały wzrost gospodarczy oparty na dotychczasowych i nowych 
przewagach 

Obszar Reindustrializacja 

I. Diagnoza  

Polska należy do grona krajów 
z wyższym udziałem przemysłu 
w PKB niż średni poziom dla 
UE-28 - w 2014 r. udział 
przemysłu wynosił 22,2%, 
(wobec 17,1% dla UE-28). 

W latach 2011-2015 średnie 
roczne tempo wzrostu 
produkcji przemysłowej 
wyniosło w Polsce 3,6% wobec 
0,7% w UE-28 

Czynniki wewnętrzne wpływające na wzrost przemysłu: 

 stosunkowo zdywersyfikowana struktura przemysłu opartego na tradycyjnych sektorach, nie 
gwarantująca utrzymania udziału w PKB w przyszłości; 

 niewystarczający udział przemysłów wysokiej techniki w produkcji, eksporcie i zatrudnieniu; 
 zależność od importu technologii; 
 relatywnie mała złożoność techniczna i technologiczna wytwarzanych produktów; 
 wysoka energochłonność przy wysokich cenach energii oraz niska efektywność 

ekonomiczna niektórych branż; 
 dysfunkcja szkolnictwa zawodowego polegająca na niedopasowaniu umiejętności 

i kwalifikacji przyszłych pracowników do wymagań rynku pracy; 
 brak polityki przemysłowej oraz brak strategii restrukturyzacyjnych w poszczególnych 

sektorach wpływających na konkurencyjność przemysłu. 

Czynniki zewnętrzne wpływające na rozwój przemysłu to przede wszystkim: 

 większe niż dotychczas wykorzystywanie cyfrowych modeli produktów i cyfryzacji 
łańcuchów dostaw – tzw. „czwarta rewolucja przemysłowa" - wytwarzanych 
w inteligentnych, współpracujących ze sobą fabrykach (Smart Factory) charakteryzujących się 
dużą elastycznością, niezawodnością i wydajnością, gdzie informacje logistyczne są w sposób 
zautomatyzowany wymieniane pomiędzy głównymi producentami i współpracującymi 
kooperantami, czy pomiędzy dostawcami a sieciami sprzedaży; 

 rozwiązania i inicjatywy podejmowane na forum UE w ramach różnych polityk publicznych - 
polityka klimatyczno-energetyczna, handlowa, ochrony środowiska, czy transportowa; kształt 
tych polityk wpływa na poziom kosztów, cen i konkurencyjność przemysłu; 

 ukształtowany model gospodarczy świata, w którym duża rolę odgrywają korporacje 
międzynarodowe, które jako integratorzy globalnego łańcucha wartości podejmują kluczowe 
decyzje co i gdzie jest produkowane; przy czym w procesie decyzyjnym biorą pod uwagę 
istniejące w danym kraju: system zachęt, przyjazność regulacji, wysokość kosztów pracy, 
poziom i jakość siły roboczej, Polska szuka obecnie optymalnego miejsca w tych łańcuchach; 
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 przejście od gospodarki linearnej do gospodarki o obiegu zamkniętym; 
 transformacja dotychczasowego modelu polskiej gospodarki na gospodarkę niskoemisyjną - 

opracowywanie i wdrażanie zarówno nowych modeli biznesowych, jak również rozwiązań 
technologicznych pozwalających na unowocześnienie procesów produkcyjnych lub samych 
produktów z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań; 

 dostęp do surowców - – warunkiem trwałego rozwoju polskiego przemysłu jest zapewnienie 
bezpieczeństwa surowcowego, tj. podaży takiej ilości surowców w konkurencyjnych cenach, 
na jaką istnieje i będzie istniało zapotrzebowanie przemysłu; Ze względu na nieodnawialny 
charakter surowców mineralnych, istotną koncepcją w tym zakresie jest gospodarka o obiegu 
zamkniętym (obejmująca etapy od eksploracji surowców, poprzez ich wydobycie, 
przetwórstwo, odzysk i substytucję). Wobec faktu, że Polska importuje większość surowców 
zza granicy, istotnym czynnikiem są również relacje handlowe (dyplomacja surowcowa) 
z państwami trzecimi bogatymi w zasoby naturalne. 

Odpowiedzią na wskazane wyżej problemy polskiego przemysłu oraz 
uwarunkowania zewnętrzne jest polityka przemysłowa wdrażająca inteligentną 
reindustrializację, dająca impuls do rozwoju nowych, wyłaniających się gałęzi 
przemysłu opartych na technologiach cyfrowych, wymagających dużego 
zaangażowania nauki i wysoko wykwalifikowanej kadry pracowników, które 
tworzyć będą produkty przełomowe będące swoistym kołem zamachowym dla 
rozwoju wielu innych dziedzin gospodarki. Oznaczać to zarazem będzie możliwość 
rozwoju tradycyjnych branż, które wdrażając najnowocześniejsze technologie 
badawcze, produkcyjne i zarządcze, przesuną się na wyższy poziom łańcucha 
wartości. 

Reindustrializacja polega więc na rozwoju innowacyjności pozwalającej w efekcie 
m.in. obniżać koszty produkcji, podnosić jakość produktu, poszerzać asortyment 
oferowanych wyrobów, lepiej zaspokajać potrzeby i szybciej reagować na zmiany 
oczekiwań konsumentów, zmniejszać zużycie surowców i energii, obniżać 
emisyjność produkcji i podnosić bezpieczeństwo pracy. 

 

 

Inteligentna 
reindustrializacja 

II. Cel i oczekiwane efekty 

Bardziej konkurencyjny przemysł, to przede wszystkim przedsiębiorstwa 
tworzące i wykorzystujące innowacje. To właśnie przemysł jest swoistym 
laboratorium tworzącym innowacje, sprawdzającym pomysły, prototypy 
i technologie. Nowoczesne rozwiązania wzmacniają popyt na wysoko 
kwalifikowaną kadrę, stwarzając możliwości na wyższe wynagrodzenia 
w związku ze wzrostem efektywności produkcji i większymi zyskami. Z drugiej 
strony część dotychczasowych prac zastępowana jest procesami automatyzacji, 
które wymagać będą nowych kompetencji obsługujących je pracowników. 
Szansą dla uwolnionych w ten sposób zasobów pracy będą usługi około 
przemysłowe. Wynikiem nowoczesnych rozwiązań są innowacyjne, wyższej 
jakości produkty mogące lepiej konkurować na rynku światowym, zwiększając 
w ten sposób dochody z eksportu, co nie pozostaje bez wpływu na zyski 
przedsiębiorstw i wyższe dochody zatrudnionych w nich pracowników. 

Wsparcie dla rozwoju przemysłu w Polsce będzie przebiegać dwutorowo. Z jednej strony będą to 
działania horyzontalne, związane z tworzeniem przyjaznych dla przedsiębiorców regulacji 
(deregulacja, poprawa sądownictwa, przejrzysty system podatkowy, samorząd gospodarczy, kwestie 
normalizacyjne itp.), czy też warunków dostępu do kapitału. Z drugiej strony będą podejmowane 
specjalne działania skierowane do wybranych branż/sektorów – kluczowych dla konkurencyjności 
Polski w przyszłości (wyłaniające się branże kluczowe) oraz tych ekonomicznie i społecznie ważnych.  

Wzrost globalnej 

konkurencyjności 

polskiego 

przemysłu 
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Pierwszym zbiorem sektorów są branże obecnie definiowane jako mające kluczowe znaczenie dla 
gospodarki, z znaczącym udziałem w produkcji, eksporcie czy też wykazujące się wysoką dynamiką 
wzrostu w obu tych kategoriach. Nie bez znaczenia pozostaje poziom zatrudnienia w poszczególnych 
sektorach – choć to kryterium musi być traktowane z ostrożnością, gdyż globalne wyzwania związane 
z rozwojem technologii, robotyzacji i wzrostem produktywności – mogą zmieniać wagę tego czynnika. 

Jednocześnie kluczowym jest skierowanie wsparcia do branż, które mogą zapewnić konkurencyjność 
polskiej gospodarce w długim horyzoncie. Bazując na rozpoznanych megatrendach, dokonujemy 
analizy szans, wskazując rozwój jakich dziedzin byłby wskazany, by odnieść korzyści z udziału polskich 
firm w gospodarce światowej. Dostrzegając szanse biznesowe – aktywizujemy konkretne obszary 
oczekując pożądanych efektów. Kierując się tym tokiem myślenia – odpowiedzią na przyspieszenie 
urbanizacji jest rozwój zarówno wszystkich przedsięwzięć infrastrukturalnych, usług publicznych, jak 
i sektora motoryzacji.  

Istotną rolę w tym procesie mogą odegrać innowacyjne zamówienia publiczne z jednaj strony 
kreujące popyt na wdrożenie najbardziej złożonych rozwiązań technicznych i technologicznych 
w przestrzeni publicznej, a z drugiej będące impulsem dla krajowych przedsiębiorstw do 
aktywniejszego sięgania po B+R+I w procesie realizacji zamówień, co jest dużym wyzwaniem dla 
Państwa. 

Wymogi dostosowań do zmian klimatu – to przyczynek do rozwoju badań i technologii 
oszczędzających surowce, wodę, energię i wdrożenie ich w poszczególnych sektorach. Rosnąca 
populacja świata może być szansą na zwiększenie eksportu polskiej żywności i innych produktów. 
Starzejące się społeczeństwo wymusi rozwój usług skierowanych do tej grupy wiekowej, 
sprofilowanych pod ich potrzeby. Pomocny w tym zakresie rozwój technologii może przyczynić się do 
rozwoju telemedycyny. Precyzyjna lista branż kluczowych zostanie uwzględniona w finalnej wersji 
Strategii. 

Efektem podejmowanych działań na rzecz inteligentnej reindustrializacji będzie nasycenie przemysłu 
wysokowartościowymi usługami (B+R, design, ICT). Zwiększy to udział innowacyjnych produktów 
wytwarzanych w przemyśle oraz będzie dźwignią wzrostu produktywności. Utrzymany zostanie 
poziom zatrudnienia w przemyśle i usługach okołoprzemysłowych.  

III. Wskaźniki 

Wskaźnik 
Jednostka 

miary 

Wartość 
bazowa 

(rok bazowy) 

Wartość 
pośrednia 
(rok 2020) 

Wartość 
docelowa 
(rok 2030) 

Źródło 
danych 

Udział produktów wysokiej i średniej 
techniki w produkcji przemysłowej  

% 32,7  
(2014)  

. 40,0-45,0 GUS 

Udział wartości dodanej brutto 
przetwórstwa przemysłowego w tworzeniu 
całkowitej wartości dodanej brutto 

% 19,8 
(2014) 

. . GUS 

IV. Kierunki interwencji 

1. Rozwój nowoczesnego przemysłu  

Nowoczesny przemysł, to przemysł oparty na innowacjach - tworzący je i wykorzystujący 
w procesach produkcji. Przemysł bazujący na cyfryzacji i zaawansowanej automatyzacji, 
funkcjonujący w inteligentnych łańcuchach łączących dostawców, producentów, odbiorców 
i konsumentów. W efekcie przemysł staje się bardziej wydajny, elastyczny i konkurencyjny. 

Podstawowe działania będą koncentrowały się na tworzeniu warunków dla powstawania 
i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w przemyśle, efektem czego będzie rozwój i szersze 
wykorzystanie nowych przełomowych produktów i technologii. Przedsiębiorca uzyska wsparcie 
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organizacyjno-finansowe projektów badawczych i biznesowych realizowanych w ramach krajowych 
klastrów kluczowych (KKK), platform, czy też różnego rodzaju porozumień.  

Działaniom o charakterze horyzontalnym towarzyszyć będą działania skierowane do konkretnych 
branż/technologii. Będą to zarówno tzw. branże tradycyjne – o wysokim udziale w PKB lub branże 
„społecznie wrażliwe”, jak i wyłaniające się branże/technologie kluczowe, które charakteryzują się: 

 wysokim potencjałem rynkowym (wzrost przychodów) 
 wysoką intensywnością technologiczną 
 wykorzystują technologie o szerokim zastosowaniu 
 wysokim efektem linkowania/sieciowania/klasteryzowania 
 wysokim poziomem wartości dodanej (w ogniwach łańcucha wartości ulokowanych 

w Polsce) 
 niską energochłonnością 
 są przyjazne dla środowiska (niski poziom zanieczyszczeń). 

Wprowadzony zostanie nowy instrument – kontrakty branżowe – który uwzględniając 
uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne, określi ramy dla rozwoju i zapewni stabilność biznesową 
danej branży w perspektywie długookresowej. W ramach kontraktu, ustalony zostanie zakres zadań 
do realizacji przez obie strony (w oparciu o struktury budowanego samorządu gospodarczego) oraz 
oferta i katalog instrumentów legislacyjnych, organizacyjnych, instytucjonalnych i finansowych 
wsparcia szyty „na miarę” poszczególnych branż. 

Miarą efektywności interwencji/wsparcia państwa oraz działalności regulacyjnej w danym sektorze 
będzie nie tylko bezpośredni wpływ instrumentu, ale również całościowy rozwój sektora, tzn. czy 
wystąpią pożądane efekty zainicjowane działaniami publicznymi (np. wsparciu rozwoju sektora 
elektrycznych środków transportu publicznego oraz odpowiedniej infrastruktury – 
z wykorzystaniem dofinansowania badań w tym zakresie, zamówień publicznych oraz uregulowań 
środowiskowych – winny towarzyszyć niezależne przedsięwzięcia komercyjne związane z rozwojem 
transportu prywatnego opartego na podobnych rozwiązaniach; spin-offy). 

Działania: 

 Kontynuacja wsparcia organizacyjno-finansowe projektów badawczych i biznesowych 
realizowanych przez krajowe podmioty gospodarcze w ramach krajowych klastrów 
kluczowych, platform, porozumień, itp. 

 Wsparcie tworzenia nowych produktów i usług wysoko zaawansowanych technologicznie, 
w szczególności w obszarze teleinformatyki, jako podstawy modernizacji i przyspieszenia 
wzrostu pozostałych gałęzi przemysłu 

 Opracowanie nowego systemu wsparcia aktywności przedsiębiorców i jednostek naukowych 
na arenie międzynarodowej 

 Kompleksowe wsparcie BIZ klastrujących i sieciujących działalność przedsiębiorstw 
 Wsparcie inwestycji zmniejszających energochłonność i poprawiających efektywność 

energetyczną przemysłu 
 Zmniejszenie materiałochłonności procesów przemysłowych 
 Wsparcie inwestycji obniżających emisyjność przemysłu 

Projekty kluczowe przewidziane do przygotowania i realizacji do roku 2020: 

Przygotowanie Nowej polityki przemysłowej – dokumentu określającego potencjał 
przemysłowy, identyfikującego potrzeby przemysłu, instrumenty wsparcia, kierunki specjalizacji 

Opracowanie i wdrożenie mechanizmu wyłaniania branży/sektorów kluczowych –wyłanianie 
branż perspektywicznych dla rozwoju kraju, które charakteryzują się m.in. intensywnością 
technologiczną oraz wysokim potencjałem rynkowym oraz przygotowanie dla nich kontraktów 
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branżowych – instrumentów określających warunki rozwoju danej branży/sektora, 
uzgadniających rodzaj wsparcia w zależności od potrzeb i potencjałów danej branży 

Wyłonienie i szczegółowe zaprojektowanie projektów produktowych – wspierających realizację 
i koncentrację działań w obszarach rozwoju kluczowych produktów, które wynikają z analizy 
potencjału KIS i branż/sektorów kluczowych.  

2. Rozwój infrastruktury technicznej dla „Przemysłu 4.0” 

Istotą interwencji jest przebudowa i integracja infrastruktury technicznej w oparciu o prognozy 
rozwoju rynku Internetu Rzeczy, OZE, paliw kopalnych, magazynów energii i samochodów 
elektrycznych po roku 2020.) Rozwój przemysłu technologii teleinformatycznych, a w szczególności 
wdrożenie na szeroką skalę produkcji czujników i bazujących na informacjach otrzymywanych z tych 
sensorów systemów sterowania (w ramach wspomnianego Internetu Rzeczy) przyczyni się do 
powstania nowych modeli zarządzania np. ruchem, transportem, zużyciem energii, a także modeli 
wytwarzania w innych gałęziach przemysłu np. samochodowego, lotniczego. Nowym czynnikiem 
jakościowym będzie także coraz powszechniejsze wykorzystania przetwarzania w chmurze 
obliczeniowej, możliwości analizowania i prognozowania w oparciu o przetwarzanie wielkich 
zbiorów danych (big data). Efektem będzie szybsze tempo rozwoju innowacji, obniżka krańcowych 
kosztów produkcji i powstawanie platform, które łączą i skupiają różne formy działalności w wielu 
sektorach oraz zwiększenie skali zysków.  

Barierą rozwojową jest niedostateczny rozwój krajowych i międzynarodowych standardów 
technicznych umożliwiających współpracę urządzeń i systemów sterujących różnych producentów, 
a tym samym brak krajowych standardów technicznych obszarów niezharmonizowanych w celu 
integracji infrastruktury technicznej umożliwiających włączenie do sieci nowych źródeł energii 
użytkowników. Zjawisko konwergencji technicznej wymaga spójnego programowania rozwoju np.: 
sieci elektroenergetycznych i teleinformatycznych. W praktyce oznacza to konieczność opracowania 
wymagań jakościowych dla wszystkich użytkowników sieci elektroenergetycznych 
i teleinformatycznych, opomiarowania ich i inteligentnego zarządzania nimi. 

Działania: 

 Wsparcie wdrożenia krajowych i międzynarodowych standardów technicznych obszarów 
niezharmonizowanych na poziomie UE w celu integracji infrastruktury technicznej 
i sposobów pozyskiwania i przetwarzania informacji 

 Integracja danych sprzętowych i sieciowych dla zapewnienia bezpieczeństwa sieciowego 
 Zapewnienie kompatybilności infrastruktury z infrastrukturą na Jednolitym Rynku 
 Efektywne zarządzanie systemami sieciowymi 

Projekty kluczowe przewidziane do przygotowania i realizacji do roku 2020: 

Zintegrowana Cyfrowa Infrastruktura Techniczna – rozwiązania zapewniające integrację 
infrastruktury technicznej, pozwalającą na rozwój „Przemysłu 4.0” 

3. Poprawa jakości otoczenia instytucjonalno-regulacyjnego przemysłu  

Głównym elementem zmian jest stworzenie spójnego systemu instytucji odpowiedzialnych za 
akredytację, normalizację, metrologię oraz certyfikację. Wprowadzone zostaną mechanizmy 
nadzoru strategicznego nad działalnością instytucji otoczenia przemysłu, tak by realizowały one 
jasno zdefiniowane priorytety polityki państwa i były rozliczane z efektów swoich działań. Umożliwi 
to przedsiębiorcom szybszy dostęp do kompleksowej informacji legislacyjno-technicznej na temat 
warunków dopuszczalności stosowania niektórych substancji chemicznych lub technologii je 
wykorzystujących.  
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Uporządkowany zostanie zakres oraz tematyka poszczególnych jednostek nadzoru i kontroli rynku. 
Wdrożone zostaną zintegrowane plany nadzoru rynku, z szerokimi uprawnieniami UOKiK w zakresie 
koordynacji i nadzoru, obejmujące wszystkie instytucje, co zwiększy ich efektywności.  

Zmiany przeprowadzone zostaną w funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych. Kluczowe 
w tym kontekście jest wdrożenie inteligentnych zamówień publicznych promujących innowacyjne 
produkty i usługi. 

Działania: 

 Stworzenie spójnego otoczenia instytucjonalno-regulacyjnego przemysłu - reforma 
funkcjonowania instytucji dostarczających informacje legislacyjno-techniczne (PCA, PKN, 
GUM, PCBC) 

 Reforma instytucji nadzoru i kontroli rynku - uporządkowanie zakresu, tematyki obsługiwanej 
przez poszczególne jednostki nadzoru rynku oraz zwiększenie ich skuteczności poprzez 
scalenie kompetencji (np. organy kontroli wobec harmonizacji rynku produktów 
nawożących); podniesienie wiedzy i kwalifikacji inspektorów (np. w zakresie zmieniającego 
się otoczenia legislacyjnego); zintensyfikowanie współpracy z innymi instytucjami nadzoru 
rynku na forum europejskim (np. wymiana informacji o przypadkach nieuczciwych praktyk) -
(UOKiK, Inspekcja Handlowa, PIP, organy nadzoru budowlanego, Inspekcja Jakości Handlowej 
Artykułów Rolno-Spożywczych, Inspekcja Ochrony Środowiska, Główny Inspektorat 
Sanitarny) w celu zapewnienia skuteczności przeciwdziałania występowaniu zniekształceń 
rynku sprzedaży towarów i usług oraz zapewnienia bezpieczeństwa konsumentom 

 Ponadresortowe zintegrowanie prawnych aspektów funkcjonowania przemysłu – help desk 
(chemikalia, odpady itp.) 

 Wdrożenie inteligentnych zamówień publicznych - stworzenie wytycznych sektorowych dla 
promowania innowacyjnych produktów i usług w ramach nowelizowanej ustawy PZP 

Projekty kluczowe przewidziane do przygotowania i realizacji do roku 2020: 

Przygotowanie koncepcji oraz wdrożenie zmian otoczenia instytucjonalno-regulacyjnego 
przemysłu – spójny system wsparcia przemysłu, dostarczający niezbędnych informacji 
uwzględniający reformę instytucji nadzoru i kontroli rynku 

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych – generowanie popytu na innowacyjne 
produkty i usługi dostarczane instytucjom publicznym; administracja jako inteligentny klient 
informujący rynek o swoich potrzebach z odpowiednim wyprzedzeniem 

4. Polityka surowcowa - surowce dla przemysłu 

W Polsce kompetencje instytucjonalne w obszarze surowców nie są scentralizowane. Poszczególne 
aspekty polityki surowcowej mogą być przyporządkowane następującym działom administracji 
rządowej (zgodnie z ustawą o działach administracji rządowej z dn. 4 września 1997 r., 
znowelizowaną 19 listopada 2015 r.): gospodarka (Ministerstwo Rozwoju); rozwój regionalny 
(Ministerstwo Rozwoju); środowisko (Ministerstwo Środowiska); sprawy zagraniczne (Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych); budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz 
mieszkalnictwo (Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa); gospodarka złożami kopalin 
(Ministerstwo Energii); nauka, szkolnictwo wyższe (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego); 
finanse publiczne (Ministerstwo Finansów); skarb państwa (Ministerstwo Skarbu Państwa), praca 
(Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).  

W szczególności, obecnie obowiązująca ustawa o działach oraz rozporządzenia Rady Ministrów 
w sprawie utworzenia ministerstw nie odnoszą się bezpośrednio do surowców nieenergetycznych 
ani nie przypisują jednoznacznej odpowiedzialności za kreowanie i wdrażanie polityki w zakresie 
surowców nieenergetycznych (np. na wzór polityki energetycznej).  
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Wobec – z jednej strony – faktu, że surowce są czynnikiem warunkującym rozwój gospodarczy, a – 
z drugiej strony – cechy nieodnawialności surowców mineralnych (tj. stopniowego wyczerpywania 
się ich zasobów), konieczne jest zapewnienie stabilności podaży surowców mineralnych. 

Należy przy tym jednocześnie zauważyć, że polityka surowcowa wykracza poza sferę podaży, lecz 
wynika z relacji między podażą a popytem na surowce. Istotna jest więc także długoterminowa 
prognoza zapotrzebowania gospodarki (w tym głównie przemysłu) na surowce. Będzie ono zależało 
od wielu czynników, w tym polityki innowacyjnej, naukowej, przemysłowej, konkurencyjności, 
pracy, handlowej, etc.  

Działania: 

 Integracja założeń i celów poszczególnych polityk rozwoju państwa (innowacyjności, 
konkurencyjności, przemysłowej, handlowej, etc.) 

 Opracowanie Planu działań na rzecz zabezpieczenia dostępu przemysłu do surowców (przy 
szczególnym uwzględnieniu koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym i dyplomacji 
surowcowej), który będzie stanowił istotny wkład w politykę surowcową państwa 

 Zintensyfikowanie współpracy z przemysłem, umożliwiającej prognozowanie 
zapotrzebowanie na surowce na poziomie makro 

 Aktywne uczestnictwo w zespole międzyresortowym ds. polityki surowcowej państwa 

Projekty kluczowe przewidziane do przygotowania i realizacji do roku 2020: 

Przygotowanie i wdrożenie spójnej i kompleksowej Polityki Surowcowej Państwa 

5. Wzmacnianie pozycji przedsiębiorców – budowanie samorządu gospodarczego 

Zasadniczym celem istnienia i funkcjonowania samorządu gospodarczego jest obrona interesów 
przedsiębiorców, zwłaszcza poprzez pełnienie funkcji inicjującej procesy legislacyjne. Organizacje 
samorządowe przedsiębiorców mogą stanowić alternatywną, wobec administracji rządowej lub 
samorządu terytorialnego, formę umożliwiającą wykonywanie zadań publicznych wobec 
przedsiębiorców lub uczestników obrotu gospodarczego.  

Zapewnienie reprezentacji interesów przedsiębiorców oraz umożliwienie im uczestnictwa w izbach 
przemysłowo-handlowych, będących podmiotami publicznoprawnymi, spowoduje realny udział 
przedsiębiorców w tworzeniu strategii polityki gospodarczej państwa i ładu rynkowego, łącząc 
interesy przedsiębiorców z interesami państwa. 

Działania: 

 Promocja tworzenia jednostek reprezentujących interesy przedsiębiorców (władztwo 
administracyjne – przejęcie części uprawnień administracji rządowej) 

 Zwiększenie aktywności samorządu gospodarczego na poziomie regionalnym, krajowym 
i międzynarodowym w obszarze reprezentowania interesów przedsiębiorców 

Projekty kluczowe przewidziane do przygotowania i realizacji do roku 2020: 

Przygotowanie Ustawy o samorządzie gospodarczym– rozwiązania zmierzające do zwiększenia 
znaczenia samorządu gospodarczego oraz zachęcające przedsiębiorców do organizowania się w 
samorządzie 

6. Wdrożenie kompleksowej polityki rozwoju kwalifikacji i umiejętności zawodowych  

Poziom kapitału ludzkiego w bezpośredni sposób wpływa na innowacyjność i konkurencyjność 
danej gospodarki - stanowi nośnik wiedzy naukowo-technicznej. Odpowiednio przygotowana kadra, 
posługująca się głównie wiedzą, wykorzystująca w swej pracy nowoczesne techniki zdobywania 
informacji oraz przetwarzania danych, to niezbędny warunek rozwoju gospodarki. 
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W nowym modelu kształcenia zawodowego główny nacisk położony zostanie na wzmocnienie 
współpracy i partycypacji pracodawców w kształtowaniu programów nauczania (w zakresie 
praktycznej nauki zawodu, w szczególności zasad kształcenia dualnego a także zwiększenie 
praktycznego wymiaru zajęć). Z uwagi na szybkość zmian, jakie występują w gospodarce w wyniku 
wprowadzania innowacji, niezbędne będzie także wzmocnienie procesu aktualizacji wiedzy 
pracowników.  

Działania: 

 Poprawa funkcjonowania kształcenia dualnego w edukacji zawodowej, łączącego nabywanie 
wiedzy w szkole z praktyczną nauką zawodu (opracowanie założeń, wdrożenie i realizacja) 

 Zwiększenie wpływu firm oraz organizacji zrzeszających przedsiębiorstwa (samorządu 
gospodarczego) na funkcjonowanie systemu kształcenia zawodowego – formowanie ram 
kwalifikacji 

 Monitorowanie rynku pracy na potrzeby klasyfikacji zawodów, wprowadzania nowych 
zawodów i zawodów preferowanych pod przyszłe potrzeby 

 Opracowanie systemu kształcenia kadr dydaktycznych pod nowe potrzeby przemysłu 
(Industry 4.0) 

Projekty kluczowe przewidziane do przygotowania i realizacji do roku 2020: 

Przygotowanie i wdrożenie nowego systemu kształcenia zawodowego dla potrzeb gospodarki – 
stworzenie nowego modelu współpracy szkolnictwa zawodowego z nowoutworzonym 
samorządem gospodarczym na rzecz kształcenia zawodowego dostosowanego do potrzeb 
gospodarki i lokalnych rynków pracy. Inne działania z tego zakresu obejmować będą także 
rozwijanie modelu dualnego (kształcenie połączone z praktyką zawodową u pracodawcy), 
aktywny udział przemysłu w przygotowaniu planu nauczania, rozwój Centrów Kształcenia 
Praktycznego, modułowa oferta edukacyjna, kwalifikacyjne kursy zawodowe 
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Obszar Rozwój innowacyjnych firm 

I. Diagnoza  

W przeciągu ostatnich lat Polska dokonała wielu zmian, które pozytywnie wpłynęły na innowacyjność 
polskiej gospodarki i zdolności do myślenia o innowacjach. Środki z funduszy UE umożliwiły 
odrobienie zapóźnień rozwojowych przedsiębiorstw, odnowę parku maszynowego, budowę nowej 
infrastruktury B+R, wzmocniły kompetencje kadr realizujących innowacyjne projektu. Zmianie ulega 
stopniowo również sposób myślenia o innowacjach – z akcentowania tych relatywnie „prostych” 
polegających na absorpcji gotowych technologii aż do wykorzystywania innowacji do realnego 
wyścigu konkurencyjnego, opierając się na efektach działalność B+R. Narzędzia analityczne takie jak 
foresight technologiczny i stała współpraca z biznesem i nauką umożliwiły również wybranie 
kluczowych obszarów, na których koncentrują się środki na innowacje – tzw. Krajowych 
Inteligentnych Specjalizacji. 

Polska zajmuje odległe miejsce w międzynarodowych rankingach innowacyjności - 24. pozycja 
w rankingu Innovation Union Scoreboard 2015. Notuje słabe wyniki w wielu wymiarach 
innowacyjności, m.in. aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw (zwłaszcza MŚP) i współpracy w tym 
zakresie z innymi podmiotami, niskiej liczby patentów o dużym potencjale komercjalizacyjnym (liczba 
wniosków patentowych przypadających na 1 mln mieszkańców, złożonych w Europejskim Urzędzie 
Patentowym jest blisko dziewięciokrotnie niższa niż średnia dla UE-28), małej liczbie wynalazków 
konkurencyjnych w skali międzynarodowej (niewielkie przychody ze sprzedaży patentów i licencji za 
granicę). 

Wykres. Wyniki państw członkowskich UE w dziedzinie innowacji. 

 

 

Źródło: Innovation Union Scoreboard 2015 

Relacja wydatków na B+R do PKB nadal jest stosunkowo niska w Polsce (0,94% w 2014 r. wobec 
2,03% średnio w UE), pomimo znaczącego wzrostu w porównaniu z 2003 r. (0,54%).  

Ograniczona jest skłonność przedsiębiorców do działań proinnowacyjnych. Sektor przedsiębiorstw 
finansuje wewnętrzne nakłady na B+R jedynie w 39% (w 2014 r.), wobec średniej w UE wynoszącej 
55%. Dodatkowo – wielu przedsiębiorców poprzestaje na konkurowaniu jedynie czynnikami 
kosztowymi, zamiast wykorzystywać szanse zwiększenia swojej marży dzięki innowacjom 
produktowym bądź organizacyjnym.  

Niska innowacyjność gospodarki skutkuje słabą konkurencyjnością polskich firm w skali globalnej. 
Polski eksport zdominowany jest przez towary niskoprzetworzone – udział branż wysokiej techniki 

początkujący innowatorzy umiarkowani  innowatorzyiy  Innowatorzy uczący się  Liderzy innowacji 
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oraz usług jest znacznie poniżej średniej unijnej. Prawie 25 lat dynamicznego rozwoju polskiej 
przedsiębiorczości nie skutkowało pojawieniem się dużej liczby średniej i dużej wielkości lokalnych 
czempionów, o uznanej marce i ważnej roli w globalnych łańcuchach wartości. 

Przyczyn niskiej innowacyjności polskiej gospodarki można dopatrywać się również w utrzymujących 
się barierach o charakterze systemowym – niewystarczająca koordynacja działań i instrumentów 
wsparcia (na szczeblu krajowym i regionalnym), zbyt szeroko zdefiniowane priorytety w obszarach 
B+R+I, a także niewystarczającym rozpropagowaniu wiedzy nt. wielu mechanizmów wsparcia. 
Problemem jest również niewystarczająca współpraca instytucji realizujących zadania publiczne 
w dziedzinie innowacji, powielanie zakresów zadań i odpowiedzialności oraz niedoskonałe procedury 
oceny innowacyjności poszczególnych rozwiązań, w tym wymagające znacznego usprawnienia 
zarządzanie wiedza ekspertów zewnętrznych oceniających innowacyjne projekty. Instytuty badawcze, 
w niewielkim stopniu realizują swoją misję przybliżania nauki do biznesu. Z Kolei niska skłonność do 
współpracy polskich firm z innymi podmiotami (zarówno biznesowymi jak również światem nauki) 
w dużym stopniu rzutuje na ich innowacyjność. Badania wskazują, iż współpraca jest często 
postrzegana przez przedsiębiorców jedynie jako wymóg formalny konieczny do uzyskania wsparcia 
finansowego, niż jako źródło korzyści gospodarczych. Widać zatem wyraźnie, iż niski poziom zaufania 
społecznego, przekłada się na relacje w życiu społecznym jak i gospodarczym. 

Patrząc szerzej na krajowy system innowacji, barierą dla rozwoju innowacyjności jest również system 
edukacji. Nie wspiera on wystarczająco rozwoju kreatywności, przedsiębiorczości oraz umiejętności 
współpracy – czynników kluczowych dla efektywnego wykorzystania kapitału wiedzy.  

Czynnikiem hamującym rozwój innowacji jest też bariera popytowa wynikająca z niskich płac, 
rosnących wolniej niż produktywność pracowników. Związany z tym wolny wzrost zamożności 
społeczeństwa w niewielkim stopniu stymuluje popyt na innowacyjne dobra i usługi. 

II. Cel i oczekiwane efekty 

Zwiększenie innowacyjności polskich przedsiębiorstw jest niezbędne dla 
pozytywnej zmiany strukturalnej w gospodarce (wzrost udziału przemysłów 
i usług wiedzochłonnych). Jest to również warunek przesuwania się polskich 
firm w globalnych łańcuchach w kierunku zadań o większej wartości dodanej. 
Innowacyjność prowadzi do zwiększania produktywności i tworzenia miejsc 
pracy z silnym komponentem wiedzy i techniki oraz czerpania większych 
zysków ze sprzedaży produktów zaawansowanych technologicznie 
i o rozpoznawalnych markach. 

Efektem większości zaproponowanych w tym filarze działań będzie zwiększanie stopnia 
zaawansowania technologicznego produktów, stymulowanie powstawiania nowych rozwiązań 
technologicznych i organizacyjnych w oparciu o własne zasoby przedsiębiorstw i oparcie przewag 
konkurencyjnych w  handlu zagranicznym w większym stopniu na jakości i innowacyjności 
proponowanych produktów. Punktem wyjścia jest jednak odpowiednie kształtowanie postaw 
proinnowacyjnych – warunkiem ku temu jest optymalne wykorzystanie kapitału ludzkiego 
i wzmocnienie kapitału społecznego. 

Obok rozwiązań horyzontalnych zwiększających innowacyjność gospodarki (wsparcie wszystkich 
etapów powstawania innowacji, w tym fazy B+R i jej wdrożenia oraz wychodzenia na rynki globalne, 
ochrony własności intelektualnej, współpracy nauka-biznes etc. wsparcie skoncentrowane będzie na 
wybranych obszarach i technologiach, które mają istotne znaczenia dla gospodarki. 

Koncepcja koncentracji wsparcia na priorytetowych obszarach B+R+I została zarysowana poprzez 
implementację idei krajowych inteligentnych specjalizacji - KIS (jako załącznik do Programu Rozwoju 
Przedsiębiorstw) oraz na poziomie regionalnym, analogicznie – Regionalnych Inteligentnych 
Specjalizacji. Istnieje jednak potrzeba dalszego zawężenia i koncentracji tematycznej. Biorąc pod 
uwagę otwarty charakter KIS i możliwość ich bieżącej aktualizacji – decyzja o zawężeniu tego zestawu 

Zwiększenie 

innowacyjności 

polskich 

przedsiębiorstw na 

rynku krajowym 

i rynkach 

zagranicznych 
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jest nieodzowna, zwłaszcza w warunkach ograniczonych środków oraz konieczności ich dedykowania 
do branż o wysokiej wartości dodanej (branż wiodących), istotnych z punktu widzenia przyszłości 
gospodarki. Obecny początkowy etap realizacji działań w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 
nie może być w pełni miarodajny do całościowej diagnozy, które sektory winny otrzymać wsparcie. 
Niemniej jednak na podstawie przeprowadzonej analizy danych zainteresowaniem branżami w 
ramach Krajowych Klastrów Kluczowych, planowanych programów sektorowych oraz branż 
eksportowych można wskazać 8 branż, które wyróżniają się pod względem największego 
zainteresowania ze strony przedsiębiorców i współczynnika sukcesu, z czego 5 z nich ma charakter 
produktowy, a 3 procesowo-technologiczny (horyzontalny). 

Priorytetowo zostaną potraktowane KIS, wpisujące się we wskazane branże wiodące: 

1. Medycyna i leki - KIS: 1. (technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne), 
KIS 2. (diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej), KIS 
3. (wytwarzanie produktów leczniczych), 

2. Zdrowa żywność – KIS 4 (innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-
spożywczego i leśno-drzewnego) bez sektora leśno-drzewnego, KIS 5 (żywność wysokiej 
jakości), 

3. Energia, w tym wykorzystanie energetyczne odpadów – KIS 7 (wysokosprawne, niskoemisyjne 
i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii), KIS 10 
(nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystania surowców naturalnych 
oraz wytwarzanie ich substytutów), 

4. Inteligentne i energooszczędne budownictwo – KIS 4 (innowacyjne technologie, procesy 
i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego) wyłącznie sektor leśno-drzewny, 
KIS 8 (inteligentne i energooszczędne budownictwo), KIS 19 (inteligentne technologie 
kreacyjne) – design meblarski, 

5. Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku – KIS 9 (rozwiązania transportowe przyjazne 
środowisku). 

Ponadto wskazano także wiodące technologie/procesy horyzontalne, które należy traktować jako 
dodatkowe kryterium wśród branż wiodących:  

1. Nanotechnologie – KIS 13 (wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych 
właściwościach, w tym nanoprocesy i produkty) 

2. Biotechnologie – KIS 6 (biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej oraz 
inżynierii środowiska) 

3. Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych - KIS 17 (automatyzacja i robotyka 
procesów technologicznych) 

Najszybciej rozwijające się KIS będą stanowiły podstawę do sformułowania programów pierwszej 
prędkości, w ramach których, w tych obszarach, priorytetowo zostaną potraktowane działania 
związane z likwidacja barier rozwojowych (legislacyjnych, organizacyjnych, instytucjonalnych) oraz 
z zapewnieniem odpowiedniego, szybkiego finansowania ich rozwoju. 

Dodatkowym kryterium istotnym z punktu widzenia gospodarki jest sieciowanie przedsiębiorstw – 
dlatego też dodatkowe wsparcie związane z realizacją międzynarodowych projektów badawczo-
rozwojowych i internacjonalizacją ich działalności uzyskują tzw. krajowe klastry kluczowe (KKK). 

 

 

 



Projekt z dnia 11 maja 2016 r. 

38 

III. Wskaźniki  

Wskaźnik 
Jednostka 

miary 

Wartość 
bazowa 

(rok bazowy) 

Wartość 
pośrednia 
(rok 2020) 

Wartość 
docelowa 
(rok 2030) 

Źródło 
danych 

Udział przychodów netto ze sprzedaży 
produktów innowacyjnych (nowych lub 
istotnie ulepszonych) w przychodach ze 
sprzedaży ogółem w przedsiębiorstwach 
przemysłowych i usługowych  

% 
8,8 – przemysł 

3,3 - usługi 
(2014) 

. . GUS 

Udział przychodów netto ze sprzedaży 
produktów innowacyjnych (nowych lub 
istotnie ulepszonych) na eksport w 
przychodach ze sprzedaży ogółem 

% 
4,4 

(2014) 
. . GUS 

Nakłady na B+R w stosunku do PKB 
[1]GERD/PKB [2]BERD/PKB] 

% 
[1] 0,94 
[2] 0,44 
(2014) 

[1] 1,7 
[2] 0,8 

[1] 1,94 
[2] 0,93 
(2023) 

GUS 

IV. Kierunki interwencji 

1. Wzmocnienie kapitału ludzkiego i społecznego w narodowym systemie innowacji 

Działania wspierające edukację w sferze innowacyjności, kształtowania postaw przedsiębiorczych 
(w tym podejmowanie ryzyka), rozwoju współpracy oraz budowy zaufania doprowadzą do 
uwolnienia potencjału kreatywności przedsiębiorców (oraz pozostałych uczestników narodowego 
systemu innowacji) oraz wzmocnienia ich pozycji konkurencyjnej na globalnych rynkach. 

Działania: 

 Promowanie kultury przedsiębiorczości na uczelniach (odejście od kultu „czystej nauki”), 
wzmocnienie potencjału badawczego na uczelniach i włączenie ich w system tworzenia 
innowacji  

 Promowanie mobilności (w tym międzynarodowej) osób między sektorami (nauka/biznes) 
i w ramach sektorów, zbilansowanie udziału w międzynarodowej cyrkulacji talentów 
(atrakcyjny rynek pracy, tworzenie miejsc o wysokiej wartości dodanej np. poprzez 
przyciąganie zagranicznych centrów B+R i zakładanie własnych jednostek przez firmy polskie) 

 Wprowadzenie do programów szkolnych komponentów ukierunkowanych na kształtowanie 
postaw i cech sprzyjających innowacyjności (zachęcanie do kreatywności, akceptacja ryzyka 
związanego z nowościami, swoboda dyskusji, tolerancja dla błędów, otwartość na 
różnorodność, praca zespołowa, elastyczność i szybkość w działaniu) 

 Zwiększenie zaangażowania przedsiębiorców w system kształcenia pracowników dla branż 
o dużej intensywności wiedzy i techniki (w tym staże pracowników naukowych w firmach 
oraz przedstawicieli firm na uczelniach) 

 Rozwój metod/inicjatyw promujących zarówno w systemie edukacji, jak i na późniejszym 
etapie rozwoju zdolność łączenia wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin nauki i sfer 
aktywności 

 Podniesienie statusu przedsiębiorcy w społeczeństwie i przeciwdziałanie stygmatyzacji 
przedsiębiorców, którzy ponieśli porażkę biznesową 

 Promowanie ochrony praw własności intelektualnej wśród pracowników naukowych 
i studentów oraz wśród przedsiębiorców, w tym w zakresie uzyskiwania patentów 
europejskich i międzynarodowych  

 Popularyzacja wiedzy o metodach wprowadzania innowacji w firmie (open innovation, user 
driven innovation, social innovation, workplace development) 

 Budowa zaufania społecznego zarówno na poziomie obywatel – instytucja publiczna, jak 
i między obywatelami poprzez szkołę, urzędy i media. 
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Projekty kluczowe przewidziane do przygotowania i realizacji do roku 2020: 

Program „Tradycyjnie innowacyjni” – skierowany do menedżerów przedsiębiorstw z tzw. branż 
tradycyjnych, uznanych jednocześnie za priorytetowe/strategiczne. Program będzie służyć 
przekazaniu wiedzy, jak i umiejętności z zakresu wdrażania innowacji i zarządzania nimi 

2. Wzmocnienie otoczenia prawno-instytucjonalnego innowacyjnych przedsiębiorstw 

Bariery prawno-administracyjne stanowią podstawową przeszkodę angażowania się przedsiębiorców 
w procesy rozwojowe (w tym innowacyjne). Odpowiednie otoczenie prawne stwarza przestrzeń do 
podejmowania ryzyka np. technologicznego i tym samym wspiera powstawanie innowacyjnych 
rozwiązań. Uzupełnieniem dobrze funkcjonującego ekosystemu innowacji są współpracujące ze sobą 
instytucje publiczne oraz Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB) zapewniające profesjonalną obsługę 
innowatora. 

Działania: 
 Poprawa koordynacji polityki innowacyjnej (międzyresortowa, międzyinstytucjonalna 

i między szczeblem centralnym i regionalnym w tym z wykorzystaniem wehikułu Rady 
Innowacyjności, stworzenie zestawu polityk na rzecz innowacji ze znaczącą rolą MNiSW, 
MON, MZ, MRiRW) 

 Zapewnienie efektu synergii w działaniu instytucji opowiedzianych za innowacje oraz synergii 
we wdrażanych przez nie instrumentach wsparcia, zapewnienie spójności działań 
realizowanych ze środków krajowych i strukturalnych. 

 Zmiany legislacyjne (opracowanie „Konstytucji Biznesu”, uproszczenie przepisów 
regulujących działalność innowacyjną, bodźce finansowo-podatkowe) 

 Podniesienie wydolności systemu obsługi innowatora i profesjonalizacja usług dostarczanych 
przez podmioty wspierające innowatora 

Projekty kluczowe przewidziane do przygotowania i realizacji do roku 2020: 

„Konstytucja dla biznesu” - nowy, spójny akt całościowo regulujący zasady prowadzenia biznesu 
w Polsce, który tworząc korzystne, przejrzyste i względnie stabilne warunki do prowadzenia 
działalności gospodarczej, zmniejsza ryzyko biznesowe i zwiększa chęć przedsiębiorców do 
ponoszenia ryzyka technologicznego/ związanego z realizacja innowacyjnych projektów.  

Nowa ustawa o wspieraniu innowacyjności - poprzedzona „białą księgą innowacji”, wprowadzająca 
nowe ulgi podatkowe dla przedsiębiorców, którzy angażują się w działalność badawczo-rozwojową 

Reforma instytutów badawczych - celem zwiększenia transferu wiedzy do biznesu, adresowania 
strategicznych potrzeb państwa poprzez konsolidację, komercjalizację oraz koordynację 
podejmowanych działań. 

3. Mobilizacja kapitału prywatnego na rzecz prowadzenia prac B+R, zwiększenie potencjału 
rynkowego prowadzonych badań oraz stopnia komercjalizacji wyników prac B+R 

Innowacyjne przedsiębiorstwa, w szczególności mikro i małe, będące na wczesnym etapie rozwoju, 
nie posiadają długiej historii kredytowej ani też odpowiednich zabezpieczeń, stąd mają ograniczony 
dostęp do kapitału na inwestycje w zakresie B+R+I. Mobilizacji kapitału w tym zakresie nie sprzyja też 
słabo funkcjonujący system zachęt fiskalnych do prowadzenia własnych prac B+R przez 
przedsiębiorców. Drugą sferę działań w tym kierunku stanowią przedsięwzięcia na rzecz zwiększenia 
potencjału rynkowego badań i udrożnienia systemu komercjalizacji wyników prac B+R. 

Działania: 
 Współfinansowanie z publicznych środków projektów B+R realizowanych przez 

przedsiębiorstwa 
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 Silne wsparcie (ze środków publicznych) dla rozwiązań innowacyjnych, które dodatkowo 
mają pozytywny efekt środowiskowy 

 Zwiększenie koncentracji tematycznej nakładów na B+R+I na bazie Krajowych Inteligentnych 
Specjalizacji  i Krajowych Klastrów Kluczowych (m.in. programy pierwszej prędkości) 

 Rozbudowa i uatrakcyjnienie systemu bodźców o charakterze fiskalnym skierowanych do 
przedsiębiorstw, inwestorów indywidualnych (aniołowie biznesu) i funduszy inwestycyjnych 

 Wprowadzenie zmian legislacyjnych i instrumentów mających na celu zwiększenie 
dostępności i atrakcyjności finansowania działalności innowacyjnej młodych firm 
z prywatnych źródeł zewnętrznych (fundusze kapitału podwyższonego ryzyka, aniołowie 
biznesu, crowdfunding) 

 Reforma instytutów badawczych (priorytetyzacja instytutów badawczych pod kierunki 
specjalizacji branżowych, zapewnienia możliwości prowadzenia badań interdyscyplinarnych, 
konsolidacja instytutów badawczych - tworzenie podmiotów zdolnych do konkurowania na 
rynku globalnym, premiowanie współpracy z przemysłem poprzez korektę systemu ewaluacji 
wyników działalności instytutów) 

 Zwiększenie dostępności indywidualnych wynalazców do analiz proof of principle i proof of 
concept  

 Animowanie współpracy między sektorem nauki a biznesem oraz powstawania 
strategicznych partnerstw biznesowych (szersze wykorzystanie potencjału grup roboczych ds. 
KIS oraz Smart Labów) 

 Działania na rzecz podniesienia jakości usług ośrodków innowacji (realni brokerzy innowacji) 
 Zwiększenie wykorzystania istniejącej infrastruktury B+R 
 System otwartych licencji dla przedsiębiorstw na technologie o charakterze przełomowym 

wypracowywane w jednostkach naukowych - szansą na „pchnięcie” technologiczne 

Projekty kluczowe przewidziane do przygotowania i realizacji do roku 2020: 

Nowelizacja ustawy o wspieraniu innowacyjności - celem jest przede wszystkim usprawnienie 
procesu komercjalizacji, zmiany przewidują m.in. korzystniejsze opodatkowanie aportu własności 
intelektualnej i przemysłowej, szerszą listę kosztów uzyskania przychodów poniesionych na 
działalność B+R, zwrot gotówkowy dla nowopowstających przedsiębiorstw 

Fundusz gwarancyjny dla innowacyjnych MŚP – zwiększenie dostępności do kredytu dla 
innowacyjnych firm z sektora MŚP 

Programy badawczo-rozwojowe NCBiR ukierunkowane na wspieranie badań stosowanych, badań 
przemysłowych i prac rozwojowych realizowanych przez konsorcja naukowo-przemysłowe 

Określenie strategicznych kierunków rozwoju sektora kosmicznego 

4. Stymulowanie popytu na innowacje przez sektor publiczny 

W stymulowaniu popytu na innowacje, w sytuacji dość niskiej siły nabywczej klientów na rynku 
krajowym, istotną rolę może odegrać administracja publiczna poprzez mądrze zaprogramowany 
system zamówień publicznych czy wykorzystanie potencjału dużych spółek Skarbu Państwa. 

Działania:  

 Innowacyjne i przedkomercyjne zamówienia – administracja jako inteligentny klient 
informujący rynek o swoich potrzebach z odpowiednim wyprzedzeniem, zamówienia 
w obszarach kluczowych technologii, w tym z wykorzystaniem Partnerstwa Publiczno-
Prywatnego 

 Wprowadzanie regulacji stymulujących wdrażanie innowacji w takich dziedzinach jak ochrona 
środowiska i zdrowia (tzw. innowacje wymuszone) 

 Wykorzystanie potencjału spółek Skarbu Państwa jako zgłaszających popyt na innowacyjne 
rozwiązania (w tym Start In Poland) 
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 Aktywna rola instytucji sektora publicznego w rozwoju innowacyjnych sposobów 
adresowania wyzwań społecznych 

 Zwiększenie roli ekoinnowacji 

Projekty kluczowe przewidziane do przygotowania i realizacji do roku 2020: 

Program Start in Poland - nowy instrument skierowany do start-upów, zapewniający wykorzystanie 
potencjału spółek Skarbu Państwa oraz średnich i dużych firm z polskim kapitałem, wsparcie 
startujących, kreatywnych przedsiębiorców 

5. Stymulowanie popytu zewnętrznego na innowacje poprzez zwiększenie zdolności i skłonności 
firm do eksportu oraz lokowania bezpośrednich inwestycji za granicą 

Dla wielu pomysłów biznesowych w sferze zaawansowanych technologii rynki lokalne (a nawet 
krajowe) są, z powodu ograniczeń popytowych, zdecydowanie zbyt małe (lub w ogóle ich nie ma) dla 
skutecznej realizacji tego typu przedsięwzięć. Konieczne jest więc wsparcie procesu 
umiędzynarodowienia innowacyjnych przedsiębiorstw.  

Działania: 

 Ułatwienie firmom podjęcia działania na rynku globalnym (w tym finansowe wsparcie 
technologicznych MŚP, które posiadają potencjał konkurencyjny na rynkach zagranicznych 
oraz budowa kompetencji w firmach - zwłaszcza menedżerskich, umożliwiających im wyjście 
na rynki zagraniczne) 

 Wykorzystanie struktur Krajowych Klastrów Kluczowych jako platformy rozwijającej zdolności 
eksportowe MŚP wchodzących w ich skład (internacjonalizacja KKK) 

 Wykorzystanie dyplomacji technologicznej w rozpoznaniu możliwości współpracy 
technologicznej oraz promocji oferty polskich, innowacyjnych firm 

 Budowanie globalnej perspektywy/globalnej kompetencji (global mindset) w kontekście 
konkurowania innowacjami (wzmocnienie perspektywy globalnej w ocenie nowatorskości 
i konkurencyjności rozwiązań proponowanych w projektach z komponentem B+R+I; 
kształtowanie umiejętności tworzenia konsorcjów z instytutami z innych krajów i budowa 
„doskonałości badawczej” celem zwiększenia udziału w europejskich programach 
badawczych) 

Projekty kluczowe przewidziane do przygotowania i realizacji do roku 2020: 

Program „Globalne gwiazdy” – skierowany do technologicznych przedsiębiorstw z sektora MŚP, 
dysponujących rozwiązaniami o wysokim potencjale konkurencyjnym w skali globalnej, które 
charakteryzuje zbyt mały popyt na rynku krajowym. Ma na celu ułatwienie firmom skutecznego 
wejścia na rynek zagraniczny w formie partnerstwa strategicznego bądź zaangażowania kapitałowego 
(inwestycje bezpośrednie) 
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Obszar Małe i średnie przedsiębiorstwa 

I. Diagnoza  

W 2014 roku w Polsce było zarejestrowanych blisko 4,1 mln podmiotów gospodarczych, z czego 
71,1% to przedsiębiorstwa osób fizycznych. Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) stanowią 99,8% 
firm w Polsce, zatrudniają 70% pracowników oraz generują 2/3 PKB. Udział firm mikro 
w zbiorowości podmiotów gospodarczych jest w Polsce o 2-3 p.p. wyższy niż średnia unijna, co 
wskazuje pośrednio na słabości strukturalne tego zasadniczego trzonu sektora MŚP. Mniejszy niż 
w UE jest również średni rozmiar firm przemysłowych, co jest jednym z czynników wpływających na 
ich mniejszą aktywność innowacyjną. 

Firmy nie ufają organom państwa 

  

Źródło: Raport z badania "Przedsiębiorcy a państwo -wzajemny poziom zaufania" (2015) 

W prowadzeniu działalności gospodarczej przeszkadza nadmiar przepisów prawnych, ich niespójność 
i niejednoznaczność, a przede wszystkim brak stabilności prawa (częste zmiany regulacji, wzrost 
liczby regulacji). Niska jest jakość legislacji, w tym przeregulowane warunki prowadzenia działalności 
gospodarczej, niejasne prawo podatkowe, przewlekłość postępowań budowlanych. 

Przewlekłość procedur w wymiarze sprawiedliwości utrudnia szybkie egzekwowanie należności przez 
przedsiębiorstwa, co w przypadku najmniejszych podmiotów jest częstym czynnikiem ich 
bankructwa. 

II. Cel i oczekiwane efekty 

Przedsiębiorstwa mają fundamentalne znaczenie dla rozwoju społeczno-
gospodarczego kraju. Tworzą miejsca pracy, dostarczają produktów i usług, 
inwestując pomnażają kapitał, stanowią środowisko dla powstawania 
i wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Kluczowe jest rozwijanie potencjału 
polskich firm tak, by stawały się one coraz większe.  

Kwestie rozwoju polskich firm są horyzontalnie potraktowane w Strategii. Celem interwencji państwa 
wobec MŚP jest zwiększenie ich potencjału, tak by w konsekwencji wzrósł udział średnich i dużych 
firm w podmiotach gospodarczych. Będą to więc zarówno działania dotyczące otoczenia prawnego 
prowadzenia biznesu (zwiększenie jakości), tworzenia i wdrażania innowacji, tworzenia nowych 
miejsc pracy, udziału w łańcuchach kooperacji i ekspansji zagranicznej, ułatwienia w dostępie do 
instrumentów finansowania rozwoju przedsiębiorstwa dostosowanego do jego wielkości.  

Zaprogramowane instrumenty przyczynią się do zdynamizowania procesów rozwojowych wśród 
polskich przedsiębiorstw. W szczególności – małe przedsiębiorstwa uzyskają instrumenty ułatwiające 
rozwój skali ich działalności i stopniową przemianę w podmioty średniej wielkości. Natomiast średnie 
przedsiębiorstwa, dzięki rozwojowi swoich modeli biznesowych, w tym zwiększenia skali eksportu 

Rozwój polskich 

firm 

Brak zaufania pomiędzy organami państwa 
a przedsiębiorcami przejawia się m.in. 
w rozbudowanym systemie kontroli 
(40 instytucji mogących skontrolować 
przedsiębiorcę). 

Dodatkowo, na przedsiębiorcę nakładane są 
liczne obciążenia związane ze 
sprawozdawczością (min. 5 deklaracji 
skarbowych składanych rocznie przez 
mikrofirmę). 
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oraz wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań, staną się dużymi, konkurencyjnymi w skali 
europejskiej podmiotami.  

Efektem podejmowanych działań będzie zmiana struktury aktywnych pomiotów gospodarczych 
w Polsce – wzrosną przychody firm, zwiększy się liczba średnich i dużych przedsiębiorstw. 

III. Wskaźniki  

Wskaźnik 
Jednostka 

miary 

Wartość 
bazowa 

(rok bazowy) 

Wartość 
pośrednia 
(rok 2020) 

Wartość 
docelowa 
(rok 2030) 

Źródło 
danych 

Wzrost przychodów z całokształtu 
działalności na jedno przedsiębiorstwo 
ogółem (narastająco 2020/2014) 
- średnie firmy 
- duże firmy 

% poziom 
(2014, mln zł) 

2,1 
50,3 

519,3 

wzrost  
 

27,0 
38,0 
42,0 

. MR na 
podstawie 

GUS 

Udział liczby podmiotów  
- dużych w relacji do liczby podmiotów  
dużych i średnich 
- średnich w relacji do liczby podmiotów 
średnich i małych 

%  
20,7 
17,8 

 
22,0 
18,0 

. MR na 
podstawie 

GUS 

IV. Kierunki interwencji 

1. Polepszenie otoczenia prawno-instytucjonalnego przedsiębiorstw 

Bariery prawno-administracyjne stanowią podstawową przeszkodę angażowania się przedsiębiorców 
w procesy rozwojowe. Polepszenie otoczenia prawnego prowadzenia działalności gospodarczej 
przysłuży się przede wszystkim najmniejszym podmiotom. Nie mają one wystarczających zasobów 
aby na bieżąco reagować na nowe wymogi prawne i administracyjne. Wszelkie zmiany w tym 
obszarze zwiększą zatem konkurencyjność sektora MŚP. 

Działania: 

 Zmiana sposobu funkcjonowania instytucji gospodarczych (np. agencja ds. promocji 
gospodarki, Polski Fundusz Rozwoju) 

 Stworzenie przyjaznego otoczenia legislacyjnego dla przedsiębiorcy (przegląd 
obowiązującego ustawodawstwa i procedur, zmiany przepisów prawa, uproszczenia, 
deregulacje, pakiet na rzecz płynności MŚP, zamówienia publiczne) 

 Reforma sądownictwa gospodarczego – skrócenie czasu trwania postępowań sądowych 
 Zmniejszenie represyjności systemu kontroli przedsiębiorcy (dialog z organami kontroli - NIK, 

rzecznik dyscypliny finansów publicznych, komisje orzekające PZP, KSH) 
 Usprawnienie działań administracji podatkowej (Krajowa Administracja Skarbowa) 

Projekty kluczowe przewidziane do przygotowania i realizacji do roku 2020: 

„Konstytucja dla biznesu” - nowy, spójny akt całościowo regulujący zasady prowadzenia biznesu 
w Polsce 

„Prosta Spółka Akcyjna” – jako optymalna forma prawna dla start-upów, zapewniająca obniżenie 
kosztów ich powstania i działalności (m.in. niskie wymogi kapitałowe na start, minimalny poziom 
formalności, zabezpieczenie interesów założycieli i inwestorów) 

Stworzenie spójnego systemu informacyjnego - m.in. rozbudowa i utrzymanie portalu 
informacyjnego promującego gospodarkę, w celu dostarczania szczegółowych informacji 
o warunkach eksportu i prowadzenia działalności gospodarczej na rynkach zagranicznych 



Projekt z dnia 11 maja 2016 r. 

44 

Utworzenie agencji ds. promocji gospodarki - koordynującej w obrębie administracji publicznej ogół 
działań realizowanych na poziomie centralnym i regionalnym w obszarze promocji gospodarczej, w 
tym ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorców 

Utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej (na bazie izb i urzędów celnych, izb i urzędów 
skarbowych oraz urzędów kontroli skarbowe) - skrócenie postępowań, usprawnienie i zwiększenie 
efektywności działań 

2. Mobilizacja kapitału prywatnego na rozwój 

Przedsiębiorstwa, w szczególności mikro i małe, będące na wczesnym etapie rozwoju, bez 
odpowiednich zabezpieczeń finansowych, mają ograniczony dostęp do kapitału na inwestycje. 
Ułatwienie w dostępie do finansowania umożliwi zwiększenie ich konkurencyjności poprzez: zakup, 
bądź wdrożenie nowoczesnych technologii, polepszenie kompetencji pracowników lub zwiększenie 
zatrudnienia.  

Działania: 

 Wsparcie potencjału wewnętrznego MŚP - wykorzystanie technologii ICT, wprowadzanie 
nowych produktów na rynek, inwestycje w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny 

 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – doradztwo i wsparcie finansowe na działania 
proeksportowe, współpracę międzynarodową, promocję gospodarczą 

 Wdrożenie prac B+R w przedsiębiorstwach – wsparcie zakupu praw do własności 
intelektualnej (patentów, licencji, know-how) lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej 

 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu - inicjatywy klastrowe, profesjonalne usługi 
 Wsparcie dostępu przedsiębiorców do kapitału (fundusze kapitału podwyższonego ryzyka, 

aniołowie biznesu, itp) 
 Adaptacja przedsiębiorstw do zmian – projekty skierowane na rozwój kwalifikacji 

pracowników; wdrażanie nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem; wsparcie dla 
przedsiębiorstw restrukturyzowanych i ich pracowników (w tym outplacement) 

Projekty kluczowe przewidziane do przygotowania i realizacji do roku 2020: 

Nowa formuła specjalnych stref ekonomicznych – przeformułowanie kryteriów wsparcia w ramach 
SSE (np. inwestycje w B+R+I, wykwalifikowane miejsca pracy), celem poprawy jakości i trwałości 
inwestycji oraz stymulowania współpracy i specjalizacji firm działających w strefach 

Obniżona stawka CIT do 15% dla mikro i małych przedsiębiorstw - celem jest wsparcie podatników, 
dla których utrudnienia w pozyskiwaniu kapitału na inwestycje czy zaburzone warunki konkurencji 
stanowią główną barierę w prowadzeniu lub rozwijaniu przedsiębiorstwa. Z obniżki będzie mogło 
skorzystać blisko 400 tys. firm, u których wartość przychodu ze sprzedaży wraz z kwotą należnego 
podatku VAT nie przekracza 1.2 mln euro. 

Fundusz gwarancyjny dla innowacyjnych MŚP – zwiększenie dostępności do kredytu dla 
innowacyjnych firm z sektora MŚP 

Program współdzielenia ryzyka dla MŚP - atrakcyjna finansowo i wystandaryzowana (prosta 
w obsłudze) oferta produktów finansowych umożliwiających przejęcie części ryzyka od MŚP 
związanego z projektami inwestycyjnymi. Program będzie porządkował rynek krajowych 
instrumentów wsparcia MŚP tak, aby oferta produktowa była jednocześnie kompleksowa i czytelna 

Program rozwoju akcjonariatu pracowniczego – ukierunkowany na zwiększenie korzyści 
pracodawców z włączania pracowników do grona właścicielskiego. Wyższy udział pracowników 
w dochodach z własności zmniejszy uzależnienie ich sytuacji materialnej od dochodów z pracy. 
Natomiast dla przedsiębiorstw będzie to dodatkowe źródło kapitału 
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Obszar Kapitał dla rozwoju 

I. Diagnoza  

 

Niska stopa inwestycji w Polsce (niższa niż średnio 
w krajach OECD i najniższa w regionie EŚW – 
w ostatnich 10 latach: Polska 20,3%, OECD 21,3%, 
region 24,2%) 

Kluczowym problemem jest niska stopa inwestycji 
sektora prywatnego (jego udział w nakładach 
inwestycyjnych ogółem wynosił w latach 2003-
2004 powyżej 68%, podczas gdy w latach 2013-
2014 obniżył się do poziomu około 62%), w tym 
inwestycji przedsiębiorstw. 

 

 

Według danych EBC Polska odznacza się najwyższym w UE udziałem kredytów dla gospodarstw 
domowych w ogólnej wartości kredytów udzielonych przez sektor bankowy. W 2015 r. udział ten 
wynosił 28% przy średniej dla UE na poziomie ok. 18%. Natomiast udział kredytów dla 
przedsiębiorstw niefinansowych jest w Polsce zbliżony do średniej UE na poziomie ok. 16%. Ta 
struktura świadczy o tym, że polski sektor bankowy jest obecnie bardziej ukierunkowany na 
finansowanie nieruchomości i konsumpcji niż inwestycji. 

Z punktu widzenia finansowania inwestycji istotną 
kwestią jest niski, w porównaniu z innymi krajami, 
poziom oszczędności. W latach 2004-2014 stopa 
oszczędności brutto wynosiła w Polsce średnio 17,8%, 
podczas gdy w Niemczech 26,2%, a w Czechach 
24,2%. Szczególnie niski jest poziom oszczędności 
gospodarstw domowych. W latach 2006-2014 sięgał 
on 2,2% PKB, podczas gdy w Czechach wynosił 6,5%, 
w UE – 7,4%, a w Niemczech – 11,1%). 

Należy przy tym zauważyć, że bezwzględna wielkość 
zarówno oszczędności ogółem, jak i oszczędności 
samych gospodarstw domowych, nie jest istotnie 
skorelowana ze stopą referencyjną NBP, ani 
z rynkowymi stopami procentowymi. 

 

Zwiększenie skali inwestowania wymaga mobilizacji kapitału krajowego i zagranicznego. Zasoby 
kapitału krajowego są z jednej strony niewystarczające, a z drugiej – w znaczącej części nieaktywne 
(dotyczy to głównie środków własnych przedsiębiorstw niefinansowych). Widoczne jest to 
w strukturze oszczędności brutto, gdzie relatywnie duży udział mają przedsiębiorstwa niefinansowe, 
natomiast o wiele mniejszy – gospodarstwa domowe. W konsekwencji, realizacja inwestycji 
w warunkach niedoboru krajowych oszczędności wiązała się ze wzrostem zadłużenia zagranicznego 
i pogorszeniem pozycji inwestycyjnej netto. Nie można pomijać negatywnego wpływu stanu 

Stopa inwestycji 

Źródło: OECD 
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finansów publicznych (w tym wzrostu zadłużenia zagranicznego) na możliwości finansowania 
inwestycji ze środków krajowych.  

Na ogólny poziom inwestycji negatywnie wpływa relatywnie niska efektywność i koordynacja 
wydatków publicznych, w tym brak rozwojowego ukierunkowania subwencji ogólnej przekazywanej 
samorządom. Inwestycjom prywatnym nie sprzyja z kolei relatywnie duży udział MŚP, 
a w szczególności firm mikro, w strukturze przedsiębiorstw, tj. podmiotów o małej zdolności 
inwestycyjnej, polegających głównie na środkach własnych. Niezależnie od struktury przedsiębiorstw 
inwestycje ograniczają również uciążliwe regulacje oraz brak wystarczających zachęt dla 
przedsiębiorców i inwestorów do uruchamiania nowych projektów, w tym tych innowacyjnych.  

Czynnikiem mogącym ograniczać wzrost nakładów inwestycyjnych w najbliższych latach jest 
równorzędność priorytetu prowadzenia odpowiedzialnej polityki budżetowej, w ramach ograniczeń 
wynikających z prawa krajowego i unijnego, w szczególności progu możliwego zadłużenia 
wynikającego z Konstytucji RP, stabilizującej reguły wydatkowej oraz respektowania progu 3% PKB 
dla deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych. Dodatkowo, przekroczenie unijnych 
limitów deficytu grozi objęciem kraju procedurą EDP, mogącą ostatecznie skutkować ograniczeniem 
strumienia środków z UE. Z kolei rosnące zadłużenie samorządów w związku z realizacją przez nie 
inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych może blokować ich zdolność do dalszych 
inwestycji. W perspektywie najbliższych lat możliwe jest również wyjście z Polski niektórych 
międzynarodowych banków rozwojowych (EBOR, BŚ) z uwagi na awans do grupy państw 
rozwiniętych. Kredyty udzielane przez tego rodzaju instytucje są dziś dość ważnym źródłem 
finansowania inwestycji. Na skłonność do podejmowania decyzji inwestycyjnych negatywnie wpływa 
także niestabilne otoczenie zewnętrzne zarówno w aspekcie ekonomicznym, jak i geopolitycznym, 
jednak na te czynniki administracja ma ograniczony wpływ. 

Z drugiej strony, realizacji celu zwiększenia stopy inwestycji sprzyjają duże potencjalne zasoby 
inwestycyjne, m.in. spółek Skarbu Państwa, agencji rządowych i innych podmiotów publicznych, 
instytucji międzynarodowych, których Polska jest członkiem. Wciąż stoimy też przed szansą 
ukierunkowania środków unijnych z perspektywy finansowej 2014-2020 na trwałą zmianę modelu 
rozwojowego. Szansę tę zwiększa spory potencjał instytucjonalny w zakresie zarządzania środkami UE 
oraz duża skuteczność beneficjentów w pozyskiwaniu funduszy. Dużym zasobem środków 
inwestycyjnych dysponuje też rynek finansowy, w szczególności sektor bankowy. Możliwości 
generowania strumieni inwestycyjnych daje też nowoczesna infrastruktura rynku finansowego oraz 
popularność niektórych form finansowania działalności wśród polskich przedsiębiorców. Polska 
pozostaje atrakcyjnym rynkiem dla inwestorów zagranicznych, którzy dużą część swojej aktywności 
lokują u nas w innowacyjnych działach przetwórstwa. 

Zasada selektywności oraz koncentracji wsparcia dotyczy również obszaru inwestycji zagranicznych. 
Kapitał zagraniczny stanowi istotne uzupełnienie krajowych źródeł finansowania przedsięwzięć 
rozwojowych. Jednocześnie kluczowym kryterium w mechanizmie stosowanych zachęt do realizacji 
inwestycji na terenie Polski – winno być wpisanie się potencjalnego inwestora w model rozwojowy 
polskiej gospodarki.  

Inwestycje w przedsięwzięcia przemysłowe są z reguły też bardziej trwałe. Specyfika tych nakładów 
(z reguły znaczne i ulokowane w bazę trwałą) sprawia, że ich wycofanie nie może nastąpić 
natychmiast, nawet w sytuacji zmieniających się warunków zewnętrznych. Wspierane są inwestycje 
produkcyjne w następujących sektorach priorytetowych: motoryzacyjnym, elektronicznym oraz 
produkcji sprzętu AGD, lotniczym, biotechnologii, rolno-spożywczym, a także inwestycje w sektorze 
nowoczesnych usług i badawczo-rozwojowym (Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu 
dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020). Wybór sektorów będzie podlegać aktualizacji 
i uszczegółowieniu pod kątem realizacji celów rozwojowych wskazanych w Strategii. 
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II. Cel i oczekiwane efekty 

W celu uniknięcia „dryfu rozwojowego” i pozostania w grupie krajów 
o średnim dochodzie, konieczne jest zwiększenie skali inwestycji, 
głównie w branżach zwiększających potencjał rozwojowy gospodarki, 
przy czym szczególnie pożądane są inwestycje prywatne krajowe 
w zakresie produkcji nowoczesnych, innowacyjnych wyrobów średniej 
i wysokiej techniki, atrakcyjnych dla nabywców w kraju i za granicą. Brak 
intensywnych działań w tym zakresie oznacza realizację pułapki 
średniego rozwoju. 

Efektem realizacji działań w tym obszarze będzie zmobilizowanie dostępnych środków finansowych 
w celu znacznego zwiększenia poziomu inwestycji w Polsce. Kapitał dla rozwoju oznacza także 
działania przyczyniające się do budowania w Polsce kultury oszczędzania, ponieważ poziom 
oszczędności krajowych stanowi o możliwościach inwestycyjnych gospodarki. Podejmowane działania 
zaowocują w przyszłości zapewnieniem Polakom dochodów nie tylko z pracy, ale w większym stopniu 
także z kapitału, co jest konieczne w zmieniającym się pod wpływem postępu technologicznego 
globalnym porządku gospodarczym.  

III. Wskaźniki  

Wskaźnik 
Jednostka 

miary 

Wartość 
bazowa 

(rok bazowy) 

Wartość 
pośrednia 
(rok 2020) 

Wartość 
docelowa 
(rok 2030) 

Źródło 
danych 

Stopa inwestycji* % 
19,6 (2014) 
20,2 (2015) 

25,0 25,0 GUS 

Stopa oszczędności brutto gospodarstw 
domowych w relacji do PKB 

% 
1,2 

(2014) 
. >5,0 GUS/NBP 

* Wartości pośrednia i docelowa odnoszą się do średniego poziomu zakładanego dla lat 2020-2030 

IV. Kierunki interwencji 

1. Zwiększenie koordynacji działań 

Zmiany instytucjonalne ukierunkowane na lepszą koordynację działań poszczególnych podmiotów 
realizujących politykę gospodarczą, eliminację dublowania się ich kompetencji i zwiększenie ich 
efektywności poprzez łączenie poszczególnych funkcji. Zakładanym efektem jest lepsze dopasowanie 
wachlarza instrumentów do potrzeb beneficjentów i dotarcie do nich z ofertą wsparcia. 

Działania: 

 Stworzenie koncepcji i powołanie Polskiego Funduszu Rozwoju (integracja instytucji 
prorozwojowych, mobilizacja środków prorozwojowych) 

 Stworzenie centrum wsparcia inwestorów w pozyskiwaniu publicznych i prywatnych środków 
inwestycyjnych połączonego z ośrodkiem wsparcia promotorów projektów publicznych 
(w tym w formule ppp) oraz określenie struktury zależności między ww. instytucjami. 

Projekty kluczowe przewidziane do przygotowania i realizacji do roku 2020: 

Polski Fundusz Rozwoju – instytucja prorozwojowa o dużym potencjale inwestycyjnym 
i z profesjonalnym nadzorem właścicielskim. Połączenie potencjału poszczególnych instytucji pozwoli 
osiągnąć efekt synergii i zwiększy możliwości pozyskiwania finansowania z rynku, umożliwiające 
realizację dużych projektów. 

 

Trwałe zwiększenie stopy 

inwestycji w dłuższej 

perspektywie, przy 

większym wykorzystaniu 

środków krajowych 
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2. Rozwój rynku kapitałowego 

Działania ukierunkowane na zniesienie barier w rozwoju poszczególnych segmentów rynku 
i instrumentów finansowych. Zakładanym efektem jest zwiększenie dostępności finansowania 
zewnętrznego dla MŚP, a  poprzez to zwiększenie ich potencjału inwestycyjnego.  

Działania: 

 Program współdzielenia ryzyka skierowanego do MŚP (na podstawie analizy funkcjonowania 
systemu poręczeń w Polsce) 

 Program rozwoju i promocji różnych źródeł finansowania inwestycji, w tym rozwoju akcji 
kredytowej dla przedsiębiorstw 

 Preferencje dla inwestycji w B+R, wysokie technologie i nowoczesne gałęzie gospodarki. 

Projekty kluczowe przewidziane do przygotowania i realizacji do roku 2020: 

Program współdzielenia ryzyka dla MŚP - atrakcyjna finansowo i wystandaryzowana (prosta 
w obsłudze) oferta produktów finansowych umożliwiających przejęcie części ryzyka od MŚP 
związanego z projektami inwestycyjnymi. Program będzie porządkował rynek krajowych 
instrumentów wsparcia MŚP tak, aby oferta produktowa była jednocześnie kompleksowa i czytelna. 

Program rozwoju i promocji różnych źródeł finansowania inwestycji - program będzie częścią 
strategii rozwoju polskiego rynku kapitałowego. Powstanie on we współpracy z uczestnikami rynku 
i na podstawie zestawienia analizy luk finansowania przedsiębiorstw z analizą potencjału 
rozwojowego poszczególnych segmentów rynku finansowego. Celem jest odblokowanie tego 
potencjału i poszerzenie oferty finansowania rynkowego dla przedsiębiorstw. 

3. Zwiększenie efektywności finansów publicznych 

Działania ukierunkowane na analizę struktury i efektywności wydatków publicznych, a na tej 
podstawie zwiększenie ich koordynacji i efektywności.  

Działania: 

 Przegląd wydatków sektora budżetu państwa (działanie fazowe: stworzenie zestawienia, 
analiza wykonania, wnioski z planem działania)  

 Analiza źródeł finansowania inwestycji ze środków krajowych oraz z instytucji 
międzynarodowych (EBI, EFIS, EBOIR) 

 Zwiększenie koordynacji działań rozwojowych podejmowanych przez resorty oraz 
prorozwojowe ukierunkowanie transferów przekazywanych z budżetu państwa na rzecz 
samorządów  

 Zwiększenie efektywności i przyspieszenia realizacji programów operacyjnych w ramach 

Polityki Spójności na lata 2014-2020, w szczególności zwiększenie roli instrumentów 

finansowych 

 Prezentacja i monitoring rządowych inwestycji strategicznych 
 Analiza możliwości finansowego wsparcia projektów ppp poprzez przejęcie kosztów 

przygotowania projektów i dopłaty w fazie inwestycyjnej 
 Program zmiany dotychczasowego modelu przyciągania bezpośrednich inwestycji 

zagranicznych. 

Projekty kluczowe przewidziane do przygotowania i realizacji do roku 2020: 

Plan działań na rzecz zwiększenia efektywności i przyspieszenia realizacji programów operacyjnych 
w ramach Polityki Spójności na lata 2014-2020 - celem programu jest zwiększenie pozytywnego 
wpływu programów unijnych na polską gospodarkę w dłuższym okresie. Nowa operacjonalizacja 
programów polegać będzie na ukierunkowaniu środków na nowe czynniki konkurencyjności, przede 
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wszystkim innowacje, zwiększenie orientacji wydatkowania na wyniki, uproszczenie i przyspieszenie 
naborów i realizacji projektów oraz wzmocnioną koordynację programów krajowych i regionalnych. 

System prezentacji i monitoringu rządowych inwestycji strategicznych - wspólna platforma 
informacyjna prezentująca plany rządowe w zakresie inwestycji strategicznych. Celem jest 
zapewnienie informacji dla potencjalnych inwestorów i wykonawców, umożliwienie im lepszego 
planowania inwestycji i obniżenie ich kosztów. 

4. Zaangażowanie zasobów największych spółek do inwestycji rozwojowych 

Działania ukierunkowane na analizę możliwości finansowania inwestycji przy udziale największych 
spółek Skarbu Państwa oraz stworzenie schematów ich zaangażowania w procesy rozwojowe.  

Projekty kluczowe przewidziane do przygotowania i realizacji do roku 2020: 

Program wykorzystania zasobów największych spółek przy inwestycjach rozwojowych - w tym 
inwestycjach w innowacje – z jednej strony celem jest uruchomienie tego źródła środków 
inwestycyjnych oraz wykorzystanie potencjału merytorycznego i ludzkiego dużych przedsiębiorstw na 
rzecz rozwoju projektów inwestycyjnych. Z drugiej strony działania programu ukierunkowane będą 
na włączenie spółek Skarbu Państwa i ich współpracę w budowaniu silniejszej pozycji startupów na 
rynku. Start-upy będą rozwijać się w oparciu o zapotrzebowanie spółek Skarbu Państwa na 
innowacje, uzyskując kapitałowe i merytoryczne wsparcie. Działanie takie ma pomóc młodym firmom 
nie tylko powstawać, ale też rosnąć, tak, aby mały przedsiębiorca stał się średnim, a średni - dużym. 

5. Mobilizacja prywatnych środków oszczędnościowych i ukierunkowanie ich na inwestycje 
rozwojowe (oszczędności i akcjonariat pracowniczy) 

Działania: 

 Wsparcie długoterminowego oszczędzania 
 Budowa kultury oszczędzania 
 Rozwój akcjonariatu pracowniczego 

Projekty kluczowe przewidziane do przygotowania i realizacji do roku 2020: 

Programy zachęcające obywateli do długoterminowego oszczędzania na cele emerytalne, 
mieszkaniowe - stabilne schematy oszczędnościowe wypracowane na podstawie analizy postaw 
polskich obywateli i przedsiębiorstw w zakresie oszczędzania. Najważniejszymi cechami nowych 
programów ma być ich trwałość, przewidywalność i atrakcyjność pod względem parametrów 
finansowych i podatkowych. 

Program rozwoju akcjonariatu pracowniczego – ukierunkowany na zwiększenie korzyści 
pracodawców z włączania pracowników do grona właścicielskiego. Postępująca automatyzacja 
kolejnych obszarów działalności wytwórczej i usługowej może spowodować, że w długim okresie 
dochody z pracy będą się kurczyć. W tej sytuacji wzrost udziału pracowników w dochodach 
z własności pomoże zmniejszyć uzależnienie ich sytuacji materialnej od dochodów z pracy. 
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Obszar Ekspansja zagraniczna 

I. Diagnoza  

W latach 2004-2015 nastąpiło zdecydowane umocnienie pozycji Polski w gospodarce światowej, 
w tym m. in. poprzez udział w międzynarodowej wymianie handlowej. Obserwowany systematyczny 
wzrost udziału eksportu towarów i usług w PKB – wynosił w 2015 r. ok. 50%, tj. o ok. 16 p.p. więcej 
niż przed akcesją Polski do UE.  

Udział eksportu wyrobów wysokiej techniki 
w łącznym eksporcie dla wybranych rynków 
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Źródło: DSR MR na podstawie danych Eurostat 

Cechą charakterystyczną polskiego eksportu jest silna i rosnąca koncentracja na rynkach państw UE 
(ok. 80% w 2015 r.), przy niewielkim i malejącym w ostatnich latach udziale państw pozaunijnych. 

Słabością, która przejawia się w procesie promocji i wspierania polskich eksporterów, są aspekty 
instytucjonalne, jak rozproszenie lub nakładanie się zadań instytucji oraz brak wspierającej eksport 
rządowej agencji realizującej zadania we współpracy z innymi instytucjami i siecią placówek 
zagranicznych, co stanowi jeden z nielicznych wyjątków wśród krajów rozwiniętych. 

Powyższe uwarunkowania mogą mieć wpływ na to, że w gronie unijnych gospodarek Polska jest 
krajem o stosunkowo niskim poziomie umiędzynarodowienia przedsiębiorstw – zaledwie co piąta 
polska firma (21,4%) jest w jakikolwiek sposób powiązana z rynkami międzynarodowymi1. Niewielki 
odsetek firm działających w Polsce prowadzi działalność eksportową w zakresie wyrobów i usług 
(odpowiednio 4,6% i 0,9%)2 lub realizuje międzynarodowe zamówienia publiczne (np. całkowity 
udział polskich firm w zamówieniach ONZ wyniósł zaledwie 0,02% wszystkich zrealizowanych przez 
nią zamówień na towary i usługi). 

Ekspansja zagraniczna jest udziałem przede wszystkim dużych firm – będących często częścią 
globalnych grup kapitałowych – mających niewielki wpływ na kształtowanie własnej polityki 
eksportowej i realizujących odgórnie postawione cele. 

Odzwierciedleniem stanu internacjonalizacji polskich przedsiębiorców jest również dominacja 
prostych form współpracy z zagranicą. Dziewięć na dziesięć polskich przedsiębiorców działających na 
rynkach międzynarodowych prowadzi działalność stricte handlową. Niewielu polskich 
przedsiębiorców angażuje się we współpracę np. w zakresie podwykonawstwa, B+R czy joint venture. 
Zaledwie 0,6% polskich przedsiębiorstw inwestuje za granicą3, co jest nieadekwatne do potencjału 
naszej gospodarki. 

                                                           
1 

 „Ewaluacja potencjału eksportowego przedsiębiorstw w Polsce”, PARP, Warszawa 2014. 
2 

 „Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013-2014”, PARP, Warszawa, 2015. 
3 

 „Ewaluacja potencjału eksportowego przedsiębiorstw w Polsce”, PARP, Warszawa 2014. 

Należy jednak zauważyć, że notowany 
w ostatnich latach relatywnie szybki 
wzrost eksportu wynikał w głównej 
mierze z niskich kosztów pracy. 
Przełożyło się to na przeważający 
udział w produkcji eksportowej 
wyrobów średniej i niskiej techniki, 
podczas gdy udział wyrobów wysokiej 
techniki nie przekracza 8%. Pod 
względem udziału wyrobów 
zaawansowanych technologicznie 
w eksporcie, Polska wypada znacznie 
gorzej nie tylko od krajów 
wysokorozwiniętych, ale także od 
pozostałych członków grupy V4. 
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II. Cele i oczekiwane efekty 

Zwiększenie powiązań z rynkami międzynarodowymi, poprzez poszerzanie 
liczby podmiotów uczestniczących w wymianie międzynarodowej oraz 
rozwijanie bardziej zaawansowanych form współpracy z zagranicą 
przyczyni się do rozwoju gospodarczego Polski oraz poprawy jej pozycji na 
arenie międzynarodowej. Dzięki doświadczeniom uzyskanym na rynkach 
zagranicznych krajowe firmy mogą być bardziej motywowane do 
wdrażania efektywnych rozwiązań i usprawnień procesów przekładających 
się na jakość oferowanych przez nie produktów i usług. 

W dłuższej perspektywie zdolność do konkurowania polskich towarów na 
zagranicznych rynkach będzie zależała już nie tylko od ich ceny, ale przede 
wszystkim od ich poziomu technologicznego. Zwiększenie innowacyjności 
naszych towarów powinno się jednocześnie przełożyć na powstrzymanie 
dotychczasowej spadkowej tendencji udziału krajowej wartości dodanej 
w eksporcie brutto oraz na przesuniecie się polskich producentów do 
bardziej wartościowych (czyli bardziej zyskownych) ogniw w ramach 
łańcuchów produkcji globalnej. 

Efektem wskazanych działań będzie utrzymanie relatywnie wysokiego tempa wzrostu eksportu, 
przy jednoczesnej poprawie poziomu jego innowacyjności, jak również pobudzenie polskich BIZ. 
Intensyfikacja działalności eksportowej i inwestycyjnej pozwoli polskim przedsiębiorstwom na 
osiąganie: większych i zdywersyfikowanych przychodów, wyższej wydajności i rentowności oraz 
lepszego poziomu technologicznego, co przełoży się na poprawę ich konkurencyjności na rynkach 
zagranicznych. Rozwój polskich przedsiębiorstw oraz zwiększenie ich znaczenia na globalnym rynku 
jest koniecznym warunkiem przesunięcia się polskiej gospodarki w stronę bardziej dochodowych 
rodzajów działalności i produkcji o wyższej wartości dodanej. 

Istotnym elementem polityki eksportowej będzie koncentracja wsparcia na kluczowych branżach, 
stanowiących ważną pozycję eksportową kraju oraz tych, które mogą w przyszłości decydować 
o pozycji konkurencyjnej Polski w świecie. 

Wizerunek polskiej gospodarki jest postrzegany poprzez potencjał eksportowy najsilniejszych 
sektorów (branż) gospodarki. Mając na względzie analizę cyklu życia sektora gospodarki, potencjał do 
promowania na rynkach zagranicznych, w przypadku polskich przedsiębiorstw, mają przede 
wszystkim branże wschodzące, w fazie wprowadzenia i rozwoju, które dopiero zaczynają zyskiwać na 
znaczeniu, i w których istnieje szansa wypromowania polskich markowych produktów. Nie należy 
jednak wykluczać branż dojrzałych, w których polskie marki mają już silną pozycję a działania 
promocyjne podejmowane przez państwo mogą służyć wzmocnieniu tej pozycji na rynkach 
zagranicznych.  

Podstawą do listy obecnie wpieranych branż eksportowych są doświadczenia z wcześniej 
realizowanych działań w tym zakresie, poparte badaniem ewaluacyjnym (poddziałania 6.5.1 PO IG), 
wg. którego 12 z 15 promowanych branż zwiększyło swoją rozpoznawalność na badanych rynkach. 
Potwierdzenie skuteczności podejmowanych działań promocyjnych, obok dodatkowych analiz, 
posłużyło do wyselekcjonowania branż promowanych w najbliższych 3 latach. Dodatkowo – lista 
uwzględnia aspekt wpisania się branż w krajowe inteligentne specjalizacje, co wpisuje się 
w koncentrację wsparcia oraz wzmocnienie go przez uwzględnienie priorytetów poszczególnych 
filarów Strategii. 

Przy tworzeniu rankingu branż, poza wskaźnikami makroekonomicznymi, wzięto także pod uwagę 
istotny czynnik z punktu widzenia realizacji projektu o charakterze promocyjnym, a mianowicie 
potencjał wizerunkowy branż. Przy ocenie tego czynnika uwzględniano stopień przetworzenia 
produktów danej branży. Analiza ta polegała na weryfikacji, czy wytworzony produkt jest produktem 
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finalnym sprzedawanym pod marką polską, czy jedynie półproduktem, który jako element innego 
wyrobu będzie sprzedawany pod marką innego kraju.  

Obecnie promowane branże to (1) sprzęt medyczny, (2) maszyny i urządzenia, (3) kosmetyki, (4) IT/ 
ICT, (5) biotechnologia i farmaceutyka, (6) moda polska, (7) budowa i wykańczanie budowli, (8) 
jachty i łodzie, (9) meble, (10) polskie specjalności żywnościowe, (11) sektor usług prozdrowotnych, 
(12) części samochodowe i lotnicze. 

Realizacja branżowych programów promocji w oparciu o aktualnie wybrane 12 branż nastąpi 
w 2 trzyletnich turach. Pierwsza tura trwać będzie od połowy 2016 roku do połowy 2019 roku. 
W ostatnim roku realizacji pierwszej tury branżowych programów promocji przeprowadzona zostanie 
ewaluacja ich efektywności. Na tej postawie dokonany zostanie przegląd wspieranych branż 
a w wyniku dodatkowej analizy branżowej wyłonione zostaną branże wspierane w ramach drugiej 
tury realizacji branżowych programów promocji. 

III. Wskaźniki  

Wskaźnik 
Jednostka 

miary 

Wartość 
bazowa 

(rok bazowy) 

Wartość 
pośrednia 
(rok 2020) 

Wartość 
docelowa 
(rok 2030) 

Źródło 
danych 

Średnioroczne tempo wzrostu wartości 
eksportu towarów 

% 
11,3 

(2005-2014) 
7,2 

(2015-2020) 
6,8 

(2020-2030) 
GUS 

Udział wyrobów wysokiej techniki w 
polskim eksporcie 

% 7,7 10,0 15,0 GUS 

Wzrost skumulowanej wartości polskich 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych 
(BIZ) 

% 
22,3 mld EUR 

(2014) 
10,0-15,0 50,0 NBP 

IV. Kierunki interwencji 

1. Wzmocnienie rozpoznawalności polskich produktów oraz Marki Polskiej Gospodarki 

Wykorzystanie synergii działań poszczególnych instytucji zaangażowanych w promocję gospodarczą 
Polski, a jednocześnie zaktywizowanie różnych kanałów wsparcia, dostosowanych do potrzeb 
poszczególnych podmiotów (wynikających ze specyfiki danych rynków czy też branż). Podjęte 
działania sprzyjać będą budowaniu pozytywnego wizerunku Polski w świecie oraz zwiększeniu 
konkurencyjności polskich wyrobów na rynkach zagranicznych. 

Działania: 

 Konsolidacja instytucji promocji i wspierania eksportu - utworzenie rządowej agencji 
realizującej zadania we współpracy z innymi instytucjami (w celu uzyskania efektu synergii) 
oraz siecią placówek zagranicznych 

 Określenie jednolitych zasad promocji gospodarki, które będą stosowane przez wszystkie 
podmioty systemu promocji gospodarki 

 Poprawa funkcjonowania polskiej dyplomacji ekonomicznej  

Projekty kluczowe przewidziane do przygotowania i realizacji do roku 2020: 

Ustawa o systemie promocji gospodarki - stworzenie zintegrowanego, wewnętrznie spójnego 
systemu promocji gospodarki i wspierania polskich przedsiębiorstw w zakresie: rozwoju polskiego 
eksportu, wspierania napływu inwestycji zagranicznych do Polski, zwiększania polskich inwestycji za 
granicą, umacniania międzynarodowego wizerunku Polski, jako kraju z którym warto współpracować 
oraz poprawy rozpoznawalności polskich produktów i usług za granicą. 
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Utworzenie agencji ds. promocji gospodarki - koordynującej w obrębie administracji publicznej ogół 
działań realizowanych na poziomie centralnym i regionalnym w obszarze promocji gospodarczej, 
w tym ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorców.  

Reforma polskiej dyplomacji ekonomicznej, w tym poprawa sprawności i integracja Wydziałów 
Promocji Handlu i Inwestycji (WPHI) oraz wydziałów/stanowisk ds. ekonomicznych placówek 
dyplomatycznych. Efektem podjętych działań będzie skuteczne wykorzystanie placówek 
zagranicznych w ramach jednolitej i spójnej polityki wspierania polskich przedsiębiorców w procesach 
internacjonalizacji i promocji gospodarczej, w tym eksporterów i inwestorów. Przedsiębiorcy uzyskają 
instytucję „jednego okienka” w ramach placówki zagranicznej, które świadczyć będzie kompleksowe 
usługi w zakresie spraw analityczno-ekonomicznych i informacyjno-promocyjnych.  

2. Zwiększenie stopnia internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw  

Kierunek ten ma na celu zwiększenie liczby przedsiębiorstw prowadzących działalność 
międzynarodową, w tym ekspansję na nowe rynki oraz rozwijanie bardziej zaawansowanych form 
współpracy, np. poprzez zwiększenie polskich bezpośrednich inwestycji za granicą. Działania powinny 
uwzględniać konkretne potrzeby przedsiębiorstw oraz specyfikę ich działalności. 

Działania: 

 Działania stymulujące do rozpoczęcia działalności międzynarodowej, podnoszące 
świadomość firm nt. atrakcyjności rynków zagranicznych i potencjalnych korzyści z wejścia na 
te rynki, działania informacyjne dot. warunków prowadzenia działalności gospodarczej na 
danym rynku (w przypadku firm działających na rynku krajowym) 

 Wsparcie finansowe, wsparcie podnoszące kwalifikacje kadr oraz instrumenty zmniejszające 
ryzyko prowadzenia działalności międzynarodowej (w przypadku firm zainteresowanych 
dalszą ekspansją, zarówno poprzez eksport, jak i zaangażowanie kapitałowe) 

 Akcja informacyjna i edukacyjna (ciągła) - nt. atrakcyjności prowadzenia działalności 
międzynarodowej oraz oferowanych instrumentów wsparcia, przełamująca nieufność MŚP 
w stosunku do podejmowanej działalności eksportowej (media biznesowe, Izby 
i stowarzyszenia gospodarcze) 

 Koordynacja polityki na rzecz rozwoju z polityką z zakresu współpracy gospodarczej z krajami 
rozwijającymi się 

Projekty kluczowe przewidziane do przygotowania i realizacji do roku 2020: 

Stworzenie spójnego systemu informacyjnego polegającego m.in. na  rozbudowie i utrzymaniu 
portalu informacyjnego promującego gospodarkę. Celem projektu jest dostarczanie szczegółowych 
informacji o warunkach eksportu i prowadzenia działalności gospodarczej na rynkach zagranicznych. 
Portal, zasilany informacjami z WPHI, będzie również dostarczał informacje na temat ciekawych 
przetargów i konkursów odbywających się na terenie różnych krajów z podziałem na branże. 

3. Unowocześnienie oferty eksportowej 

Jak wcześniej wykazano, unowocześnienie oferty eksportowej jest jednym z głównych warunków 
przesunięcia się polskich firm w stronę bardziej dochodowych ogniw w globalnych łańcuchach 
wartości. Aby to osiągnąć konieczna jest m.in. ściślejsza integracja polityki proeksportowej z innymi 
politykami, zwłaszcza innowacyjności. 

Działania: 

 Integracja polityki państwa w obszarze promocji eksportu z działaniami nakierowanymi na 
rozwój badań, innowacyjności oraz polityki klastrowej 

 Wsparcie firm działających w obszarach inteligentnych specjalizacji (zarówno krajowych jak 
i regionalnych) 
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 Wsparcie międzynarodowej działalności firm wysokotechnologicznych, w tym firm typu     
start-up 

Projekty kluczowe przewidziane do przygotowania i realizacji do roku 2020: 

Realizacja programów promocji (poddziałanie 3.3.2 PO IR) - zwiększenie aktywności wybranych 
sektorów MŚP, wpisujących się w obszary Krajowych Inteligentnych Specjalizacji na rynkach 
zagranicznych oraz wzmacnianie wizerunku Polski i polskiej gospodarki poprzez logo Marki Polskiej 
Gospodarki. Działania w ramach projektu skupiają się na trzech głównych płaszczyznach:  

(1) realizacji długookresowych koncepcji promocji 12 wybranych branż/grup produktowych lub 
usługowych w ramach branżowych programów promocji, (2) realizacji długookresowych koncepcji 
promocji angażujących potencjał sektora MŚP w max. 5 perspektywicznych rynkach pozaunijnych w 
ramach programów promocji na rynkach perspektywicznych, (3) realizacji działań prezentujących 
potencjał Polski i polskiej gospodarki w ramach dużych wydarzeń promocyjnych. Udział 
przedsiębiorców w programach promocji sfinansowany zostanie ze środków poddziałania 3.3.3 
„Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” PO IR realizowanego przez Polską 
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Realizacja programu „Polskie Mosty Technologiczne” (poddziałanie 3.3.1 PO IR) - zwiększenie 
umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw, w szczególności przedsiębiorstw 
wysokotechnologicznych wpisujących się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje oraz przedsiębiorstw 
o najbardziej innowacyjnych produktach i usługach. W projekcie planuje się wsparcie dotyczące 
rynków: USA, Izraela, Wlk. Brytanii i Irlandii oraz Chin, Niemiec, wybranych krajów Bliskiego Wschodu 
oraz wybranych krajów stowarzyszenia ASEAN. Program obejmuje wsparcie szkoleniowo-doradcze 
oraz dotacje m. in. na zakup usług konsultingowych, marketingowych i prawnych.  

Realizacja programu „Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych” (poddziałanie 2.3.3 
PO IR) - wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw działających w ramach krajowych klastrów 
kluczowych, w szczególności koncentrowanie się na wspieraniu ekspansji międzynarodowej klastra 
w powiązaniu z jego działalnością badawczo-rozwojową i innowacyjną. Działanie ma przyczynić się do 
podniesienia zdolności klastra do trwałej współpracy z podmiotami zagranicznymi, a także do 
zacieśnienia współpracy pomiędzy koordynatorem i członkami Krajowego Klastra Kluczowego.  

4. Wspieranie nowych kierunków ekspansji polskich firm  

Niezależnie od wagi państw Unii Europejskiej w polskiej wymianie handlowej, należy wzmacniać 
aktywność na perspektywicznych rynkach – azjatyckim, afrykańskim i północno-amerykańskim, które 
często notują znacznie wyższe wskaźniki wzrostu PKB i obrotów handlowych (w tym importu) niż 
rynki unijne oraz posiadają jeszcze niezagospodarowany potencjał popytu wewnętrznego. Działania 
te przełożą się jednocześnie na zmniejszenie uzależnienia wyników polskiego eksportu od 
koniunktury we Wspólnocie państw Unii Europejskiej.  

Działania: 

 Rozwój dwustronnej współpracy gospodarczej - działania bilateralne w relacjach 
międzyrządowych z krajami pozaunijnymi 

 Aktywność w instytucjach UE – zapewnianie równej i uczciwej konkurencji na jednolitym 
rynku Unii Europejskiej dla polskich przedsiębiorców; uwzględnianie polskich interesów 
ofensywnych i defensywnych w negocjacjach umów o handlu preferencyjnym z krajami 
pozaunijnymi 

 Eliminacja barier szczególnie uciążliwych dla polskiego eksportu w dostępie do rynków 
pozaunijnych 

 Działania mające na celu obniżenie kosztów importu zaopatrzeniowego dla surowców 
i komponentów nieprodukowanych w UE, w tym w Polsce lub produkowanych 
w niewystarczającej ilości lub jakości, do produkcji wyrobów gotowych oferowanych 



Projekt z dnia 11 maja 2016 r. 

55 

następnie na rynku UE i rynkach krajów pozaunijnych oraz przeciwdziałanie obniżeniu 
unijnych ceł, w tym procesie, na komponenty produkowane w Polsce 

 Modyfikacja sieci placówek zagranicznych ds. gospodarczych nadzorowanych przez Ministra 
Rozwoju i jej bieżąca aktualizacja (stosownie do zmieniających się uwarunkowań 
wewnętrznych i zewnętrznych) 

Projekty kluczowe przewidziane do przygotowania i realizacji do roku 2020: 

Programy wspierające i zachęcające przedsiębiorców do wchodzenia na odległe, pozaunijne rynki 
(poddziałanie 3.3.3. PO IR) - działania promocyjne, w których przewidziany będzie udział 
przedsiębiorców (będą to m.in.: udział w  targach międzynarodowych, misjach handlowych oraz 
profilowane spotkania B2B), a także działania promujące branże wspierane na danym rynku (będą to 
m.in.: organizacja misji przyjazdowych kontrahentów, zakup analiz/usług eksperckich na potrzeby 
danego rynku oraz branż na nim promowanych, artykuły sponsorowane w prasie czy działania 
informacyjno-promocyjne). 

Utworzenie nowych placówek zagranicznych ds. gospodarczych nadzorowanych przez Ministra 
Rozwoju.  Dotyczy to w szczególności placówek w perspektywicznych, a jednocześnie trudniejszych 
i mniej znanych krajach pozaunijnych, np. w Azji, Afryce, Ameryce Południowej). 
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Cel szczegółowy II – Rozwój społecznie i terytorialnie wrażliwy 

Efektywność  realizacji społeczno‐gospodarczych działań  rozwojowych jest uwarunkowana 
właściwym dostosowaniem interwencji do specyfiki poszczególnych obszarów, gdyż uniwersalny 
zakres interwencji w niewystarczający sposób bierze pod uwagę potencjały i bariery poszczególnych 
terytoriów. Podejście terytorialne zakłada odejście od postrzegania obszarów przez pryzmat granic 
administracyjnych na rzecz dostrzeżenia ich indywidualnych potencjałów, barier i wzajemnych 
zależności. Relacje te mogą zachodzić zarówno na płaszczyźnie instytucjonalnej, programowej, jak 
i na poziomie konkretnych interwencji, zwiększających wzajemne pozytywne oddziaływanie 
pomiędzy obszarami.  

Wymiar i skala problemów, z jakimi borykają się różne grupy społeczne jest częściowo skorelowany 
z problemami związanymi z koncentracją negatywnych zjawisk charakterystycznych dla pewnych 
grup terytoriów. Rozwój odpowiedzialny to rozwój społecznie i terytorialnie wrażliwy. Musi on 
stawiać na pierwszym miejscu kontekst społeczny odgrywający szczególne znaczenie w poprawie 
sytuacji danego terytorium, na które wpływają takie czynniki jak: poziom bezrobocia, poziom 
ubóstwa, saldo migracji czy starość demograficzna.  

Decyduje o tym w dużym stopniu dostępność i jakość dóbr i usług publicznych, które wpływają na 
poziom edukacji i rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego oraz zdrowie, a pośrednio, aktywność 
zawodową społeczeństwa. Koncentracja dóbr i usług publicznych występuje w kilku największych 
miastach odnotowujących najwyższe wskaźniki rozwoju, podczas gdy obszary peryferyjne i wiejskie 
tracą zarówno w wymiarze odpływu ludności w wieku produkcyjnym, jak i w podaży różnego typu 
usług, poprawiających jakość życia lub warunkujących dalszy rozwój edukacyjno-zawodowy.  

Zrównoważony rozwój społeczny i regionalny to harmonijny rozwój całego kraju, wrażliwy na 
terytorialne różnorodności i ich atuty a jednocześnie dbający o zapewnianie całemu społeczeństwu 
stosunkowo wysokiej jakości życia oraz dostępu do podstawowych dóbr i usług publicznych, w tym 
ograniczający wykluczenie społeczne i ubóstwo i zapobiegający powstawaniu wszelkiego rodzaju 
nierówności społecznych.  

Obszar Spójność społeczna 

I. Diagnoza 

Jednym z najważniejszych wyzwań dla rozwoju kraju są niekorzystne trendy demograficzne, które 
przejawiają się ujemnym przyrostem naturalnym, spadkiem udziału osób w wieku aktywności 
zawodowej oraz szybkim starzeniem się całej populacji. W końcu 2013 r. liczba ludności w wieku 
produkcyjnym (15-64 lata) wynosiła 24,7 mln osób i stanowiła około 64% całej populacji, prognozuje 
się, że w 2050 r. będzie liczyła około 19 mln, czyli 56%. Tym samym wzrośnie wskaźnik obciążenia 
demograficznego. 

 

 

Znaczny wzrost obciążenia 
demograficznego i liczby osób 
starszych w społeczeństwie (do 
2050 r. 1/3 populacji).  

Wskaźnik obciążenia demograficznego 

 

źródło: dane GUS 
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Skutki trendów demograficznych zaostrza dodatkowo (wynikająca głównie z różnicy potencjału 
ekonomicznego Polski i krajów zachodnich) emigracja, przede wszystkim ludzi młodych. Od 2002 r. 
liczba osób przebywających czasowo za granicą istotnie wzrosła - szczególnie po akcesji Polski do UE 
i sukcesywnym znoszeniu barier w dostępie do rynków pracy krajów UE. Jednocześnie Polska staje się 
coraz bardziej atrakcyjna dla imigrantów zwłaszcza z krajów nie będących członkami UE. W 2014 r. 
sytuację migracyjną w Polsce zdominował zwiększony napływ obywateli Ukrainy. Migracja, w tym 
napływ do Polski, ma charakter wahadłowy, a migranci pracują przede wszystkim w branżach 
i zawodach mniej atrakcyjnych dla obywateli Polski. Odpowiednio prowadzona polityka imigracyjna 
może jednak częściowo złagodzić skutki niekorzystnych trendów demograficznych w Polsce. 

Niewykorzystane zasoby pracy możliwe do uwolnienia istnieją w rolnictwie. Pomimo przemian 
strukturalnych na wsi i w rolnictwie w kierunku koncentracji, specjalizacji i wzrostu wydajności 
w sektorze agrobiznesu, w części rodzinnych gospodarstw rolnych nadal utrzymują się 
niewykorzystane zasoby pracy, tworząc tzw. ukryte bezrobocie a na obszarach wiejskich występuje 
trudna do oszacowania populacja pracujących w szarej strefie.  

Przejawem segmentacji rynku pracy jest nierównowaga w dostępie do stabilnych form zatrudnienia. 
Polska jest liderem w UE pod względem odsetka osób pracujących na umowach czasowych 
i cywilnoprawnych. W 2014 r. wynosił on 28% w grupie wiekowej 15-64 i aż 54% w grupie 15-29.  

Bezpośredni wpływ na procesy demograficzne, w tym migracje i mobilność zawodową ma sytuacja 
mieszkaniowa. Wciąż istnieją niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe, co przekłada się na odsuwanie 
w czasie decyzji ludzi młodych o założeniu rodziny czy posiadaniu dzieci. W wielu krajach potrzeby te 
zaspokajane są głównie przez wynajmowanie mieszkań, podczas gdy w Polsce dominuje wciąż model 
posiadania mieszkania na własność. Pewnym rozwiązaniem będzie więc zwiększenie roli społecznego 
budownictwa czynszowego. W Polsce przeważa bowiem budownictwo indywidualne i mieszkania 
oferowane przez sektor deweloperski na własność - podmioty społecznego budownictwa 
czynszowego wybudowały zaledwie 3,1% puli mieszkań oddanych do użytku w 2014 r. Statystyczny 
deficyt mieszkaniowy (definiowany jako różnica między liczbą gospodarstw domowych a liczbą 
mieszkań) jest obecnie szacowany na około 500 tys. lokali. 

Rozwarstwienie społeczne kraju przejawia się w nierównym dostępie do wielu usług publicznych, 
w tym m.in. opieki nad osobami zależnymi czy usług zdrowotnych.  Polska, na tle krajów OECD 
plasuje się na jednym z ostatnich miejsc pod względem udziału wydatków na ochronę zdrowia w PKB. 
Opieka zdrowotna nie jest obecnie dostosowana do potrzeb rosnącej populacji osób starszych, co 
skutkuje wymuszoną dezaktywizacją zawodową części opiekunów tych osób. 

Wśród czynników determinujących zjawiska demograficzne, istotny wpływ ma dostępność do tanich, 
ale dobrej jakości usług opiekuńczych, zwłaszcza w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3. Odsetek 
dzieci z tej grupy objętych instytucjonalnymi formami opieki wynosi zaledwie 7,2% (wobec 33% 
wyznaczonych przez Radę Europejską do osiągnięcia do 2010 r.). Nieco lepiej wygląda sytuacja 
w zakresie opieki przedszkolnej (dzieci w wieku 3-5 lat).  

Polskę charakteryzuje wysoka, choć ustabilizowana na poziomie 16,2% stopa ubóstwa relatywnego. 
Grupą, która jest w sposób szczególny narażona na ubóstwo są osoby z niepełnosprawnościami, 
rodziny wielodzietne i rodziny dotknięte dysfunkcją lub patologią. Ubóstwo i wykluczenie społeczne 
są głównie skorelowane z brakiem pracy, chorobą lub zamieszkiwaniem na terenach 
zdegradowanych. Jednak także wśród pracujących odnotowuje się wyższy niż średnia UE odsetek 
osób żyjących w gospodarstwach domowych poniżej przyjętego progu ubóstwa dochodowego (tzw. 
biedni pracujący).  

Osłabioną spójność społeczną obrazują również dane dotyczące wynagrodzeń. W 2014 r. (dane GUS) 
poniżej 3 783 zł brutto  (ok. 2700 zł netto) zarabiało aż 80% Polaków, podczas gdy minimum socjalne 
wynosiło 2827,94 zł dla trzyosobowej, a 3434,03 zł dla czteroosobowej rodziny.  
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II. Cele i oczekiwane efekty 

W odpowiedzi na zdiagnozowane, negatywne skutki zmian demograficznych, 
konieczne jest przede wszystkim poszukiwanie zachęt do zmiany postaw wobec 
prokreacji i poprawy współczynnika dzietności. Potrzebne do tego są lepsze 
instytucjonalne warunki opieki nad dziećmi, zwiększenie dostępności do taniego 
mieszkalnictwa, efektywniejsze i bardziej elastycznie rozwiązania, pozwalające 
łączyć ambicje zawodowe z aspiracjami rodzinnymi.  

Starzejące się społeczeństwo wymagać będzie z jednej strony większych nakładów 
finansowych dla sektora „białej” gospodarki, z drugiej zaś rozwijania nowej gałęzi 
tzw. ”srebrnej gospodarki”, dzięki której zwiększy się asortyment produktów 
i usług niezbędnych dla seniorów - wszystko to zaś doprowadzi do poprawy jakości 
i samodzielności życia osób starszych. 

Zaplanowane w ramach tego celu działania pozwolą na zwiększenie poziomu 
aktywności zawodowej mieszkańców Polski, co w konsekwencji będzie miało 
przełożenie również na zmniejszenie poziomu ubóstwa, zwiększenie dochodów 
gospodarstw domowych i wzrost gospodarczy Polski. Będzie to możliwe dzięki 
odpowiedniemu zaangażowaniu tej części kapitału ludzkiego, która obecnie 
(z różnych przyczyn) pozostaje nieaktywna na rynku pracy. Zwiększenie aktywizacji 
zawodowej wybranych grup (w tym zwłaszcza osób młodych, osób 
z niepełnosprawnościami, kobiet i osób 50+) wpłynie pozytywnie na kwestie 
demograficzne – bezpieczeństwo finansowe (wzrost poziomu dochodów) i będzie 
miało pośredni wpływ na podejmowanie decyzji prokreacyjnych oraz wzrost siły 
nabywczej polskiego społeczeństwa. Stworzenie przyjaznych warunków do 
zatrudnienia dla osób 50+ (np. wsparcie zawodowe, pomoc w przekwalifikowaniu, 
wzmocnienie procesu kształcenia, odpowiednia opieka zdrowotna) wydłuży ich 
aktywność na rynku pracy i zmniejszy obciążenia socjalne państwa, a wsparcie 
osób młodych umożliwi im lepszy życiowy start i przełoży się na poprawę sytuacji 
demograficznej. 

Dzięki poprawie instytucjonalnych warunków opieki nad najmłodszymi dziećmi, poprzez tworzenie 
nowych miejsc opieki w różnych formach (np. żłobek, usługa opiekuna dziennego, klub dziecięcy) 
zwiększy się odsetek dzieci w wieku 0-3 lata objętych różnymi formami opieki instytucjonalnej. 
Możliwość łączenia ambicji zawodowych z aspiracjami rodzinnymi kobiet z najmłodszym dzieckiem 
pozwoli na zwiększenie zatrudnienia tej grupy.  

Poprzez działania na rzecz aktywizacji zawodowej grup nieaktywnych na rynku pracy zwiększy się 
zatrudnienie osób w wieku 20-64 lata, co w konsekwencji będzie miało przełożenie również na 
zmniejszenie poziomu ubóstwa, zwiększenie dochodów gospodarstw domowych i wzrost 
gospodarczy. 

III. Wskaźniki  

Wskaźnik 
Jednostka 

miary 

Wartość 
bazowa 

(rok 
bazowy) 

Wartość 
pośrednia 
(rok 2020) 

Wartość 
docelowa 
(rok 2030) 

Źródło 
danych 

Wskaźnik zatrudnienia kobiet z 
najmłodszym dzieckiem w wieku do 5 lat 
wg BAEL  

% 
61,8 

(2014) 
63,0 70,0 GUS 

Odsetek dzieci w wieku 0-3 lata objętych 
różnymi formami opieki instytucjonalnej 

% 7,2 10,0 33,0 GUS 

Wskaźnik aktywnego starzenia się (AAI) 
wskaźnik 

syntetyczny 
28 

(2014) 
32   

Poprawa 

dostępności 

usług 

świadczonych 

w odpowiedzi 

na wyzwania 

demograficzne 

Wzrost 

i poprawa 

wykorzystania 

potencjału 

kapitału 

ludzkiego na 

rynku pracy 
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Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 
lata  

% 
66,5 

(2014) 
71,0 80,0 GUS 

Współczynnik obciążenia demograficznego 
(udział ludności w wieku poprodukcyjnym 
na 100 osób w wieku produkcyjnym) 

% 
21,2 

(2014) 
21,2 21,2 Eurostat 

IV. Kierunki interwencji 

1. Aktywna polityka prorodzinna 

Aktywna polityka prorodzinna, to szereg działań o charakterze finansowym, instytucjonalnym 
i prawnym. Niezbędne są również działania promujące wartości rodzinne. Dotychczasowe 
rozwiązania wzmocnione zostaną bezpośrednim wsparciem finansowym dla rodzin posiadających 
dzieci (Program 500+). Wsparcie instytucjonalne wiąże się ze zwiększeniem dostępności usług opieki 
nad dziećmi do lat 3, poprzez tworzenie nowych miejsc opieki w różnych formach (np. żłobek, usługa 
opiekuna dziennego, klub dziecięcy). Prowadzone będą również inwestycje w rozwój edukacji 
przedszkolnej i zmniejszenie dysproporcji w upowszechnieniu edukacji przedszkolnej (zwłaszcza 
pomiędzy miastem a wsią), przy wykorzystaniu istniejących, zmodernizowanych budynków szkolnych, 
tak, aby były one gotowe na przyjęcie dzieci nie tylko 5, ale również 3 i 4-letnich.  

Działania: 

 Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych oraz w formie 
dziennego opiekuna  

 Pokrycie części kosztów opieki dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, dla których 
obowiązek opieki nad dziećmi stanowi barierę w dostępie do rynku pracy  

 Podnoszenie kompetencji przedstawicieli podmiotów tworzących i prowadzących instytucje 
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

 Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej 
 Rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające 

szanse edukacyjne dzieci (np. z terenów wiejskich) oraz wyrównujące zdiagnozowane 
deficyty rozwojowe 

Projekty kluczowe przewidziane do przygotowania i realizacji do roku 2020: 

Program MALUCH - program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 obejmujący 
inwestycje w rozwój dostępnych finansowo i dopasowanych organizacyjnie miejsc opieki nad dziećmi 
(żłobki, przedszkola, punkty przedszkolne, kluby dziecięce) 

Poprawa dostępności opieki nad dziećmi w wieku żłobkowym/instytucja dziennego 
opiekuna/kluby malucha/bony na opiekę nad dziećmi (RPO 2014-2020) – elastyczne formy opieki 
nad dziećmi, w szczególności np. zapewnienie systemu certyfikacji opiekunów dziennych, szkolenia 
dla nich, przygotowanie systemu dystrybucji bonów na opiekę żłobkową (w prywatnych żłobkach) itp. 

Program Rodzina 500+ - świadczenie wychowawcze na dziecko do ukończenia 18. roku życia 
(świadczenie na drugie i kolejne dziecko bez kryterium dochodowego, świadczenie na pierwsze 
dziecko uzależnione od dochodu) 

2. Poprawa dostępności do usług, w tym społecznych i zdrowotnych 

Kierunek interwencji zakłada wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi, wsparcie 
usług opiekuńczych, asystenckich a także podejmowanie działań projakościowych w systemie 
ochrony zdrowia, ułatwiających dostęp do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości 
usług zdrowotnych. Istotnym elementem będzie profilaktyka zdrowotna osób pracujących, 
pozwalająca na dłuższe funkcjonowanie na rynku pracy i lepszą jakość życia osób starszych. 
Dodatkowo podejmowane będą działania na rzecz zwiększenia dostępności do tanich mieszkań. 
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Działania:  

 Wsparcie rozwoju usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami umożliwiające 
mobilność społeczną i zawodową, poprawiające dostęp do produktów i usług zwiększających 
autonomię i bezpieczeństwo oraz aktywizację zawodową, rozwój usług teleopieki, 
zwiększenie dostępu do sprzętu rehabilitacyjnego, wsparcie szkoleniowe dla opiekunów 
nieformalnych, poprawa dostępu od usług opiekuńczych świadczonych w domu dla osób 
niesamodzielnych 

 Tworzenie warunków dla rozwoju oraz promocja aktywności zawodowej i społecznej 
seniorów – wdrażanie modelu „srebrnej gospodarki” 

 Programy przekwalifikowania pracowników długotrwale pracujących w warunkach 
negatywnie wpływających na zdrowie, a także programów rehabilitacji leczniczej 
ułatwiających powroty do pracy oraz umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej 

 Zwiększenie dostępności do taniego mieszkalnictwa, wspieranie tańszego budownictwa 
czynszowego (mieszkania na wynajem). 

Projekty kluczowe przewidziane do przygotowania i realizacji do roku 2020: 

Program Aktywizacji Społecznej Osób Starszych (ASOS) – zakładający pełniejsze włączenie osób 
starszych w życie lokalnych społeczności, wykorzystanie ich potencjału w relacjach z młodszym 
pokoleniem oraz podtrzymanie ich aktywności również po zakończeniu kariery zawodowej. 

Program wieloletni Senior - WIGOR na lata 2015-2020 – stanowi uzupełnienie działań ASOS, 
w szczególności w zakresie zapewnienia wsparcia osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+, 
poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty 
prozdrowotnej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb 
stwierdzonych w środowisku lokalnym. 

Program Solidarność pokoleń 50+ - polegający na podnoszeniu kwalifikacji osób 50+ poprzez 
poprawę jakości oferty edukacyjnej, promowanie idei uczenia się przez całe życie oraz zachęcanie 
pracodawców do wspierania pracowników 50+ w rozwijaniu kompetencji i kwalifikacji. 

Kompleksowy plan działań w zakresie mieszkalnictwa – Narodowy Program Mieszkaniowy (ramy 
nowej polityki mieszkaniowej, zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych niezamożnych rodzin), 
Mieszkanie+ (dostępność do tanich mieszkań na wynajem). 

Dzienny dom opieki medycznej (DDOM) - jedna z form opieki nad osobami zależnymi. DDOM jest 
wyodrębnioną strukturalnie częścią podmiotu leczniczego, w którym zapewnia się opiekę medyczną 
w warunkach zbliżonych do domowych. Projekt zakłada wsparcie dla osób niesamodzielnych 
(w szczególności osób powyżej 65 r.ż.), których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie ich 
wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, 
a jednocześnie nie wymaga całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego 
w trybie stacjonarnym. 

3. Wsparcie grup zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym  

W Polsce najbardziej na ryzyko ubóstwa narażone są rodziny wielodzietne, zatem problem ten dotyka 
w dużym stopniu dzieci i młodzież (zwłaszcza z niepełnosprawnością) oraz rodziny, w których co 
najmniej jeden opiekun nie posiada zatrudnienia. Konieczne jest zatem z jednej strony wsparcie 
w postaci selektywnych świadczeń społecznych, ratunkowej pomocy społecznej oraz instrumentów 
systemu podatkowego skierowanych bezpośrednio do rodzin, a z drugiej zaś – wyrównywanie szans 
rozwojowych i przeciwdziałanie zaniedbaniom wynikającym z deficytów gospodarstw domowych. 
Obok dotychczasowego wsparcie budowy lokali socjalnych, mieszkań chronionych, domów 
i noclegowni dla osób bezdomnych, zakłada się poprawę dostępności do mieszkań komunalnych 
i socjalnych. 
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Działania: 

 Lepsze dopasowanie wsparcia dla grup potrzebujących w systemie świadczeń społecznych  
 Bardziej aktywny model włączenia społecznego, uniezależniony od wypłaty świadczeń 

pieniężnych - wypracowanie systemu pomocy niefinansowej (w oparciu o pomoc społeczną 
i pracę socjalną), która jest udzielana wyłącznie w formie rzeczowej (np. usługi, ubrania, 
żywność, opieka medyczna, nocleg itp.), również w oparciu o uzyskiwanie konkretnych 
efektów włączenia społecznego od osoby wspomaganej 

 Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej 
 Wspieranie aktywności organizacji pozarządowych w obszarze integracji społecznej 

Projekty kluczowe przewidziane do przygotowania i realizacji do roku 2020: 

Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - wsparcie innowacyjnych projektów 
i mechanizmów samopomocowych w zakresie przeciwdziałania społecznemu i zawodowemu 
wykluczeniu, działania na rzecz aktywnej integracji, w tym współpracę służb społecznych oraz sektora 
publicznego i obywatelskiego w zakresie integracji społecznej, innowacyjne rozwiązania w obszarze 
integracji społecznej, rozwiązania innowacyjne w zakresie profilaktyki i pracy z rodziną wychowującą 
dzieci, która jest zagrożona marginalizacją, pomoc osobom niepełnosprawnym przez ograniczanie 
wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych, wspieranie osób starszych, podmiotowość 
społeczną osób starszych w środowisku lokalnym oraz integrację i solidarność międzypokoleniową, 
zapewnianie równych szans dla osób i grup dyskryminowanych lub poszkodowanych. 

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar 
aktywnej integracji – program mający na celu trwałe zmniejszenie liczby osób zagrożonych 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz wzrost spójności społecznej 

Program Rodzina 500+ - świadczenie wychowawcze na dziecko do ukończenia 18 roku życia 
(świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione od dochodu, świadczenie na drugie i kolejne dziecko 
bez kryterium dochodowego) 

4. Aktywizacja zawodowa grup nieaktywnych na rynku pracy  

Kluczową rolę odgrywać będzie aktywizacja zawodowa rezerw kapitału ludzkiego z grup szczególnie 
zagrożonych bezrobociem: osób do 25 roku życia, kobiet (w tym matek nieaktywnych zawodowo), 
osób niepełnosprawnych, czy grupy wiekowej 50+. Działania będą prowadzone poprzez szersze 
wykorzystanie aktywnych form i polityk rynku pracy w tym m.in. szkoleń, staży i praktyk, 
subsydiowanego zatrudnienia, środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacji 
i instrumentów zwrotnych), pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego. 

Działania: 

 Aktywizacja zawodowa osób młodych, w tym szczególnie  tzw. NEET (ang. Not in Education, 
Employment, or Training), osób 50+, z niepełnosprawnościami czy kobiet - podniesienie 
mobilności zawodowej i przestrzennej biernych zawodowo i bezrobotnych 

 Promowanie wśród przedsiębiorców stabilnych form zatrudnienia i elastycznych metod 
organizacji pracy - działania służące aktywizacji osób powracających z urlopów 
wychowawczych poprzez m.in. wprowadzanie alternatywnych i elastycznych form 
zatrudnienia w miejscu pracy, zgodnych z ideą „flexicurity”, czyli jednoczesnego zapewnienia 
bezpieczeństwa zatrudnienia (np. poprzez umowy na czas nieokreślony) z elastycznością 
sposobu świadczenia pracy (np. różne godziny pracy, możliwość telepracy, elastyczny czas 
rozliczenia godzin pracy) 

 Programy aktywizacji osób powracających na rynek pracy z urlopów 
macierzyńskich/wychowawczych lub po okresie opieki nad osobami zależnymi 
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 Prowadzenie aktywnej polityki migracyjnej – zachęty dla powracających, ukierunkowana 
imigracja pod kątem potrzeb rynku pracy np. programy trwałej integracji migrantów na 
polskim rynku pracy  

 Tworzenie nowych miejsc pracy poprzez rozwój ekonomii społecznej - usługi doradztwa dla 
istniejących podmiotów ekonomii społecznej, szkolenia osób zainteresowanych założeniem 
przedsiębiorstwa społecznego czy ekonomizacją swojej organizacji pozarządowej (możliwość 
korzystania z instrumentów zwrotnych, w szczególności z pożyczek i poręczeń, 
upowszechnianie koncepcji CSR Corporate Social Responsibility) 

 Działania w zakresie poprawy mobilności niewykorzystanych zasobów pracy z rolnictwa do 
innych sektorów (wprowadzenie na rynek osób trwale zagrożonych marginalizacją 
i zmniejszenie bezrobocia na wsi)  

Projekty kluczowe przewidziane do przygotowania i realizacji do roku 2020: 

Plan realizacji gwarancji dla młodzieży - program indywidualnej i kompleksowej aktywizacji 
zawodowo-edukacyjnej osób młodych wchodzących na rynek pracy (bezrobotnych, biernych 
zawodowo oraz poszukujących pracy). Gwarancje są częścią „Pakietu na rzecz zatrudnienia 
młodzieży” wypracowanego przez Komisję Europejską. 

Wsparcie w starcie – program pożyczek udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego na 
uruchamianie własnej działalności gospodarczej przez osoby młode. 

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej – umożliwiający wzmocnienie systemu wsparcia dla 
podmiotów ekonomii społecznej w tym podnoszenie wiedzy kadry Ośrodków Wsparcia Ekonomii 
Społecznej (OWES), rozszerzenie oferty pożyczkowej i realizację nowej oferty wsparcia zwrotnego na 
rzecz rozwoju podmiotów ekonomii społecznej (PES). 

Zmiany w Kodeksie pracy - obowiązek potwierdzania pracownikowi na piśmie podstawowych 
ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę przed dopuszczeniem pracownika do pracy. 

Polityka migracyjna - zachęty dla powracających, ukierunkowana imigracja pod kątem potrzeb rynku 
pracy 

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej oraz Płatności dla rolników przekazujących małe 
gospodarstwa – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 
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Obszar Rozwój zrównoważony terytorialnie 

I. Diagnoza 

W ciągu ostatnich kilkunastu lat istotnie 
zmniejszył się dystans rozwojowy polskich 
województw względem innych regionów UE. 
Szczególnie szybkie tempo doganiania 
obserwowane jest w województwach 
najbardziej rozwiniętych gospodarczo, gdzie 
ulokowane są duże aglomeracje miejskie 
(z wyjątkiem Śląska). W roku 2014 najwyższy 
poziom PKB per capita (w PPS)4 w stosunku do 
średniej UE osiągnęło województwo 
mazowieckie (108%), które jednocześnie 
pozostaje jednym z najszybciej rozwijających się 
regionów w Europie w latach 2004 – 2014. 
Najniższym tempem rozwoju charakteryzują się 
województwa świętokrzyskie i warmińsko-
mazurskie, będące jednocześnie najsłabiej 
rozwiniętymi gospodarczo w kraju (47-49% przy 
średniej krajowej wynoszącej 68%).  

Nierównomierny wzrost gospodarczy 
powoduje zwiększanie dysproporcji 
w poziomie rozwoju pomiędzy 
województwami. Jedną z ważniejszych jego 
przyczyn są regionalne różnice w wydajności 
pracy. W 2013 r. maksymalna różnica pomiędzy 
województwem o najwyższej i najniższej 
wydajności pracy wyniosła aż 53,7 p.p. 
(mazowieckie 125,2% średniej krajowej, 
lubelskie - 71,4%). Różnice te w dużej mierze są 
zdeterminowane przez strukturę gospodarki 
według rodzajów działalności (województwa Polski południowo-wschodniej o udziale zatrudnionych 
w rolnictwie powyżej 20%, charakteryzują się kilkakrotnie niższą produktywnością niż północno-
zachodnia część kraju).  

Na dysproporcje rozwojowe pomiędzy województwami wskazują także zróżnicowane wartości 
wskaźników obrazujących sytuację na regionalnych rynkach pracy (w 2014 r. poziom zatrudnienia 
w województwie mazowieckim był o 11 p.p.5 wyższy niż w warmińsko-mazurskim).6 Zróżnicowana 
jest także dostępność do usług i infrastruktury, w tym transportowej mającej wpływ na zasięg 
rynków pracy. W 2015 r. szacowana wartość Wskaźnika Międzygałęziowej Dostępności 
Transportowej (WMDT) obrazującego dostępność transportową poszczególnych regionów wyniosła 
ogółem w kraju 35,9. Najlepszą dostępność transportową notują województwa śląskie, mazowieckie, 
łódzkie i małopolskie (przyjmując wartość WMDT wyższą od średniej dla kraju). Najmniej dostępne 

                                                           
4
 PPS Purchasing Power Standard – standard siły nabywczej 

5 W 2014 r. w województwie warmińsko – mazurskim wskaźnik zatrudnienia wyniósł 55,7%, przy średniej krajowej 61,7% 
6 Strefy podwyższonego bezrobocia wiążą się z obszarami, na których występowały państwowa gospodarstwa rolne (woj.: warmińsko-
mazurskie, część zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego), a także z upadkiem starych zagłębi i okręgów przemysłowych (styk woj. 
świętokrzyskiego i mazowieckiego) oraz strefami peryferyjnymi i przygranicznymi (lubelskie, podkarpackie i podlaskie). 

Mapa 1. Wartość PKB per capita w relacji do UE w 2014 r 

  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat. 

Wyres 1. Zmiana PKB per capita w PPS w relacji do UE 28 w 
latach 2004-2014 (p.p.). 
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Mapa 2.PKB per capita w 2013 r. wg podregionów 

(NUTS III) 

Źródło: Produkt Krajowy Brutto. Rachunki regionalne, GUS 

2015 r. 

zaś są regiony Polski Wschodniej oraz województwo zachodniopomorskie. Różnica w poziomie 
dostępności pomiędzy najlepiej skomunikowanym województwem śląskim (WMDT - 57,6) i regionem 
o najniższej dostępności wyniosła aż 45,4.  

Dysproporcje rozwojowe zaznaczają się także na 
poziomie podregionów (NUTS III). Od 2004 roku 
przodują duże ośrodki miejskie, na czele z Warszawą, 
której poziom PKB per capita w 2013 r. prawie 3-
krotnie przewyższał średnią krajową (295,4%). Do 
najuboższych zalicza się wschodnie podregiony woj.: 
lubelskiego i podkarpackiego, wschodnie Mazury, a 
także znaczne obszary na Podlasiu, w Małopolsce, w 
Świętokrzyskim, na Opolszczyźnie i Pomorzu 
Zachodnim. W latach 2004-2013 podregiony o 
najwyższej wartości PKB per capita 
charakteryzowały się jednocześnie największym 
wzrostem w relacji do średniej krajowej. Relatywnie 
wysoki był on także w podregionach otaczających 
duże miasta (gliwicki, rzeszowski, warszawski 
zachodni, ostrołęcki, krakowski, lubelski, siedlecki). 
Największy spadek wartości PKB per capita w relacji 
do średniej występuje w podregionach województwa śląskiego7, a także w Szczecinie (8,6 p.p.).  

Podregiony charakteryzuje również zróżnicowany poziom atrakcyjności inwestycyjnej8. Wysoką 
atrakcyjnością przemysłową cechuje się południowa część Polski, obszar wokół Górnego Śląska 
i zachodniej Małopolski oraz podregiony stosunkowo silnie zindustrializowane i cechujące się dobrą 
dostępnością transportową. Najwyższym poziomem atrakcyjności inwestycyjnej dla działalności 
usługowej i zaawansowanej technologicznie wyróżniają się głównie podregiony o charakterze 
metropolitalnym, z największymi polskimi miastami. Najmniej atrakcyjne inwestycyjnie są 
natomiast podregiony peryferyjne, położone z dala od dużych ośrodków miejskich, głównie 
w północno-wschodniej oraz wschodniej części Polski. 

Mapa 3 i 4 Atrakcyjność inwestycyjna podregionów dla działalności usługowej (mapa lewa) i działalności  
zaawansowanej technologicznie (mapa prawa) w 2015 r. 

  

Źródło: „Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2015”, Raport IBnGR, Gdańsk 2015. 

                                                           
7 Podregion sosnowiecki – 19 p.p, tyski – 13,3 p.p., rybnicki – 10,2 p.p., częstochowski – 9,7 p.p. 
8 Zgodnie z badaniem IBnGR pt. „Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2015” (Gdańsk 2015) do konstrukcji miary 
atrakacyjności inwestycyjnej przyjęto kilkadziesiąt zmiennych, będących podstawą dla oceny przestrzennego zróżnicowania poszczególnych 
korzyści (czynników) lokalizacji, którym nadano różne wagi, tj.: dostępność transportowa, koszty pracy, wielkość i jakość zasobów pracy, 
chłonność rynku zbytu, poziom rozwoju infrastruktury gospodarczej i społecznej, poziom rozwoju gospodarczego, poziom bezpieczeństwa 
powszechnego. 
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Terytorialna kumulacja wyzwań rozwojowych 

W strukturze przestrzennej kraju można wyróżnić kilka typów obszarów, w których kumulacja 
problemów społeczno-gospodarczych jest znaczna. 

Wyzwania o znaczeniu krajowym:  

 Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju i jego tempa w ciągu ostatnich lat (najniższe 
wartości w obu kategoriach notowane są we wschodniej części kraju) 

 Trudności adaptacyjne regionów przemysłowych (Górny Śląsk)  

 Niepełne wykorzystanie potencjału największych w kraju aglomeracji (Konurbacja 
Katowicka oraz aglomeracji Szczecina i Łodzi) 

Wyzwania o znaczeniu regionalnym i sub-regionalnym:  

 Miasta sub-regionalne tracące funkcje społeczno-gospodarcze 

 Obszary zagrożone trwałą marginalizacją 

 

Wyzwania o znaczeniu krajowym  

Polska Wschodnia - regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju i jego tempa w ciągu ostatnich lat 

Dystans dzielący regiony Polski Wschodniej od średniego poziomu rozwoju w UE 28 wyrażany 
wysokością PKB per capita od 2004 r. zmniejsza się sukcesywnie (szczególnie w województwie 
podkarpackim i lubelskim), niemniej nadal zaliczają się one do najbiedniejszych zarówno w kraju, jak 
i UE (w 2014 r. średnia PKB per capita dla makroregionu Polski Wschodniej wynosiła niespełna 50%). 

Do głównych barier rozwojowych Polski Wschodniej należy przede wszystkim niska wydajność pracy 
będąca pochodną przestarzałej struktury gospodarki, niższej jakości zasobów pracy, a także 
niskiego poziomu przedsiębiorczości i innowacyjności9.  

Pomimo znacznych inwestycji finansowanych w ostatnich latach głównie z funduszy UE, barierą 
rozwojową pozostaje słaba dostępność transportowa makroregionu, zarówno w relacjach stolice 
województw – główne centra rozwojowe kraju, w pasie przygranicznym, jak i wewnątrz 
poszczególnych województw.  

Górny Śląsk - trudności adaptacyjne regionów przemysłowych 

Górny Śląsk jest jednym z najsilniej rozwiniętych gospodarczo obszarów kraju. W ostatnich latach 
zauważalne jest osłabienie tempa wzrostu i procesów restrukturyzacyjnych, co powoduje 
stopniową utratę jego pozycji konkurencyjnej a tym samym pogorszenie perspektyw rozwojowych 
(w latach 2004 – 2013 podregiony województwa śląskiego charakteryzował największy w kraju 
spadek wartości PKB per capita w relacji do średniej krajowej).  

Na terenie Śląska skoncentrowany jest znaczący potencjał branż przemysłowych (przemysł węglowy, 
energetyczny, hutniczy, motoryzacyjny, elektro-narzędziowy, zbrojeniowy, chemiczny). Konurbacja 
Katowicka jest z jednej strony najbardziej zurbanizowanym obszarem w Polsce, zamieszkałym przez 
blisko 3 mln osób. Charakteryzuje się przeciętnie lepszymi niż średnio w kraju wskaźnikami w zakresie 
dostępu do edukacji, zdrowia i innych usług decydujących o możliwościach rozwoju, ukształtowaną 
kulturą regionalną sprzyjającą budowie kapitału społecznego. Z drugiej jednak strony, odznacza się 
problemami środowiskowymi, przestrzennymi i gospodarczymi. Duża liczba obszarów 
zdegradowanych, zanieczyszczenie środowiska, a także problemy natury społecznej negatywnie 
wpływają na możliwości lokalizacyjne nowych branż, czy też instytucji. 

                                                           
9 Wyzwania rozwojowe Polski Wschodniej zostały zdiagnozowane w Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego Polski Wschodniej do 
roku 2020 
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Niepełne wykorzystanie potencjału największych w kraju aglomeracji 

W największych aglomeracjach (powyżej 200 tys. 
mieszkańców)10 zamieszkuje ok. 20% ludności Polski. Ze 
względu na koncentrację podmiotów gospodarczych, a 
także ośrodków naukowo – badawczych, instytucji oraz 
dobrze rozwinięty kapitał ludzki i społeczny, skupiają 
one przestrzennie procesy rozwojowe, przez co należą 
do najbardziej atrakcyjnych inwestycyjnie obszarów 
w kraju. Jednak biorąc pod uwagę aglomeracje UE, 
a zwłaszcza krajów zachodniej i północnej Europy 
polskie metropolie nie zaliczają się do czołówki 
najbardziej konkurencyjnych.  

Dostępne badania11 wskazują, że poza Warszawą, 
Poznaniem, Wrocławiem oraz konurbacją Katowicką 
procesy rozprzestrzeniania impulsów rozwojowych na 
obszary funkcjonalne zachodzą w niewielkim 
stopniu12. Niewystarczający stopień współpracy ośrodka centralnego z obszarem regionu, wymiany 
wiedzy i doświadczeń, a także niedostosowanie działalności kadr naukowych do potrzeb rynku 
sprawiają, iż nie są one w stanie w pełni wykorzystać swojego potencjału. 

Część największych aglomeracji doświadcza problemów społecznych i gospodarczych (depopulacja, 
bezrobocie, starzenie się społeczeństwa, degradacja tkanki miejskiej), przez co osłabia się ich 
potencjał rozwojowy. Taka sytuacja występuje zarówno w Polsce wschodniej, jak i na znacznych 
obszarach Polski północnej i zachodniej. Złożoności problemów gospodarczych, społecznych 
i przestrzennych, niejednokrotnie towarzyszy negatywny wizerunek miasta, ograniczając w ten 
sposób potencjalny napływ inwestorów (np. Łódź). 

Dodatkowo, część aglomeracji po upadku przemysłu w latach 90. XX w. nie wykształciło nowych 
specjalizacji gospodarczych i zmaga się z po-transformacyjnymi problemami gospodarczymi. (np. 
Szczecin i zlokalizowany w nim przemysł stoczniowy).  

Wyzwania o znaczeniu regionalnym i sub-
regionalnym 

Miasta sub-regionalne tracące funkcje społeczno-
gospodarcze 

Procesy modernizacyjne nie rozłożyły się 
równomiernie również w miastach subregionalnych. 
Wiele miast, w tym zwłaszcza średnich (niebędących 
stolicami województw po roku 1999 i liczących od 
kilkunastu do kilkudziesięciu tys. mieszkańców) 
utraciło swoje dotychczasowe funkcje gospodarcze 
oraz doświadczyło degradacji fizycznej oraz 
społecznej (np. Tychy, Żory, Siemianowice Śląskie, 
Piotrków Trybunalski, Skierniewice, Radom, Konin). 

 

                                                           
10 W 2014 r. 16 miast: 5 powyżej 500 tys. mieszkańców – Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, 5 powyżej 300 tys. mieszkańców – 
Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice oraz pozostałe pomiędzy 200 a 300 tys. – Białystok, Gdynia, Częstochowa, Radom, 
Sosnowiec, Toruń. 
11 „Delimitacja dyfuzji rozwoju z miast metropolitalnych z wykorzystaniem korelacji przestrzennej”, Studia regionalne i lokalne Nr 
4(54)/2013 ISSN 1509-4995. 
12 Rozkład procesów dyfuzji zaprezentowano w oparciu o dochody budżetów gmin: wielkość dochodów własnych na 1 mieszkańca. 

Mapa 6. Obszary strategicznej interwencji na rzecz 

restrukturyzacji i rewitalizacji miast tracących funkcje 

społeczno-gospodarczeMapa… 

Źródło: KSRR 2010-2020. 

Mapa 5 Centra rozwoju, obszary dyfuzji rozwoju i 
obszary bez dyfuzji. 
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Pozostając w głębokim kryzysie i przeważnie nie dysponując wystarczającym potencjałem 
instytucjonalnym, są one zagrożone dalszym ograniczeniem funkcji (do podstawowych funkcji 
administracyjnych i dostarczania podstawowych usług) oraz trwałą depopulacją i marginalizacją. 

Obszary zagrożone trwałą marginalizacją 

Pomimo znaczących inwestycji infrastrukturalnych w ostatnich latach finansowanych głównie z UE, 
wiele obszarów wiejskich oraz małych i średnich miast (często znajdujących się na styku 
poszczególnych województw) charakteryzuje słabo rozwinięta i zdekapitalizowana infrastruktura 
techniczna, a także niski dostęp do podstawowych usług publicznych (dot. m.in. edukacji i kultury, 
zaopatrzenia w wodę i kanalizację, pomoc i opiekę społeczną, służbę zdrowia, zaopatrzenia w energię 
oraz dostępu do Internetu). Utrzymujące się różnice przestrzenne w relacji duże miasta – obszary 
peryferyjne widoczne są m.in. w zakresie zaopatrzenia w wodę i kanalizację (w 2014 r. odsetek 
korzystających z instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych na wsi wyniósł odpowiednio 84,3 i 37,3% 
%, w miastach - 96,4% i 89,3%).  

Mapa 7 i 8 Odsetek ludności podłączonej do sieci wodociągowej (mapa lewa) i kanalizacyjnej (mapa prawa) 
w 2014 r. 

Źródło: Raport o rozwoju społeczno-gospodarczym, regionalnym oraz 
przestrzennym, MR, 2016 r. 

Nadal niektóre obszary, szczególnie peryferyjne, mają 
bardzo niską dostępność komunikacyjną w skali kraju. 
Dotyczy to zwłaszcza Polski wschodniej, terenów 
rolniczych Polski centralnej, a także Pomorza 
Środkowego. Obok niewystarczającego wyposażenia 
w infrastrukturę, barierą rozwojową tych obszarów są 
problemy na lokalnych rynkach pracy (w tym niewielka 
ilość miejsc pracy w sektorze pozarolniczym) oraz 
zagrożenie ubóstwem. 

W konsekwencji ich mieszkańcy coraz częściej podejmują 
decyzję o migracji, a nasilony odpływ osób w wieku 
produkcyjnym ma konsekwencje w postaci osłabienia 
potencjału przedsiębiorczego, innowacyjnego, 
a w dłuższej perspektywie także demograficznego 
(zmniejszanie się poziomu dzietności, starzenie się 
mieszkańców). 

  

Mapa 9 Wskaźnik rozwoju społecznego na 

poziomie NUTS 4 (LHDI) 

Źródło: Krajowy Raport o Rozwoju Społecznym. Polska 

2012. Rozwój Regionalny i Lokalny (UNDP). 
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Wyzwania rozwojowe o charakterze horyzontalnym 

Część wyzwań rozwojowych ma charakter horyzontalny i dotyczą one zarówno miast, jak i obszarów 
wiejskich. Zdefiniowaną barierą rozwojową o charakterze horyzontalnym jest niewystarczająca jakość 
działania instytucji oraz nieskuteczność planowania przestrzennego jako narzędzia w polityce rozwoju. 

Wyzwaniami o charakterze horyzontalnym są: 

 Rozwój miast 

 Rozwój obszarów wiejskich 

 Jakość działania instytucji 

 Skuteczność planowania przestrzennego w polityce rozwoju 

Rozwój miast 

W przypadku miast do najważniejszych wyzwań horyzontalnych zalicza się: 

 degradację społeczną, gospodarczą i przestrzenną części dzielnic miejskich (na skutek utraty 
funkcji i przekształceń struktury wewnętrznej miast)13, 

 nieracjonalne wykorzystanie przestrzeni miejskiej przejawiające się m.in. presją zajmowania 
nowych terenów pod zabudowę lub realizację form zabudowy nieskoordynowanej z potrzebami 
i możliwościami rozwojowymi miast. Skutkuje to także niekoordynowaną suburbanizacją 
(degradacją krajobrazu, chaosem przestrzennym, rosnącymi kosztami ekonomicznymi 
i społecznymi, w tym dot. budowy i utrzymania infrastruktury oraz dostarczania usług). 

 niewystarczającą jakość zarządzania (w tym zarządzania bardziej partycypacyjnego), 

 brak współpracy i koordynacji różnych podmiotów na obszarach funkcjonalnych miast 
(pomimo inicjatyw, np. partnerstwa JST w miejskich obszarach funkcjonalnych utworzone na 
potrzeby realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych), 

 konieczność większej efektywności energetycznej, ochrony środowiska (niska emisja, zielona 
infrastruktura), adaptacji do zmian klimatu, 

 problemów w obszarze mobilności miejskiej, efektywnego transportu (też w skali całych 
aglomeracji oraz między ośrodkami), 

 niski potencjał gospodarczy niektórych miast, bezrobocie, depopulacja i starzenie się 
społeczeństwa. 

Rozwój obszarów wiejskich 

Szereg zróżnicowań powstających na linii miasto - wieś oraz problemów dotykających niektóre 
obszary wiejskie pozostają istotne dla rozwoju kraju. Należą do nich przede wszystkim: 

• niewielka liczba miejsc pracy poza rolnictwem (dane z powszechnego spisu rolnego w 2010 r. 
potwierdzają, iż źródłem dochodu 83,5% gospodarstw domowych jest działalność rolnicza), 

 wysokie bezrobocie (w tym bezrobocie ukryte w rolnictwie), przy jednoczesnych niskich 
i niedopasowanych do potrzeb rynku pracy kwalifikacjach mieszkańców (stopa bezrobocia na 
obszarach wiejskich wynosi 7,6%, w miastach do 6,5%) 

• niskie dochody (w latach 2002-2012 średni miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę na 
obszarach wiejskich wynosił 70% dochodów uzyskiwanych w miastach),  

                                                           
13

 Do głównych typów obszarów kryzysowych w polskich miastach zalicza się: stare dzielnice śródmiejskie, osiedla w 
zabudowie blokowej, tereny przemysłowe i poprzemysłowe, w tym obszary składowe i portowe (nadrzeczne), pokolejowe 
czy powojskowe). 
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• utrzymujące się zróżnicowania w elementach infrastruktury technicznej (np. wodociągi, 
kanalizacja, sieć szerokopasmowa - w 2014 r. 66,7% gospodarstw wiejskich posiadało dostęp do 
Internetu, przy czym wskaźnik ten w miastach przyjął wartość 77,5%), 

 ograniczony dostęp do podstawowych usług publicznych dotyczący szczególnie placówek 
służby zdrowia, placówek kulturalnych, jak również opieki nad dziećmi, przedszkoli i szkół 
(w roku szkolnym 2014/2015 odsetek dzieci w wieku 3-5 lat uczestniczących w zajęciach 
przedszkolnych wyniósł odpowiednio dla wsi 60,8% i 92,9% dla miast). 

Jakość działania instytucji 

Instytucje państwowe podlegają procesom modernizacji, a efektywność ich działania się poprawia, 
jednakże nadal daje się zaobserwować niedoskonałości funkcjonowania systemu zarządzania 
i wdrażania polityki rozwoju, które przejawiają się w:  

 potrzebie wypracowania spójnego systemu zarządzania strategicznego rozwojem 
zapewniającego skuteczną koordynację polityk sektorowych wobec terytoriów; cele określone 
w strategiach krajowych nie są implementowane terytorialnie z uwagi na utrzymującą się 
dominację myślenia sektorowego i słabą współpracę międzyinstytucjonalną, 

 niedostatecznej efektywności systemu instytucjonalnego, który byłby w stanie zarządzać 
procesami rozwojowymi danego obszaru (regionu, podregionu, miasta czy obszaru wiejskiego) 
w oparciu o model wieloszczeblowego współzarządzania (angażujący różne podmioty publiczne, 
społeczne, prywatne oraz z sektora nauki); deficyty w tym zakresie ujawniają się najbardziej 
w peryferyjnych obszarach wiejskich i małych miastach, 

 niewystarczające wykorzystywanie dokumentów strategicznych przez samorządy lokalne dla 
zarządzania rozwojem (strategie rozwoju nie są traktowane jako wsparcie dla zarządzania 
rozwojem, ale jedynie jako spełnienie wymogu formalnego podczas aplikowania o środki unijne, 
zwiększenie ilości strategii i programów rozwoju nie przekłada się na poprawę skuteczności 
i jakości zarządzania tych instytucji), 

 ograniczona skuteczność niektórych narzędzi polityki rozwoju (np. kontrakt terytorialny14 
w ograniczonym zakresie uwzględnia środki pozaunijne oraz przyczynia się do koordynacji 
przedsięwzięć rozwojowych podejmowanych przez stronę rządową i samorządową), 

 uzależnieniu rozwoju lokalnego od środków europejskich i związanym z tym ryzykiem tzw. 
nietrafionych inwestycji, które nie uruchamiają procesów rozwojowych i generują nadmierne 
koszty (w 2013 r. tylko w dwóch województwach udział środków unijnych w inwestycjach 
publicznych był mniejszy od udziału środków krajowych). 

                                                           
14 Wprowadzony znowelizowaną ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju w 2013 r.  
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Skuteczność planowania przestrzennego w polityce rozwoju  

Planowanie przestrzenne jako instrument nie jest w sposób skuteczny wykorzystywane 
w planowaniu i realizacji polityki rozwoju. Główne problemy w tym obszarze to: 

 nieracjonalne wykorzystywanie przestrzeni, zwłaszcza wokół dużych ośrodków miejskich, 
skutkujące suburbanizacją i znaczącym rozprzestrzenianiem się zabudowy, narzucającym na 
gminy dodatkowe, wysokie koszty dostarczenia mieszkańcom infrastruktury technicznej i usług 
publicznych (wynikające z nieuchwalania planów miejscowych, niskiej jakości tych planów, 
przeznaczające duże obszary pod zabudowę mieszkaniową w oderwaniu od prognoz 
demograficznych i finansowych, szerokiego stosowania decyzji o warunkach zabudowy), 

 niewykorzystywanie planowania przestrzennego jako narzędzia przeciwdziałającego 
konfliktom przestrzennym i wzmacniającego politykę rozwoju prowadzoną przez gminy 
i gwarantującego pewność inwestowania, 

 niewystarczające zapewnienie realizacji inwestycji o charakterze ponadlokalnym, wynikające 
z braku zależności hierarchicznych między dokumentami oraz słabej integracji polityki 
przestrzennej ze społeczno-gospodarczą. 

II. Cele i oczekiwane efekty 

Polityka regionalna na lata 2010-2020 sformułowana w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 
(KSRR)15 zakładała przeciwdziałanie wzrostowi dysproporcji wewnątrz regionów dzięki 
rozprzestrzenianiu się rozwoju z centrów województw na ich peryferie. Analizy dotychczasowych 
efektów jej realizacji wykazują, że zakładane rezultaty KSRR nie zostały w pełni osiągnięte. 
Dysproporcje w rozwoju między zamożnymi i biedniejszymi terytoriami Polski zwiększyły się m.in. 
w wyniku niewystarczających impulsów rozwojowych z wysokorozwiniętych obszarów, 
w szczególności ośrodków wojewódzkich – których większość odnotowała w ostatnich kilku latach 

                                                           
15 Cele KSRR: 1) wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów („konkurencyjność”), 2) budowa spójności terytorialnej 
i przeciwdziałaniu marginalizacji obszarów problemowych („spójność”) oraz 3) tworzenie warunków dla skutecznej, efektywnej i 
partnerskiej realizacji działań rozwojowych ukierunkowanych terytorialnie („sprawność”). 

Zdecentralizowany model zarządzania polityką regionalną przez samorządy wojewódzkie 
spowodował zwiększenie roli regionów w procesach rozwojowych. Od 2004 roku polityka 
regionalna w Polsce prowadzona 
jest w bardzo dużym stopniu 
w oparciu o środki UE, które 
dominują w finansowaniu inwes-
tycji publicznych. W latach 2004-
2014 w większości województw ok. 
2/3 ogółu środków UE zostało 
skierowane na projekty z zakresu 
rozwoju infrastruktury podstawo-
wej (infrastruktura transportowa, 
energetyka, ochrona środowiska, 
infrastruktura społeczna). Pozostała 
część środków rozkładała się mniej 
więcej po równo na rozwój 
zasobów ludzkich i bezpośrednie 
wsparcie sektora produkcyjnego. 
Wartość wsparcia od 2004 r. w 
ramach polityki spójności w relacji 
do PKB była najwyższa w 
województwach Polski Wschodniej, 
najniższa natomiast w Polsce 
centralnej i południowej. 
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dynamiczny rozwój - na obszary słabiej rozwinięte. Badania dowodzą, że korzyści osiągają jedynie 
obszary położone w bezpośrednim zasięgu największych miast. Liczne mniejsze ośrodki miejskie 
i obszary wiejskie, zwłaszcza położone peryferyjnie, w największym stopniu borykają się 
z wyzwaniami, które utrudniają im wejście na bardziej korzystną ścieżkę rozwojową. Przyczyny tych 
zjawisk to niedostosowana do rynku struktura społeczna i gospodarcza, w tym m.in. niska jakość 
kadr, zapóźnienia infrastrukturalne, słaba produktywność i innowacyjność, a także nierównomierny 
dostęp ludności – zwłaszcza z obszarów wiejskich – do podstawowych usług publicznych (np. 
zdrowie, edukacja, opieka społeczna itp.).  

Polityka regionalna wymaga poszukiwania skuteczniejszych i bardziej pro-wzrostowych 
mechanizmów wspierania rozwoju na obszarach niewykorzystujących swoich potencjałów 
rozwojowych, które doprowadzą do zwiększenia efektywności interwencji publicznej, 
w szczególności w odniesieniu do słabszych regionów, podregionów, miast i obszarów wiejskich, nie 
rezygnując jednak z wykorzystania potencjałów terytoriów wysoko rozwiniętych.  

Polityka regionalna musi realizować działania na rzecz zwiększenia spójności terytorialnej 
i przeciwdziałania marginalizacji oraz wykluczenia zagrożonych obszarów, przy wykorzystaniu 
potencjałów lokalnych i regionalnych. Stworzy to dla nich szansę wejścia na ścieżkę trwałego 
wzrostu i sprawi, że beneficjentami pozytywnych zmian będą również grupy społeczne zamieszkujące 
te obszary i będzie przeciwdziałać migracji ludności z tych terenów. W polityce rozwojowej zostanie 
położony nacisk na włączenie obszarów wiejskich oraz mniejszych miast w procesy rozwojowe 
i uwolnienie dotychczas niewykorzystywanych przez nie zasobów. Oznacza to m.in. 
przeciwdziałanie powstawaniu obszarów wykluczenia, eliminowanie różnic w dostępie mieszkańców 
Polski do usług publicznych i rynku pracy, ożywienie małych miast, rozwój rynków lokalnych, 
promowanie przedsiębiorczości i mobilności zawodowej zarówno w miastach, jak i na obszarach 
wiejskich. Polityka regionalna będzie także koncentrować się na regionach zmagających się 
z trudnościami adaptacyjnymi (Górny Śląsk) i najgorzej rozwiniętymi (Polska Wschodnia). Dla rozwoju 
kraju wykorzystany zostanie również potencjał największych aglomeracji.     

Podnoszenie konkurencyjności regionów wymaga konsekwentnego wzmacniania ich przewag, 
którymi są specjalizacje gospodarcze. Systematyczne wspieranie branż o największym potencjale 
rozwojowym, umożliwiających regionalnym produktom i usługom skuteczne konkurowanie w skali 
krajowej i międzynarodowej za pomocą ukierunkowanego wsparcia, pozwoli na ich trwałe 
zakorzenienie w danym regionie i uzyskanie maksymalnego efektu rozwojowego dla całego regionu 
i jego mieszkańców.  

Kierunki interwencji w poszczególnych regionach muszą być dostosowywane w większym niż 
dotychczas stopniu do sytuacji społeczno-gospodarczej i indywidualnych potencjałów 
terytorialnych. Zintegrowane działania powinny gwarantować pozytywny wpływ na zwiększenie 
poziomu inwestycji prywatnych, wzrost poziomu konkurencyjności oraz sprzyjanie rozwojowi 
własnych zasobów (kapitału terytorialnego) pozwalających na tworzenie nowych miejsc pracy. 
Dlatego dobór działań rozwojowych obejmuje mix różnego rodzaju działań z zakresu pobudzania 
przedsiębiorczości, zwiększania możliwości inwestycyjnych, zapewnienia dostępu do usług 
i infrastruktury niezbędnej do pobudzania aktywności gospodarczej, rozwoju zasobów ludzkich, do 
realizacji wspólnie przy zaangażowaniu poziomu krajowego, regionalnego i lokalnego, z udziałem 
sektora prywatnego, akademickiego i społeczności lokalnych.   

W wymiarze instytucjonalnym, istnieje potrzeba dalszego budowania zdolności do prowadzenia 
działań rozwojowych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na gminy wiejskie. Obejmuje to 
zagadnienia, takie jak wzmacnianie potencjału administracyjnego, w szczególności słabszych 
samorządów terytorialnych oraz podjęcia szeregu działań organizacyjnych i legislacyjnych 
zmierzających do poprawy systemu finansowania, zarządzania, programowania i koordynowania 
działań społeczno-gospodarczych na wszystkich poziomach terytorialnej organizacji kraju.  
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Suma zaplanowanych w ramach celu działań zwiększy szansę na wzrost dochodów mieszkańców 
Polski, rozwój przedsiębiorczości, również o charakterze innowacyjnym, tworzenie lepszej jakości 
miejsc pracy, jak też coraz lepsze i bardziej racjonalne zarządzanie przestrzenią publiczną. Efekty 
zaplanowanych działań będą widoczne nie tylko w wymiarze statystycznym na poziomie kraju, ale 
także w skali poszczególnych regionów i gmin, co spowoduje, że wszystkie grupy społeczne powinny 
odczuć korzyści ze wzrostu gospodarczego kraju. 

 

 

W ramach „Strategii na Rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju”, jako 
działania uzupełniające 
i dostosowujące politykę regionalną do 
obecnych wyzwań, proponuje się trzy 
cele rozwojowe: 

 

 

III. Wskaźniki pomiaru celów 

Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Wartość bazowa 

(rok bazowy) 

Wartość 
pośrednia 
(rok 2020) 

Wartość 
docelowa 
(rok 2030) 

Źródło 
danych 

Udział województw Polski Wschodniej w PKB* % 15,3 (2013) 18-20 (2020)  GUS 

Rozpiętość wartości dodanej brutto na 1 
pracującego w cenach bieżących między 
województwami w stosunku do średniej krajowej 

pp 
5 

(2011-2013) 

3,5 

(2014-2020) 
. 

obliczenia 
MR na 

podstawie 
GUS 

Osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą

16
 na 1000 mieszkańców wg NUTS 3  

Nd 70 (2015) . . GUS 

Udział powierzchni objętej obowiązującymi 
miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego w powierzchni ogółem 
(ogółem/gminy miejskie) wg NUTS 2 

% 29,2/49,6 . . 

GUS 

*Stosunek łącznej wartości PKB generowanego przez województwa Polski Wschodniej do ogólnej wartości PKB 

Do realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zostaną wykorzystane dostępne środki 
rozwojowe, w ramach programów unijnych 2014-2020 oraz budżetu państwa, w tym środki własne 
JST. W większym stopniu angażowany będzie prywatny kapitał inwestycyjny. W wynegocjowanych 
z KE programach operacyjnych na lata 2014-2020 i ich instrumentach wprowadzone zostaną 
usprawnienia służące pełnej integracji mix działań, kompleksowych, powiązanych i skoordynowanych 
wewnętrznie (np. inwestycje, prawo, instytucje, instrumenty finansowe). Ponadto, w realizację 
Strategii włączone zostaną dodatkowe środki na wsparcie programów kierowanych do obszarów, 
w stosunku do których interwencja z poziomu krajowego i regionalnego była dotychczas 
nieskuteczna. 

CEL 1. Zrównoważony rozwój kraju wykorzystujący indywidualne potencjały poszczególnych 
terytoriów 

Potencjały rozwojowe występują w każdym regionie i stanowią zasoby endogeniczne, jednak wiele 
z nich wymaga wzmacniania. Dotyczy to szczególnie obszarów charakteryzujących się najsłabszymi 
w skali kraju wskaźnikami gospodarczymi, społecznymi, instytucjonalnymi i dostępu do 

                                                           
16 

Bez osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne. 

1 Zrównoważony rozwój kraju wykorzystujący 
indywidualne potencjały poszczególnych terytoriów 

2. Wzmacnianie regionalnych przewag 
konkurencyjnych w oparciu o specjalizacje 
gospodarcze i nowe nisze rynkowe  

3. Podniesienie skuteczności i jakości zarządzania 
polityk ukierunkowanych terytorialnie (w tym 
polityki przestrzennej) na wszystkich szczeblach 
zarządzania  
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podstawowych usług publicznych, gdyż ich kumulacja stanowi ograniczenie w wykorzystaniu przez te 
obszary wewnętrznych czynników rozwojowych. Przełamanie tych trudności jest możliwe przy 
odpowiednio ukierunkowanej i dopasowanej terytorialnie interwencji publicznej, która jednocześnie 
pozwala na zmniejszanie rosnącego tempa dysproporcji rozwojowych. Głównym celem działań 
podejmowanych w tym obszarze jest zapobieganie postępującej marginalizacji obszarów 
o niekorzystnych perspektywach rozwojowych oraz niedopuszczenie do nadmiernych rozpiętości 
pomiędzy regionami i wewnątrz nich, aby rozwój mógł stać się udziałem jak największej liczby 
terytoriów i grup społecznych. Kierunki interwencji dotyczą uruchomienia impulsów gospodarczych 
i stymulujących przedsiębiorczość oraz innowacyjność, przy jednoczesnym przyspieszeniu procesów 
restrukturyzacyjnych i dalszej poprawie dostępu do podstawowych dóbr i usług publicznych mających 
pierwszorzędne znaczenie rozwojowe w obecnych warunkach społeczno-gospodarczych. 

IV. Kierunki interwencji 

Polska Wschodnia 

W makroregionie Polski Wschodniej w ostatnich latach zaszły liczne pozytywne zmiany sytuacji 
społeczno-gospodarczej. Jednakże obszar ten wymaga dalszego wsparcia, by zmniejszanie dystansu 
rozwojowego dzielącego go od bardziej rozwiniętych regionów Polski i UE stało się bardziej 
dynamiczne i poprawiło atrakcyjność inwestycyjną makroregionu. Głównym celem rozwoju Polski 
Wschodniej jest podniesienie wydajności pracy we wszystkich sektorach gospodarki przy 
jednoczesnym zmniejszeniu zatrudnienia w niskowydajnym rolnictwie. Rozwój Polski Wschodniej 
będzie oparty na pobudzaniu przedsiębiorczości (zwłaszcza w obszarze innowacji) i jej 
umiędzynarodowieniu, a także dokończeniu inwestycji infrastrukturalnych pozostających barierą na 
drodze rozwoju. 

Realizacji tego celu będą sprzyjać działania dostosowane do specyfiki Polski Wschodniej i stojących 
przed nią wyzwań rozwojowych: 

 rozwój sektora B+R, m. in. poprzez poprawę współpracy na linii nauka-biznes-JST, przede 
wszystkim na rzecz rozwoju endogenicznych specjalizacji gospodarczych w regionach Polski 
Wschodniej i całym makroregionie; 

 inwestycje w poprawę kapitału ludzkiego, w tym zasobów sprzyjających działalności 
innowacyjnej (gł. rozwój uczelni i kierunków technicznych, medycznych, wykorzystujących 
najnowsze technologie), rozwój uczenia się przez całe życie i wyrównywanie skutków 
nierówności w dostępie do edukacji; 

 wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości, w tym zwłaszcza przedsiębiorstw innowacyjnych, 
wykorzystujących lokalne potencjały i odpowiadających na zidentyfikowane potrzeby, m. in. 
poprzez stworzenie mechanizmu prawno-finansowych zachęt mających na celu przyciągnięcie 
inwestorów i rozwój instytucji otoczenia biznesu; 

 stworzenie warunków sprzyjających powstawaniu innowacyjnych MŚP, m. in. poprzez wsparcie 
dla tworzenia i rozwoju innowacyjnych i technologicznych startupów, umiędzynarodowienia 
działalności MŚP z Polski Wschodniej (m.in. przez instrumenty stymulujące inicjowanie i rozwój 
działalności eksportowej) czy wzmacnianie ich zdolności do generowania i absorpcji rozwiązań 
innowacyjnych;  

 wsparcie dla rozwoju specjalizacji gospodarczych i wiodących branż makroregionu, 
zidentyfikowanych w Strategii rozwoju Polskich Wschodniej do 2020 roku, oraz poprawa 
koordynacji w przyciąganiu inwestycji za pomocą istniejących instrumentów (np. SSE, klastry, 
instrumenty podatkowe), 

 usprawnienie infrastruktury niezbędnej dla zwiększenia poziomu inwestycji (w szczególności 
w sektorach pozarolniczych), co przyczyni się także do przemian struktury gospodarki 
(zwiększenie udziału sektora usług kosztem sektora rolniczego; unowocześnienie sektora 
przemysłowego); 
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 poprawa dostępności transportowej i spójności komunikacyjnej poszczególnych regionów 
Polski Wschodniej i całego makroregionu, m. in. poprzez dokończenie inwestycji 
poprawiających powiązania pomiędzy głównymi ośrodkami miejskimi, promowanie transportu 
intermodalnego, uzupełnianie i rozwój sieci dróg i szlaków kolejowych tak, by zmniejszyć 
peryferyjność tej części kraju;  

 wspieranie rozwoju lokalnego, w tym m.in. podniesienie jakości dóbr i usług publicznych, 
w oparciu o zdiagnozowane potrzeby i potencjały każdego z regionów i całego makroregionu. 

Projekty kluczowe przewidziane do przygotowania i realizacji do roku 2020: 

Poprawa efektywności kompleksowego wsparcia dla Makroregionu Polski Wschodniej  

Mechanizm wdrożeniowy:  

Działania zaplanowane w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2010-2020 (POPW) zostaną 
skoordynowane z działaniami w krajowych i regionalnych programach operacyjnych, poprzez 
dedykowane Polsce Wschodniej działania, czy też preferencje konkursowe (zmiana kryteriów 
wyboru projektów). Ewent. zmiany algorytmów podziału środków budżetu państwa w ramach 
rezerw celowych oraz funduszy zarządzanych przez ministrów sektorowych lub podległe im 
instytucje, odnowiony kontrakt terytorialny, mobilizowanie lokalnego kapitału prywatnego.  

Górny Śląsk 

Górny Śląsk jest regionem w wysokim stopniu uzależnionym od przemysłów tradycyjnych (przemysłu 
wydobywczego i hutniczego), które stanowią trzon gospodarczy tego regionu. Zachodzące zmiany 
w gospodarce światowej, w szczególności dekoniunktura na rynku surowców naturalnych, czy też 
odchodzenie od gospodarki opartej na paliwach kopalnych przy jednoczesnej niskiej rentowności 
kopalń wymagają działań adaptacyjnych. Działania te powinny prowadzić do dokończenia 
i przyspieszania procesów restrukturyzacji – wspomagających trwałe zmiany w strukturze 
gospodarczej na rzecz zwiększenia jej innowacyjności i tym samym przewagi konkurencyjnej w skali 
światowej.  

Zestaw działań dostosowany do potrzeb Górnego Śląska, do realizacji w formie pakietu 
zintegrowanych działań rozwojowych: 

 przygotowanie i wdrożenie programu restrukturyzacji sektora energetycznego mającego 
największy wpływ na możliwości rozwojowe Górnego Śląska, 

 zwiększanie adaptacyjności mieszkańców i dostosowanie kwalifikacji do zmieniających się 
w wyniku restrukturyzacji wymogów rynku pracy (pomoc w znalezieniu nowego zawodu, 
zdobyciu nowych kwalifikacji, w zdobyciu doświadczenia zawodowego, podjęciu zatrudnienia 
w miejscu oddalonym od miejsca zamieszkania czy rozpoczęciu działalności gospodarczej),  

 wspieranie innowacyjności gospodarki regionalnej, zwiększające jej konkurencyjność, 
w szczególności w dziedzinach, w ramach których region posiada przewagi konkurencyjne (np. 
przemysł i maszyny górnicze, przemysł lotniczy, spożywczy, medyczny, informatyczny, 
biotechnologie), 

 zwiększanie atrakcyjności inwestycyjnej regionu stymulującej (poprzez m.in. zwiększenie 

bezpośrednich inwestycji zagranicznych) zmianę struktury wytwórczej regionu,  

 ochrona środowiska naturalnego w szczególności w zakresie rekultywacji terenów 
pokopalnianych i nadaniu im nowych funkcji, 

 przeciwdziałanie ubóstwu, degradacji tkanki miejskiej poprzez m.in. kompleksowe działania 
rewitalizacyjne. 

 

 



Projekt z dnia 11 maja 2016 r. 

75 

Projekty kluczowe przewidziane do przygotowania i realizacji do roku 2020: 

Wsparcie dla podwyższania atrakcyjności inwestycyjnej Górnego Śląska oraz promocji zmian 
strukturalnych – w kierunku dokończenia procesów restrukturyzacji bazy gospodarczej (w tym 
w szczególności przemysłowej) 

Mechanizm wdrożeniowy: Działania realizowane będą przez Ministra właściwego do spraw 
rozwoju przy współudziale ministrów właściwych i samorządu województwa. Zaangażowane 
zostaną również regionalne i rządowe agencje (np. PAIZ, GARR, PARP). Do sfinansowania działań 
zostaną wykorzystaną środki zarówno krajowych, jak również regionalnych programach 
operacyjnych poprzez dedykowane temu obszarowi działania, czy też preferencje konkursowe 
(zmiana kryteriów wyboru projektów), Europejskiego Fundusz Dostosowania do Globalizacji, 
programów wieloletnich oraz innych instrumentów wsparcia przedsiębiorców realizowanych 
przez instytucje państwowe, zmiany algorytmów podziału środków budżetu państwa w ramach 
rezerw celowych oraz funduszy zarządzanych przez ministrów sektorowych lub podległe im 
instytucje, odnowiony kontrakt terytorialny, mobilizowanie lokalnego kapitału prywatnego. 

Niepełne wykorzystanie potencjału największych w kraju aglomeracji 

Dla pełnego wykorzystania potencjału największych aglomeracji w zwiększaniu ich konkurencyjności 
międzynarodowej a jednocześnie siły gospodarczej regionów, realizowane będą działania służące 
budowaniu i rozwijaniu funkcji metropolitalnych (w sferze gospodarczej, społecznej, naukowej 
i kulturze), stymulowaniu innowacyjności oraz kształtowaniu przestrzeni miejskiej zapewniającej 
wysoką jakość życia oraz stworzenia lepszych warunków dla koordynacji działań w obszarach 
metropolitalnych przez samorządy. Współpraca samorządów w miejskich obszarach funkcjonalnych 
przyczyniać się będzie do wzrostu konkurencyjności i atrakcyjności głównych ośrodków miejskich 
z punktu widzenia konkurowania zarówno o kapitał (inwestycje zewnętrzne), jak i o zasoby ludzkie. 

Zestaw działań dostosowany do indywidualnych potrzeb poszczególnych aglomeracji, do realizacji 
w formie pakietu zintegrowanych działań rozwojowych: 

 wspieranie sieciowej kooperacji polskich miast z ośrodkami zagranicznymi oraz z obszarem 
regionu poprzez rozwój mechanizmów współpracy w obszarach decydujących o sile 
konkurencyjnej poszczególnych ośrodków miejskich (transfery w wiedzy i innowacji), 

 rozwijanie współpracy w dziedzinie wykorzystania potencjału do tworzenia innowacji (wpieranie 
komercjalizacji badań i transferu technologii powiązanych przede wszystkim z regionalnymi 
specjalizacjami, kształtowanie oferty dydaktycznej umożliwiającej zdobywanie wyższego 
wykształcenia zgodnego z kierunkami rozwoju regionu), 

 wspieranie współpracy na linii nauka-biznes-JST w ramach rozwoju specjalizacji gospodarczych 
w regionach, 

 dostosowanie oferty istniejących instytucji otoczenia biznesu do potrzeb gospodarczych miast 
oraz ich otoczenia funkcjonalnego, wspieranie sieciowej kooperacji istniejących instytucji 
z biznesem, 

 działania na rzecz zrównoważonej mobilności miejskiej i rozwiązań energooszczędnych 
w komunikacji (ograniczenie udziału transportu indywidualnego), 

 wsparcie obszarów zdegradowanych (w wymiarze społecznym, gospodarczym, środowiskowym, 
przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym) poprzez rewitalizację,  

 wspomaganie procesów integracji funkcjonalnej na obszarach metropolii oraz poprawa 
zarządzania rozwojem metropolitalnym: poprawa koordynacji i upowszechnienie dobrych 
praktyk dotyczących dostarczania usług aglomeracyjnych (np. transport, usługi komunalne, 
rynku pracy), zrównoważonego modelu zarządzania miastem, w przeciwdziałania 
niekontrolowanej suburbanizacji, kształtowania ładu przestrzennego i poprawy estetyki, 
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wzmacniania kompetencji JST do realizacji działań w partnerstwie między JST i prowadzenia 
partnerskiego dialogu z mieszkańcami,  

 selektywne wsparcie aglomeracji borykających się z problemami strukturalnymi, jak Łódź 
i Szczecin, w dynamizowaniu procesów rozwojowych, w tym poprzez ukierunkowanie inwestycji 
bazujących na potencjale rozwojowym,  

 wspomaganie procesów współpracy i integracji funkcjonalnej pomiędzy wybranymi miastami 
wchodzącymi w skład metropolii sieciowej, dysponującymi komplementarną strukturą społeczną 
gospodarczą (np. Warszawa-Łódź, Kraków-konurbacja Katowicka).  

Projekty kluczowe przewidziane do przygotowania i realizacji do roku 2020: 

Program wymiany i promocji wiedzy między miastami (Partnerska Inicjatywa Miast) – 
promowanie budowania sieci powiązań pomiędzy miastami, wymiany wiedzy i wzajemnego 
uczenia się pomiędzy miastami borykającymi się z podobnymi problemami, gromadzenie wiedzy 
i rozpowszechnianie jej, w tym promowanie innowacyjnych rozwiązań i najlepszych praktyk. 

Mechanizm wdrożeniowy: tworzenie w procedurze konkursowej sieci tematycznych zrzeszających 
8-12 miast w celu rozpoznania i przeanalizowania dobrych praktyk wokół zidentyfikowanych 
bloków tematycznych (powiązanych z realizacją SOR).  Rezultatem prac sieci będzie opracowanie, 
w sposób partycypacyjny, przez każde miasto własnego lokalnego programu/planu 
wdrożeniowego dot. rozwiązania konkretnych problemów, ale także przygotowanie ogólnych 
zaleceń/wytycznych dotyczących danej polityki i studiów przypadków. 

Programy rewitalizacji i działania modelowe w zakresie rewitalizacji – promujące całościowe 
podejście do wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, integrujące 
interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane 
terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany.  

Mechanizm wdrożeniowy: koordynacja przez Ministerstwo Rozwoju wdrażania krajowych 
i regionalnych programów operacyjnych w prowadzeniu skutecznej rewitalizacji na podstawie 
Wytycznych MR w zakresie rewitalizacji w PO na lata 2014-2020 oraz ustawy o rewitalizacji; 
konkursy dotacji Ministerstwa Rozwoju na sfinansowanie opracowania lub aktualizacji programu 
rewitalizacji, poprzedzone przygotowaniem niezbędnych analiz, ekspertyz, ze szczególnym 
uwzględnieniem partycypacji społecznej; oraz podnoszące świadomość i wiedzy przedstawicieli 
samorządów na temat zasad prawidłowego przygotowywania i wdrażania programu rewitalizacji 
poprzez zespoły ekspertów ds. rewitalizacji w Urzędach Marszałkowskich. 

Wdrożenie ustawy o związkach metropolitalnych – współpraca z Ministerstwem Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w przygotowaniu i implementacji rozporządzeń powołujących 
związki metropolitalne, z wykorzystaniem doświadczeń ze współpracy JST w miejskich obszarach 
funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich (MOFOW), z realizacji Strategii MOFOW i realizacji 
Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) przez związki/porozumienia ZIT. 
Przeanalizowanie możliwości wykorzystania Strategii MOFOW jako Strategii Rozwoju Obszaru 
Metropolitalnego i roli MOFOW w polityce rozwoju. 

Zwiększenie efektywności i rozwój koncepcji ZIT – stymulowanie związków/porozumień ZIT do 
podejmowania działań wykraczających poza zadania dotyczące wdrażania funduszy unijnych, dot. 
kreowania rozwoju metropolitalnego i koordynacji działań gmin wchodzących w partnerstwo ZIT, 
m.in. poprawa zarządzania, wypracowanie usprawnień organizacyjnych w dostarczaniu usług 
aglomeracyjnych, prowadzenie analiz rozwojowych w miejskim obszarze funkcjonalnym, większe 
włączenie społeczeństwa obywatelskiego w realizację Strategii ZIT. 
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Aktywizacja obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją 

Głównym celem polityki rozwoju ukierunkowanej terytorialnie wobec obszarów zagrożonych trwałą 
marginalizacją, które mają mniejszą odporność na zjawiska kryzysowe i w niewystarczającym stopniu 
korzystają z pozytywnych efektów zachodzących procesów rozwojowych w regionach jest 
pobudzenie aktywności zawodowej ich mieszkańców oraz pobudzenie i rozwijanie lokalnej 
przedsiębiorczości, tworzącej lokalne rynki pracy. Dotyczy to głównie obszarów wiejskich 
i połączonych z nimi funkcjonalnie mniejszych miast, które są położone z dala od dużych ośrodków 
miejskich lub na styku granic poszczególnych województw. Obszary te cechuje zestaw negatywnych 
zjawisk o charakterze społeczno-gospodarczym i przyrodniczym, które wpływają niekorzystnie na ich 
rozwój. Zostaną one wyznaczone na kolejnych etapach prac nad Strategią na rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju17. Ocena rozwoju tych obszarów wskazuje na potrzebę wzmocnienia potencjału 
rozwojowego ośrodków lokalnych, rozwoju usług publicznych, pełnego wykorzystania sieci 
teleinformatycznych, poprawy jakości placówek edukacji, rewitalizacji wsi i miasteczek, a także 
rozwoju przedsiębiorczości oraz różnych form innowacyjności. 

Instrumentem służącym wdrożeniu rozwiązań umożliwiających pobudzenie rozwoju na tych 
obszarach jest wdrożenie zindywidualizowanych pakietów działań (prawnych, instytucjonalnych 
i inwestycyjnych), najistotniejszych ze względu na kreowanie wzrostu i tworzenie stabilnych miejsc 
pracy, na podstawie zintegrowanych programów rozwoju (ZPR). Programy opracowywane będą we 
współpracy przez podmioty publiczne (partnerstwa władz lokalnych, władze regionalne, Ministerstwo 
Rozwoju i inne kluczowe resorty), podmioty prywatne, społeczeństwo oraz środowisko i realizowane 
w formule odnowionych kontraktów terytorialnych. Pakiety zintegrowanych działań będą miały 
charakter zindywidualizowany, ale co do zasady będą koncentrowały się na zwiększaniu atrakcyjności 
inwestycyjnej, pobudzaniu przedsiębiorczości z wykorzystaniem lokalnych zasobów, promowaniu 
zmian struktury gospodarki lokalnej w kierunki zwiększenia jej możliwości eksportowych, w tym 
poprzez włączanie w łańcuchy kooperacyjne firm operujących na rynkach regionalnych, krajowych 
i europejskich, rozwoju zasobów ludzkich, zwiększeniu jakości instytucji publicznych, poprawie 
zdolności do partnerstwa i dialogu oraz zdolności do współpracy. Rozwój infrastruktury będzie ściśle 
podporządkowany celom związanych z rozwojem bazy gospodarczej i tworzeniu miejsc pracy 
w sektorach pozarolniczych. 

Pakiet zintegrowanych działań rozwojowych dla danego obszaru zagrożonego trwałą marginalizacją 
łączyć będzie interwencję dobraną spośród następującego menu do wyboru:  

 rozwój lokalnej przedsiębiorczości i poprawa produktywności pracy, w tym: 

 wzmocnienie funkcji gospodarczych oraz wsparcie dla rozwoju istniejących i lokalizacji 
nowych inwestycji, 

 zwiększenie aktywności zawodowej i dostępności do dobrej jakości miejsc pracy (aktywizacja 
osób długotrwale pozostających bez pracy, odchodzących z rolnictwa bądź zamierzających 
zdywersyfikować swoje źródła utrzymania), 

 wsparcie powstających podmiotów ekonomii społecznej (działania Ośrodków Wsparcia 
Ekonomii Społecznej skierowane na wskazane obszary subregionalne),  

 promowanie rozwoju usług dla lokalnych przedsiębiorców (w tym przedsiębiorców społecznych, 
w zakresie pozyskiwania zewnętrznego wsparcia inwestycyjnego, instrumentów finansowych, 
podnoszenia kompetencji, nawiązywania współpracy między przedsiębiorcami i z sektorem 
nauki), 

                                                           
17

 Delimitacja obszarów sub-regionalnych zostanie dokonana na poziomie powiatów lub ich grup na podstawie zestawu 
obiektywnych kryteriów/wskaźników charakteryzujących ich sytuację społeczno-gospodarczą i przyrodniczą. Będą to w 
przypadku kwestii społecznych wskaźniki dot. m.in. do sytuacji demograficznej, poziomu zamożności mieszkańców, poziomu 
wykształcenia, itp. W przypadku oceny kondycji ekonomicznej wskaźniki dotyczyć będą m.in. poziomu przedsiębiorczości i 
sytuacji na rynkach pracy. Dodatkowo, zestaw wskaźników będzie brał pod uwagę aspekty przyrodnicze. 
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 zwiększenie dostępu mieszkańców do podstawowych usług publicznych o charakterze 
społecznym i technicznym18 z zachowaniem racjonalności finasowania infrastruktury w 
dostosowaniu do systemu sieci osadniczej, obejmujących m.in.: 

 ochronę zdrowia, edukację i wychowanie, kulturę, pomoc i opiekę społeczną, 

 stabilny dostęp do energii elektrycznej, 

 usługi komunalne, w szczególności w zakresie zaopatrzenia w wodę, oczyszczania ścieków i 
gospodarki odpadami, 

 e-usług i zwiększania dostępu do szerokopasmowego Internetu, 

 usług zbiorowego transportu publicznego, 

 stymulowanie partnerskich inicjatyw rozwojowych na poziomie lokalnym: 

 aktywizacja i wsparcie inicjatyw lokalnych, 

 umacnianie tożsamości lokalnych społeczności, 

 zawiązywanie partnerstw rozwojowych między władzami samorządowymi, mieszkańcami i 
przedsiębiorcami, 

 pobudzenie aktywności społeczności lokalnych na poziomie gmin w zakresie budowania 
społeczeństwa obywatelskiego, 

 rozwój partycypacji społecznej w procesie zarządzania rozwojem lokalnym. 

 podniesienie jakości i efektywności administracji samorządowej na wskazanych obszarach 
subregionalnych: 

 budowa wysokiej jakości systemu zarządzania strategicznego (podniesienie kompetencji 
urzędników w zakresie planowania strategicznego, np. identyfikacji potencjałów 
rozwojowych, inwestycji finansowych, innowacyjnych sposobów świadczenia usług, 
współpracy z mieszkańcami, tworzenia partnerskich projektów z innymi jst). 

Projekty kluczowe przewidziane do przygotowania i realizacji do roku 2020: 

Program dla obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją (w tym wprowadzenie pilotażu na 
zasadzie dobrowolności w dwóch-trzech województwach) ukierunkowany na rozwój bazy 
ekonomicznej i podwyższenie jakością usług publicznych dostępnych dla mieszkańców. 

Mechanizm wdrożeniowy: zintegrowane programy rozwoju dla obszarów zagrożonych trwałą 
marginalizacją, koordynacja wdrażania krajowych i regionalnych programów operacyjnych dla 
realizacji pakietów zintegrowanych działań, w tym m.in. zmiany kryteriów wyboru projektów, 
zmiany algorytmów podziału środków budżetu państwa w ramach rezerw celowych oraz 
funduszy zarządzanych przez ministrów sektorowych lub podległe im instytucje, projekty 
pilotażowe. 

Propozycje zmian w zakresie finansowania projektów rozwojowych w najbiedniejszych 
samorządach terytorialnych, w kierunku uzyskania dodatkowych źródeł finansowania. 

Pakt dla obszarów wiejskich – dokument kompleksowo integrujący działania wielu podmiotów 
(administracji rządowej i samorządowej, lokalnych społeczności, organizacji społecznych 
i zawodowych) na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Instrument na rzecz zwiększenia 
efektywności i lepszego ukierunkowania wsparcia na rzecz obszarów wiejskich, realizowany na 
poziomie regionalnym i krajowym przy wykorzystaniu środków krajowych i UE  

Mechanizm wdrożeniowy: zmiany kryteriów wyboru projektów w ramach programów 
operacyjnych finansowanych ze środków UE, zmiany algorytmów podziału środków budżetu 
państwa w ramach rezerw celowych oraz funduszy zarządzanych przez ministrów sektorowych 

                                                           
18

 Ostateczny zakres usług publicznych wymagających wsparcia zostanie zdefiniowany na kolejnych etapach prac nad 
„Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. 
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lub podległe im instytucje, odnowiony kontrakt terytorialny, mobilizowanie lokalnego kapitału 
prywatnego. 

Aktywizacja zasobów i potencjałów miast średnich, tracących funkcje społeczno-gospodarcze  

Sieć średnich miast w miarę równomiernie rozmieszczona w kraju, odgrywa ważną rolę w sferze 
zapewnienia dostępu do usług publicznych średniego, a czasem i wyższego rzędu. Wsparcie dla miast 
średnich, tracących funkcje społeczno-gospodarcze będzie służyło odbudowie ich roli, jako 
rozwijających się rynków pracy i miejsc aktywności gospodarczej. Miasta te będą wzmocnione w 
zakresie ważnych usług publicznych decydujących o tym, jakie tworzą warunki do życia i pracy dla 
społeczeństw je zamieszkujących oraz dla ich obszarów funkcjonalnych, dla których powinny pełnić 
rolę ważnych ośrodków rozwojowych. Zostaną one wyznaczone na kolejnych etapach prac nad 
Strategią odpowiedzialnego rozwoju. 

Instrumentem służącym wdrożeniu rozwiązań umożliwiających pobudzenie rozwoju na tych 
obszarach jest wdrożenie zindywidualizowanych pakietów działań (prawnych, instytucjonalnych 
i inwestycyjnych), najistotniejszych ze względu na kreowanie wzrostu i tworzenie stabilnych miejsc 
pracy, na podstawie ZPR. Programy opracowywane będą we współpracy przez podmioty publiczne 
(partnerstwa władz lokalnych, władze regionalne, Ministerstwo Rozwoju i inne kluczowe resorty), 
podmioty prywatne, społeczeństwo oraz środowisko nauki i realizowane w formule odnowionych 
kontraktów terytorialnych. 

Pakiet zintegrowanych działań rozwojowych łączyć będzie interwencję dobraną spośród 
następującego menu do wyboru: 

 pobudzanie innowacyjności i przemysłu z wykorzystaniem specjalizacji gospodarczych, 

 mobilizacja kapitału prywatnego do inwestowania w rozwój terytorialny: 

 tworzenie systemu zachęt do podejmowania działalności gospodarczej i powstawania nowych 
miejsc pracy, w tym wzmacnianie partnerstwa publiczno-prywatnego, 

 rozbudowa oferty inwestycyjnej i efektywne wykorzystanie w procesach rozwojowych 
obszarów inwestycyjnych, w tym np. rozwój współpracy przedsiębiorczości lokalnej 
z działalnością w SSE, 

 pobudzanie inwestowania kapitału prywatnego na inicjatywy społeczne, 

 rozwijanie i integrowanie systemów transportu zbiorowego usprawniających jakość połączeń 
między miastami i ich otoczeniem oraz ważnymi dla nich sąsiadującymi ośrodkami, 

 wsparcie obszarów zdegradowanych (w wymiarze społecznym, gospodarczym, środowiskowym, 
przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym) poprzez rewitalizację,  

 poprawa zarządzania rozwojem: 

 wsparcie władz miejskich w zakresie wypracowywania i realizacji wizji rozwojowej, 

 zastosowania wysokiej jakości rozwiązań organizacyjnych w zarządzaniu rozwojem i w 
dostarczaniu usług publicznych, w tym ich dostosowanie do zjawiska kurczenia się miast 
(wyludnianie i starzenie się ludności), 

 podnoszenie zdolności samorządów do przyciągania i obsługi inwestorów, inkubowania 
lokalnej przedsiębiorczości oraz aktywizacji lokalnych społeczności, 

 zwiększanie zdolności do partnerskiej współpracy z innymi samorządami terytorialnymi, w tym 
samorządem województwa. 

Działania dla miast średnich, tracących funkcje społeczno-gospodarcze, mogą obejmować 
uzupełniająco skoordynowaną terytorialnie interwencję sektorową, niezbędną dla uwolnienia ich 
potencjału rozwojowego z zakresu np. infrastruktury transportowej lub wsparcia innowacyjności. 
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Projekty kluczowe przewidziane do przygotowania i realizacji do roku 2020: 

Program zintegrowanych działań dla średnich miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze 

Grupy docelowe: miasta sub-regionalne od kilkunastu do kilkuset tys. mieszkańców spełniające 
kryteria dotyczące produktywności, poziomu inwestycji w tym prywatnych, poziomu 
długotrwałego bezrobocia. 

Mechanizm wdrożeniowy: zintegrowane programy rozwoju dla średnich miast tracących funkcje 
społeczno-gospodarcze, koordynacja wdrażania krajowych i regionalnych programów 
operacyjnych dla realizacji pakietów zintegrowanych działań, w tym m.in. zmiany kryteriów 
wyboru projektów, w ramach programów operacyjnych finansowanych ze środków UE, ewent. 
zmiany algorytmów podziału środków budżetu państwa w ramach rezerw celowych oraz 
funduszy zarządzanych przez ministrów sektorowych lub podległe im instytucje, projekty 
pilotażowe, odnowiony kontrakt terytorialny, Specjalne Strefy Ekonomiczne, przyciąganie 
przedsięwzięć biznesowych.  

Mechanizm finansowania wybranych dodatkowych działań i projektów zwiększających 
atrakcyjność inwestowania w miastach sub-regionalnych (źródło finansowania do 
przesądzenia). 

Program wymiany i promocji wiedzy między miastami (Partnerska Inicjatywa Miast) w zakresie 
problemów dotyczących tę grupę miast (zgodnie z opisem powyżej).  

Programy rewitalizacji i działania modelowe w zakresie rewitalizacji (zgodnie z opisem powyżej) 

 

Obok kierunków interwencji odpowiadających wyzwaniom rozwojowym w wymiarze terytorialnym 
podejmowana będzie interwencja odpowiadająca wyzwaniom horyzontalnym ukierunkowana na: 

Rozwój miast 

 wsparcie obszarów zdegradowanych (w wymiarze społecznym, gospodarczym, środowiskowym, 
przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym) poprzez rewitalizację, ugruntowywanie systemu 
wsparcia rewitalizacji, 

 wzmocnienie współpracy pomiędzy samorządami w miejskich obszarach funkcjonalnych 
i zdolności samorządów do zarządzania rozwojem na tych obszarach, rozwijanie partycypacji 
publicznej, 

 przeciwdziałanie niekontrolowanej suburbanizacji, kształtowanie ładu przestrzennego i poprawa 
estetyki, 

 rozwiązanie kwestii środowiskowych w miastach (w tym: zachęcanie do retencji i wykorzystania 
wód opadowych, nowe sposoby zasilania budynków w energię, ciepło i chłód, plany adaptacji do 
zmian klimatu, poprawa jakości powietrza - plany likwidacji zanieczyszczeń pyłowych lub istotne 
zmniejszenie ich oddziaływania), 

 poprawa rozwiązań dotyczących sposobu organizacji transportu publicznego i mobilności 
miejskiej. 

Rozwój obszarów wiejskich 

 aktywizację zawodową i pobudzanie rozwoju przedsiębiorczości oraz różnych form jej 
innowacyjności, 

 rozwój i poprawę dostępu do podstawowych usług publicznych, 

 rewitalizację wsi, 
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 zapobieganie rozpraszaniu istniejącej sieci osadniczej. 

Wszystkie realizowane w tym zakresie działania będą służyły podniesieniu poziomu cywilizacyjnego 
oraz ochronie walorów środowiskowych dla poprawy jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich. 

CEL 2. Wzmacnianie regionalnych przewag konkurencyjnych w oparciu o specjalizacje gospodarcze 
i nowe nisze rynkowe  

Dla realizacji celów Strategii Europa 2020 i realizacji pozostałych filarów Strategii na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju konsekwentnego wzmacniania wymaga konkurencyjność gospodarek 
polskich regionów, gdyż to ona w znacznym stopniu stanowi o ich szansach na długotrwały 
i zrównoważony rozwój i przyczynia się do rozwoju całego kraju. Przewagami konkurencyjnymi 
regionów są ich specjalizacje gospodarcze – tradycyjnie silne lub wschodzące – rozumiane jako 
obszary, branże o największym potencjale rozwojowym, umożliwiające regionalnym produktom 
i usługom skuteczne konkurowanie w skali krajowej, międzynarodowej, a nawet globalnej. 
W zdecentralizowanym modelu polityki rozwoju istotne jest wzmocnienie powiązań 
instytucjonalnych i koordynacji działań rozwojowych podejmowanych z poziomu krajowego 
i regionalnego w zakresie wdrożenia Krajowych i Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji. Niezbędne 
jest skoncentrowanie odpowiedniej masy krytycznej wsparcia, umożliwiającego ich dalszy rozwój 
przy jednoczesnym ciągłym monitorowaniu zmian zachodzących na rynkach, co będzie służyło coraz 
lepszemu dopasowaniu oferowanych produktów i usług do potrzeb. Właściwie zidentyfikowane 
i odpowiednio wspierane specjalizacje gospodarcze mają potencjał transformujący strukturę 
społeczno-gospodarczą regionu tylko wtedy, gdy będą postrzegane w kontekście całego łańcucha 
wartości sektorów z nimi powiązanych. Na konkurencyjność danej specjalizacji składa się 
konkurencyjność wszystkich elementów łańcucha wartości, które uczestniczą w tworzeniu wartości 
dodanej produktów i usług, czyli m.in. edukacji (w tym szkolnictwa zawodowego), nauki, czy 
administracji. Ich systematyczne wspieranie jest niezbędne dla trwałego zakorzenienia wiodących 
branż w danym regionie i uzyskania maksymalnego efektu rozwojowego dla całego regionu i jego 
mieszkańców.  

Dla skutecznego wzmacniania regionalnych specjalizacji gospodarczych potrzebne jest dalsze 
doskonalenie istniejących lub poszukiwanie mechanizmów służących pogłębianiu współpracy 
między podmiotami B+R+I. Konieczne jest również podniesienie jakości usług świadczonych przez 
instytucje otoczenia biznesu, tak by były one optymalnie dopasowane do zmieniających się potrzeb 
firm. Zostaną również podjęte działania prowadzące do zlikwidowania luki finansowej w obszarach, 
w których istnieją niedoskonałości rynku, a zwiększenie poziomu inwestycji jest pożądane dla 
wzmacniania regionalnej konkurencyjności.  

Równie istotne jest zidentyfikowanie najbardziej efektywnych inwestycji i branż działających już 
w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Potrzeba wzmocnienia inwestycji lokowanych w strefach, 
które nie powinny opierać się jedynie na prostych liniach produkcyjnych. Niezbędne jest nakreślenie 
planu przekształceń SSE i stworzenie rozwiązań poprawiających napływ kapitału prywatnego do 
regionów.  

Zestaw działań służących wzmocnieniu regionalnych przewag konkurencyjnych w oparciu 
o specjalizacje gospodarcze i nowe nisze rynkowe obejmuje:  

 ściślejsze powiązanie wsparcia branż krajowych wynikających z Krajowych Inteligentnych 
Specjalizacji (KIS) z regionalnymi systemami specjalizacji, 

 wspieranie współpracy na linii edukacja-nauka-biznes-jst w ramach rozwoju specjalizacji 
gospodarczych, 

 promowanie podejścia partnerskiego w celu podnoszenia efektywności wdrażania innowacji, 
transferu technologii i komercjalizacji badań, 
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 wprowadzenie mechanizmów służących zlikwidowaniu luki finansowej dla realizacji 
przedsięwzięć rozwojowych w regionach oraz bardziej efektywnemu wykorzystaniu 
instrumentów finansowych dla zwiększenia poziomu inwestycji (analiza możliwości 
wykorzystania instrumentów typu banki regionalne czy regionalizacji oddziałów BGK), 

 profesjonalizację oferty usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu (IOB), wspieranie 
sieciowej kooperacji między IOB i biznesem oraz w Specjalnych Strefach Ekonomicznych (SSE). 

Projekty kluczowe przewidziane do przygotowania i realizacji do roku 2020:  

Program Innowacyjnych Partnerstw Terytorialnych – zintegrowane programy rozwoju 
projektów flagowych zidentyfikowanych w ramach krajowych branż i sektorów opartych na KIS, 
lokalizowanych w danym regionie, wykorzystujących lokalną siłę produkcyjną i istniejącą 
infrastrukturę otoczenia biznesu. Tworzenie ściślejszych powiązań pomiędzy KIS a regionalnymi 
systemami specjalizacji, wiodącymi branżami regionalnymi oraz klastrami, które wpływają na 
rozwój gospodarki regionów. 

Mechanizm wdrożeniowy: partnerstwa złożone z przedsiębiorców, naukowców, pod 
kierownictwem samorządu województwa i przy wsparciu Ministerstwa Rozwoju służyć będą 
promowaniu, animowaniu i współpracy między biznesem i nauką oraz poszukiwaniu dostępnych 
źródeł finansowania, w tym kapitału prywatnego (np. crowdfunding) na realizację innowacyjnych 
pomysłów. MR opiniuje i zatwierdza projekty, które są wypracowywane w ramach regionalnych 
partnerstw. Projekty dotyczą miękkich aspektów wdrażania innowacji, komercjalizacji badań 
i transferu technologii. Wspierane są projekty realizowane przy udziale podmiotów z sektora 
nauki i biznesu lub nauki, biznesu i administracji, najlepiej w partnerstwie publiczno-prywatnym.  

CEL 3. Podniesienie skuteczności i jakości zarządzania polityk ukierunkowanych terytorialnie 
(w tym polityki przestrzennej) na wszystkich szczeblach zarządzania 

Dla podniesienia skuteczności polityki rozwoju istotne jest stały rozwój systemu zarządzania 
politykami ukierunkowanymi terytorialnie na wszystkich szczeblach zarządzania. Służyć temu będą 
działania dotyczące wsparcia władz samorządowych w zakresie wypracowywania i realizacji wizji 
rozwojowej, zastosowania wysokiej jakości rozwiązań organizacyjnych w zarządzaniu rozwojem 
i w dostarczaniu usług publicznych. Poprawa zarządzania JST dotyczy również zwiększania ich 
zdolności do realizacji działań o charakterze rozwojowym oraz partnerskiej współpracy z innymi 
samorządami terytorialnymi, w tym samorządem województwa. Dotyczy to także podnoszenia 
kompetencji kadr i instytucji krajowych oraz rozwój współpracy międzyinstytucjonalnej w realizacji 
działań ukierunkowanych terytorialnie w ramach polityki rozwoju a także usprawnienia rozwiązań 
legislacyjnych organizujących system polityki rozwoju. 

Działania obejmować będą usprawnienie mechanizmów i instrumentów, które pozwolą lepiej 
terytorializować polityki sektorowe, także poniżej poziomu regionalnego (skala sub-regionalna 
i lokalna). Dotyczy to warstwy instytucjonalnej, regulacyjnej i finansowej (stopniowe uniezależnienia 
od funduszy unijnych) w obszarach, których zmiany poprawią współpracę międzyinstytucjonalną 
między administracją rządową oraz w układzie pionowym (między rządem i właściwymi 
samorządami, ich partnerstwami) i skuteczność interwencji terytorialnej w realizacji polityki rozwoju, 
w tym wdrożenie systemu zapewnienia minimalnych standardów w dostępie mieszkańców do usług 
publicznych. 

Zestaw działań służących podniesieniu skuteczności i jakości zarządzania polityk ukierunkowanych 
terytorialnie obejmuje: 

 Zwiększenie efektywności finansowania polityk ukierunkowanych terytorialnie: 

 lepsze ukierunkowanie terytorialne krajowych i regionalnych środków finansowych oraz 
uzależnienie ich redystrybucji od osiąganych rezultatów,  
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 większe wykorzystanie instrumentów finansowych (preferencyjne kredyty, instrumenty 
zwrotne itp.), większe zaangażowanie środków prywatnych w realizację celów rozwojowych, 

 stopniowe dokonanie zmian w strukturze wydatków i dochodów (na poziomie budżetu 
państwa i samorządów) tak, aby coraz większa część wydatków rozwojowych była finansowana 
ze źródeł krajowych; 

 Poprawa sprawności instytucjonalnej podmiotów zaangażowanych w realizację polityk 
ukierunkowanych terytorialnie: 

 zwiększenie jakości funkcjonowania systemu programowania i realizacji polityk publicznych 
w Polsce, koordynacja, współpraca i partnerstwo, wieloszczeblowe zarządzanie, monitoring, 
ewaluacja,  

 usprawnienia systemu planowania społeczno-gospodarczego i jego powiazania z systemem 
planowania przestrzennego, zarówno na poziomie krajowym, jak i na poziomie regionalnym, 
lokalnym,  

 powiązanie instrumentów polityki rozwoju ukierunkowanej terytorialnie z narzędziami polityki 
przestrzennej, tj. planami przestrzennymi i studiami zagospodarowania przestrzennego; 

 Wykorzystanie nowych instrumentów rozwoju terytorialnego 

 zastosowanie w szerszej skali zintegrowanych działań i instrumentów terytorialnych na rzecz 
rozwoju obszarów marginalizowanych (poprzez zintegrowane programy rozwoju),  

 przygotowanie i wdrożenie projektów oraz programów pilotażowych dla wypracowania 
modelowych rozwiązań zapewniających skuteczną terytorializację interwencji polityk 
publicznych i rewitalizację,  

 usprawnienie systemu partnerstwa (odnowiony kontrakt terytorialny) – mechanizmu 
uzgadniania najistotniejszych przedsięwzięć rozwojowych finansowanych przy współudziale 
rządu i samorządów terytorialnych. 

Projekty kluczowe przewidziane do przygotowania i realizacji do roku 2020: 

Nowelizacja ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach 
publicznych 

Zwiększenie możliwości stosowania instrumentów finansowych w programach operacyjnych 
2014-2020. Wzmocnienie instytucji odpowiedzialnych za wykorzystanie instrumentów 
finansowych na poziomie regionalnym. 

Programy dot. wzmocnienia instancjonalnego podmiotów zaangażowanych w realizację polityki 
rozwoju na poziomie regionalnym i lokalnym. 

Programy dot. usprawnienia systemu planowania przestrzennego, np. Zainspiruj naszą 
przestrzeń – programy szkoleniowe i publikacje dla planistów, Wspólna przestrzeń – wspólne 
dobro – system monitorowania zmian w zagospodarowaniu przestrzennym – projekty 
realizowany w ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

Pakiety działań dla pobudzania aktywności lokalnej – zintegrowane programy rozwoju (ZPR), 
opracowywane wspólnie przez podmioty publiczne (partnerstwa władz lokalnych, władze 
regionalne, Ministerstwo Rozwoju i inne kluczowe resorty), podmioty prywatne, społeczeństwo 
oraz środowisko nauki dla realizacji wspólnej wizji działań pro wzrostowych. Programy wdrażane 
będą przez pakiety zintegrowanych przedsięwzięć (prawnych, instytucjonalnych 
i inwestycyjnych), nastawionych na tworzenie stabilnych miejsc pracy. 

V. Główne instrumenty zapewniające wdrożenie Strategii 

Do realizacji Strategii wykorzystane zostaną odpowiednio dobrane mechanizmy wdrożeniowe 
zapewniające selektywność doboru najbardziej potrzebnych z punktu widzenia terytoriów działań, 
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integrujące wiązki interwencji sektorowych, wspieranych z różnych źródeł publicznych i angażujące 
środki prywatne.  

W celu przełamania podejścia sektorowego i poprawy koordynacji działań administracji publicznej 
z kluczowymi aktorami z sektora prywatnego, akademickiego, czy społeczności lokalnych 
wprowadzone zostaną nowe instrumenty terytorialne, które pozwolą integrować mix działań 
finansowanych z różnych źródeł (UE, publicznych i prywatnych): 

 pakiety działań dla pobudzania aktywności lokalnej – zintegrowane programy rozwoju (ZPR), 
opracowywane wspólnie przez podmioty publiczne (partnerstwa władz lokalnych, władze 
regionalne, Ministerstwo Rozwoju i inne kluczowe resorty), podmioty prywatne, społeczeństwo 
oraz środowisko nauki) dla realizacji wspólnej wizji działań pro wzrostowych. Zarówno 
przygotowanie ZPR, jak i doradztwo dla samorządów, w tym służące pozyskaniu źródeł 
finansowania na ich realizację wspierane będzie środkami Programu Operacyjnego Pomoc 
Techniczna 2014-2020 (PO PT). Programy wdrażane będą przez pakiety zintegrowanych 
przedsięwzięć (prawnych, instytucjonalnych i inwestycyjnych), nastawionych na tworzenie 
stabilnych miejsc pracy w obszarach sub-regionalnych nie mogących w pełni realizować swojego 
potencjału rozwojowego (pn. Program dla obszarów sub-regionalnych nie mogących w pełni 
realizować swojego potencjału rozwojowego - ukierunkowany na włączenie mniejszych miast 
oraz obszarów wiejskich w procesy rozwojowe) oraz dla sub-regionalnych miast tracących funkcje 
społeczno-gospodarcze (pn. Program dla średnich miast tracących funkcje społeczno-
gospodarcze - borykających się z niską produktywnością, poziomem inwestycji i długotrwałym 
bezrobociem), 

 wdrożenie koncepcji zapewnienia minimalnego poziomu (i jakości) usług decydujących 
o możliwościach rozwojowych – stosownych do rangi ośrodków (podstawowe, średniego 
i wyższego rzędu). Dla poszczególnych typów usług (zdrowotnych, edukacyjnych, opieki 
społecznej, itp.) zostaną określone i wdrożone minimalne standardy, których zapewnienie 
zwiększy skuteczność działań pro-wzrostowych podejmowanych wobec różnych typów obszarów, 

 kompleksowe działania ukierunkowane na rzecz rozwoju określonych obszarów – integrujące 
wsparcie z różnych programów operacyjnych i ze źródeł krajowych oraz aktywność wielu 
podmiotów (administracji krajowej, JST, lokalnych społeczności, organizacji społecznych, 
zawodowych, biznesu, nauki itd.), np. Kompleksowe wsparcie dla makroregionu Polski 
Wschodniej, Kompleksowe wsparcie Górnego Śląska, Pakt dla obszarów wiejskich,   

Strategia będzie jednocześnie wykorzystywać istniejące w systemie realizacji polityki rozwoju 
instrumenty i mechanizmy, umocowane w prawodawstwie krajowym i funkcjonujące na potrzeby 
wdrażania programów operacyjnych 2014-2020. Zostaną one odpowiednio dostosowane na potrzeby 
osiągania wyznaczonych celów rozwoju zrównoważonego terytorialnie, aby zwiększyć skuteczność 
polityki regionalnej:  

 wdrożony w odnowionej formie kontrakt terytorialny – ograniczony do przedsięwzięć, które 
uzyskają wsparcie finansowe lub realne preferencje zwiększające szanse ich sfinansowania. 
Kontrakt zostanie również wzbogacony o pakiety przedsięwzięć służące realizacji Programu dla 
obszarów sub-regionalnych nie mogących w pełni realizować swojego potencjału rozwojowego 
i Programu dla średnich miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze, zidentyfikowane na 
podstawie przygotowanych dla tych obszarów Zintegrowanych Programów Rozwoju, 

 dostosowanie kryteriów wyboru projektów dla programów operacyjnych (krajowych 
i regionalnych) w celu realizacji pakietów działań istotnych z punktu widzenia pobudzania 
rozwoju wspieranych obszarów, 

 dostosowanie algorytmów podziału środków budżetu państwa w ramach rezerw celowych oraz 
funduszy zarządzanych przez ministrów sektorowych lub podległe im instytucje, w celu realizacji 
pakietów działań istotnych z punktu widzenia pobudzania rozwoju wspieranych obszarów, 
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 zachęty i ulgi inwestycyjne w celu skuteczniejszego przyciągania działalności gospodarczej np. 
z wykorzystaniem specjalnych stref ekonomicznych, 

 wspomaganie wymiany dobrych praktyk i promocji wiedzy – większa uwaga poświęcona uczeniu 
się na przykładach i rezultatach, poprzez np. Program wymiany i promocji wiedzy między 
miastami – Partnerska Inicjatywa Miast, lub Konkurs na projekty ukierunkowane na 
wzmocnienie procesu konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w zakresie działań 
prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w obszarze planowania 
i zagospodarowania przestrzennego, 

 instrumenty sieciowania i stymulujące współpracę między samorządami, obywatelami, 
przedsiębiorcami, nauką i innymi ważnymi partnerami z punktu widzenia określonego terytorium, 
poprzez np. Program Innowacyjnych Partnerstw Terytorialnych, 

 Programy rewitalizacji – prowadzone z wykorzystaniem funduszy strukturalnych w oparciu 
o Wytyczne MR w zakresie rewitalizacji w PO na lata 2014-2020 oraz nową ustawę o rewitalizacji, 

 działania modelowe w zakresie rewitalizacji szersze stosowanie mechanizmów na wzór Rozwoju 
Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS), wykorzystujących różne środki finansowe ma 
rzecz rozwoju lokalnego,  

 zwiększenie możliwości pobudzania rozwoju przez lokalne instytucje wsparcia biznesu i agencje 
rozwoju (finansowanie, programy doradcze, itp.), 

 pomoc techniczna – kompleksowe wsparcie wdrożenia Strategii z krajowego programu 
operacyjnego Pomoc Techniczna jako źródło finansowania działań „miękkich” związanych 
z opracowaniem ZPR-ów, doradztwa dla słabszych podregionów i gmin, szkoleń kadry 
administracji publicznej na różnych poziomach zarządzania. 
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Cel III - Skuteczne państwo i instytucje gospodarcze służące wzrostowi oraz włączeniu 
społecznemu i gospodarczemu 

Jakość funkcjonowania państwa jest jednym z kluczowych czynników konkurencyjności i jednocześnie 
podstawowym wyznacznikiem możliwości korzystania w pełni ze swobód demokratycznych i praw 
obywatelskich.  

Obywatele i gospodarka Polska potrzebują dobrego prawa, sprawnej administracji oraz systemu 
skutecznego partnerstwa przy realizacji własnych i zbiorowych przedsięwzięć podejmowanych w imię 
wspólnego dobra czy interesu.  

W umacnianiu partnerstwa instytucji państwowych (publicznych) i partnerów pozarządowych, a tym 
samym również kapitału wzajemnego zaufania i współdziałania, w większym stopniu inicjującą 
i koordynacyjną rolę powinny spełniać struktury, kierownicze kadry i poszczególni członkowie służby 
cywilnej  

Realizacja III celu „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” koncentrować się będzie na 
poprawie jakości stanowionego prawa, zwiększeniu efektywności funkcjonowania instytucji 
publicznych, wzmocnieniu systemu strategicznego zarządzania procesami rozwojowymi oraz lepszym 
wykorzystaniu czynników e-państwa. Oczekiwanym rezultatem podejmowanych działań jest 
zwiększenie zdolności państwa do zapewniania spójnej i efektywnej realizacji podejmowanych 
kompleksowych strategicznych celów rozwojowych oraz zwiększenie poziomu kapitału społecznego.  

Realizacja zaplanowanych działań wymagać będzie angażowania instrumentów i środków 
o charakterze prawnym, instytucjonalnym, finansowym, koordynacyjno-organizacyjnym. 

Obszar Prawo w służbie obywatela i gospodarki 

I. Diagnoza 

Według wskaźnika Banku Światowego „rządy prawa” - odzwierciedlającego stopień zaufania do 
przestrzegania zasad współżycia społecznego, a w szczególności ufność w jakość wykonywania 
umów, praw własności, policji i sądów, a także prawdopodobieństwo przestępczości i przemocy - 
Polska w 2014 roku znajdowała się na 48. miejscu na świecie i na 22. w UE. 

Pomimo dotychczas zrealizowanych działań w zakresie poprawy regulacji, jakość prawa w Polsce 
nadal wymaga udoskonalenia. Istotne znaczenie mają zwłaszcza: nadmiar przepisów prawnych, ich 
niespójność i niejednoznaczność, brak stabilności prawa (częste zmiany regulacji), brak przejrzystości 
procesu legislacyjnego, występowanie luk prawnych, nakładanie nieuzasadnionych zobowiązań na 
obywateli i przedsiębiorców (a także na administrację różnych szczebli). 

Niska jakość legislacji, przejawia się w przeregulowanych warunkach prowadzenia działalności 
gospodarczej, przewlekłości postępowań budowlanych, niedostatecznej jakości procedur oceny 
skutków regulacji (tzw. OSR). Niezrozumiałe, skomplikowane i trudne w egzekwowaniu prawo 
utrudnia prowadzenie działalności gospodarczej. System prawny staje się dysfunkcjonalny, jeżeli 
społeczny koszt przyjmowanych przepisów jest większy niż korzyści z nich wynikające (np. od 2004 r. 
dokonywano 44 nowelizacji ustawy o VAT, 286 godzin rocznie polski przedsiębiorca przeznacza na 
wykonanie płatności podatkowych, 50 lat po odejściu pracownika pracodawca musi przechowywać 
listy płac). 

Zamówienia publiczne nie są wykorzystywane przez państwo jako instrument kreujący pożądane 
zachowania ze strony przedsiębiorców oraz przyjazne otoczenie dla funkcjonowania biznesu 
w Polsce.  
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Jednym z hamulców efektywnego rozwoju jest niska jakość oraz sposób powiązania systemu 
planowania przestrzennego z procesami inwestycyjnymi. Niska jakość planowania przestrzennego 
wpływa na warunki inwestycyjne, a tym samym rozwój gmin – deficyt planów miejscowych 
potęgujący chaos przestrzenny w gminach, niezgodność wydawanych decyzji o warunkach zabudowy 
z polityką przestrzenną gminy obniża bezpieczeństwo inwestora i może zniechęcać do inwestowania. 
Rozwój w oparciu o decyzje administracyjne, zamiast o plany zagospodarowania jest drogi 
i nieefektywny. 

II. Cel i oczekiwane rezultaty 

Poprawa sytuacji w obszarach „rządów prawa” (wprowadzenie/utrzymanie 
jedynie koniecznych i korzystnych regulacji, eliminacja niespójności 
i niejednoznaczności przepisów prawnych, zapewnienie stabilności prawa 
poprzez ograniczenie częstotliwości zmian regulacji, zwiększenie 
przejrzystości procesu legislacyjnego, eliminacja luk prawnych, 
zapobieganie nakładaniu nieuzasadnionych zobowiązań na obywateli 
i przedsiębiorców, na administrację różnych szczebli) stworzy silny impuls 
korzystnie wpływający na jakość życia, perspektywy gospodarcze oraz 
poziom zaufania społecznego. Jakość funkcjonowania sfery prawno-
regulacyjnej państwa to jeden z kluczowych atutów rozwojowych we 
współczesnym świecie. 

Oczekiwanym rezultatem realizacji działań w tym obszarze będzie eliminacja lub dostosowanie 
norm, których regulacyjna treść i funkcja (stosowanie) są niewłaściwe ze względu na faktyczny stan 
rzeczy, dobro, interes obywateli lub innych podmiotów, które są przedmiotem danego 
unormowania. Oczekiwana jest również większa spójność wewnętrzna poszczególnych dziedzin 
prawa, czy też faktycznych możliwości stosowania przepisów prawa (jak np. w przypadku braku 
rozporządzeń wykonawczych do ustaw zawierających tzw. delegacje ustawowe). Wzrośnie również 
sprawność prowadzenia postępowań sądowych i egzekucja prawa.  

W zakresie zagospodarowania przestrzennego oczekiwanym rezultatem będzie zwiększenie 
efektywności wydatków związanych z rozwojem urbanizacji i możliwość prowadzenia przez gminy 
racjonalnej polityki przestrzennej, a w konsekwencji podniesienie bezpieczeństwa inwestycji, dzięki 
likwidacji nadpodaży terenów pod zabudowę, przekierowaniu strumieni inwestycji na tereny 
przygotowane do zabudowy i wyposażone w infrastrukturę techniczną i społeczną (w tym 
brownfield). Oczekiwane jest podniesienie jakości planowania przestrzennego poprzez powiązanie 
go z wymiarem finansowym oraz zmniejszenie konfliktów przestrzennych i społecznych dzięki 

Od kilku lat zaobserwować można wzrost 
sprawności postępowań sądowych, 
niemniej postępowania trwają wciąż zbyt 
długo, a egzekucja prawa nie jest w pełni 
zadowalająca. Podważa to zaufanie 
obywateli do państwa, wpływa także 
negatywnie na funkcjonowanie 
gospodarki. 

Średni czas (w dniach) dochodzenia należności z umów 
drogą sądową 

Uproszczenie prawa 
zapewniające lepsze 

warunki dla 
działalności 

gospodarczej 
i realizacji potrzeb 

obywateli 



Projekt z dnia 11 maja 2016 r. 

88 

konsultacjom z mieszkańcami. Efektem działań będzie też ład przestrzenny, podniesienie estetyki 
przestrzeni, jej użyteczności oraz skuteczne zarządzanie środowiskowymi czynnikami rozwoju, 
w tym krajobrazem, co poprawi jakość życia mieszkańców ale też będzie ważnym czynnikiem dla 
inwestorów.  

III. Wskaźniki  

Wskaźnik Jednostka miary 

Wartość 
bazowa 

(rok 
bazowy) 

Wartość 
pośrednia 
(rok 2020) 

Wartość 
docelowa 
(rok 2030) 

Źródło 
danych 

Wskaźnik globalnej konkurencyjności 
GCI; obciążenia regulacyjne 

pozycja w 
rankingu 144 

krajów 

117  
(2014) 

bd 
pozycja w 
pierwszej 
50 krajów 

Światowe 
Forum 

Ekonomiczn
e 

Średni czas dochodzenia należności 
umownych drogą sądową 

dni 685  
mniej niż 

600 
Bank 

Światowy 

Wskaźnik jakości regulacji (badający 
zdolność administracji rządowej do 
formułowania i wdrażania polityki 
regulacyjnej promującej prywatną 
działalność gospodarczą) 

wskaźnik 
przyjmujący 
wartości od 

minus 2,5 do 
2,5 

1,06 1,2 1,5-1,7 Bank 
Światowy 

Udział powierzchni objętej 
obowiązującymi miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego w 
powierzchni ogółem 

% 29,2   GUS 

IV. Kierunki interwencji 

1. Redukcja barier prawnych i kosztów regulacyjnych związanych z wykonywaniem działalności 
gospodarczej 

Istotą zmian w tym zakresie będzie: deregulacja, konsolidacja systemu prawnego, w tym stabilne 
otoczenie legislacyjne (i fiskalne) dla obywateli i przedsiębiorstw. 

Działania: 

 Zmniejszenie obciążeń biurokratycznych i uproszczenie przepisów 
 Usprawnienie dochodzenia roszczeń i poprawa płynności MŚP 
 Zmiany w zakresie polityki podatkowej dla mniejszych podmiotów (np. obniżenie podatku CIT 

dla mikroprzedsiębiorców; uproszczenia VAT dla małych podatników) 
 Zmniejszenie uciążliwości kontroli, jasne i czytelne kryteria przy ustalaniu kar 

administracyjnych 
 Uproszczenie rejestracji działalności gospodarczej 
 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych oraz wsparcie procesu zmian prawno- 

instytucjonalnych w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego (przegląd 
prawa i opracowanie nowych regulacji w obszarze procesu inwestycyjno-budowlanego) 

Projekty kluczowe przewidziane do przygotowania i realizacji do roku 2020: 

„Konstytucja dla biznesu” - nowy, spójny akt całościowo regulujący zasady prowadzenia biznesu 
w Polsce 

Zmiana Kodeksu postepowania administracyjnego oraz ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej - wprowadzenie przepisów zapewniających większą elastyczność, ułatwiających 
określenie sankcji proporcjonalnie do skali i ciężaru naruszenia przepisów prawa. Doprecyzowane 
zostaną przepisy w zakresie wykonywania kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorców. 
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Istotne jest również zapewnienie stabilności i pewności dokonanych interpretacji przepisów 
prawa przez organy administracji publicznej. 

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych – generowanie popytu na innowacyjne 
produkty i usługi dostarczane instytucjom publicznym; administracja jako inteligentny klient 
informujący rynek o swoich potrzebach z odpowiednim wyprzedzeniem 

2. Doskonalenie systemu stanowienia prawa 

Racjonalizacja procesów legislacyjnych, w tym poprawa i partnerstwo głównych podmiotów 
instytucjonalnych, korporacyjnych i społecznych. 

Działania: 

 Poprawa efektywności systemu oceny wpływu regulacji (doskonalenie analiz ex ante oraz 
monitoringu ex post) 

 Podnoszenie kompetencji uczestników procesu stanowienia prawa oraz monitorowania 
prawa – administracja publiczna, partnerzy społeczni, organizacje pozarządowe, organizacje 
strażnicze (w szczególności w zakresie prawa gospodarczego, ekonomii z elementami polityki 
przemysłowej, prawa pracy, ekonomii przedsiębiorstwa, analizy finansowej) 

 Zwiększenie przejrzystości procesu stanowienia prawa oraz wzmocnienie udziału 
społeczeństwa obywatelskiego w procesie tworzenia prawa i formułowania polityk 
publicznych 

Projekty kluczowe przewidziane do przygotowania i realizacji do roku 2020: 

Zmiany w systemie oceny wpływu regulacji – wzmocnienie oceny skutków regulacji na MŚP, 
doskonalenie formularzy oceny wpływu (m.in. zgodnie z zasadą proporcjonalności) 

3. Uporządkowanie planowania przestrzennego 

Działania: 

 Zdobycie szerokiego społecznego poparcia dla reformy planowania przestrzennego (debata 
publiczna, PR dla przestrzeni) 

 Wprowadzenie zmian i uporządkowanie prawa regulującego planowanie i zagospodarowanie 
przestrzeni zaproponowane m.in. w „Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 
2030” 

 Uspójnienie rozproszonych przepisów wpływających na sposób zagospodarowywania 
przestrzeni, w tym związanych z obszarami funkcjonalnymi i metropolitalnymi 

 Skuteczne powiązanie wymiaru przestrzennego polityki rozwoju z realnymi możliwościami 
finansowania zamierzeń infrastrukturalnych związanych z rozwojem struktury osadniczej 
i zwiększonym popytem na infrastrukturę i usługi  

 Wzmacnianie potencjału i podniesienie kompetencji kadr planowania 
 Wzmocnienie ewaluacji skutków pośrednich i długofalowych przekształcania przestrzeni 
 Upowszechnienie planowania partycypacyjnego 
 Wprowadzenie planowania funkcjonalnego i zintegrowanego podejścia terytorialnego, 

w miejsce podejścia sektorowego 
 Wprowadzenie elementów edukacji przestrzennej do programu nauczania  

Projekty kluczowe przewidziane do przygotowania i realizacji do roku 2020: 

Reurbanizacja – przekierowanie strumienia inwestycji budowlanych na tereny przygotowane do 
zabudowy i wyposażone w infrastrukturę techniczną i społeczną, w tym wprowadzenie 
mechanizmów zachęcających gminy do uchwalania planów miejscowych, zmiany dotyczące 
zakresu wydawania decyzji wz oraz wprowadzenie katalogu zasad sposobów planowania 
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dotyczących sytuowania nowej zabudowy, wywodzących się z idei tworzenia miasta zwartego 
i niskoemisyjnego, ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz 
zachowania walorów ekonomicznych przestrzeni; zachęty/granty dla inwestycji na obszarach 
brownfield vs dodatkowe opłaty dla inwestycji na greenfield; aktywna polityka podatków i opłat 
odnoszących się do działań związanych ze zmianami w zagospodarowaniu przestrzeni 

Opracowanie systemowych zmian prawnych w zakresie planowania i zagospodarowania 
przestrzeni w celu stworzenia spójnego systemu odpowiadającego potrzebom rozwojowym  
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Obszar Instytucje publiczne oraz prorozwojowe instytucje gospodarcze 

Wśród realnych czynników i mechanizmów zapewniających wysoki poziom i trwałe rezultaty realizacji 
całej Strategii aktywną rolę do spełnienia mają  instytucje publiczne służące wzrostowi oraz włączeniu 
społecznemu i gospodarczemu. Jest oczywiste, że zwiększenie efektywności funkcjonowania 
instytucji publicznych, zwłaszcza administracji, sprzyja budowie przewag konkurencyjnych kraju, 
działających w nim podmiotów gospodarczych i społecznych. 

I. Diagnoza 

Wskaźnik efektywności rządzenia 

 
Źródło: badanie własne na podstawie danych Banku Światowego 

Utrzymują się dysfunkcje struktury organizacyjnej instytucji publicznych, które koncentrują się na 
wypełnianiu procedur, a nie na efektach podejmowanych działań. 

 

Problemem pozostają przewlekłości i niejasności procedur w kontaktach z administracją publiczną 
i wymiarem sprawiedliwości (słaba komunikacja, mało rozpowszechnione mechanizmy arbitrażu 
i mediacji, niejednolite interpretacje prawa, przewlekłość postępowań budowlanych). 

Występuje rozproszenie i niespójność działań instytucji gospodarczych (wiele instytucji, brak 
koordynacji działań). Przedsiębiorcy i obywatele doświadczają na co dzień wielu utrudnień 
i problemów w rozpoczynaniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej.  

W licznej grupie instytucji obsługujących procesy gospodarcze - rejestry, pozwolenia, podatki, 
kontrole, sprawozdawczość, dofinansowania, informacja, atesty, promocja itp. - często ma miejsce 
nakładanie się kompetencji, szkodliwe skutki powoduje rywalizacja między poszczególnymi urzędami. 
Ze względnie lepszych warunków i jakości działalności obsługowej mogą się cieszyć obywatele 
i przedsiębiorcy w przypadku spraw podejmowanych przez instytucje samorządu terytorialnego, 
które generalnie są postrzegane przez obywateli jako bliższe ich potrzebom i oczekiwaniom.  

Według wskaźnika efektywności rządzenia 
Banku Światowego, w Polsce od 2007 roku 
systematycznie rośnie jakość rządzenia. 
Polska zajmuje 54 miejsce, wśród 209 
badanych krajów. Wartość 0,82 plasuje 
Polskę jednak poniżej średniej dla UE (22. 
pozycja). 

Brak zaufania państwa do 
przedsiębiorców przejawiający się 
w rozbudowanym systemie kontroli 
(40 instytucji mogących skontrolować 
przedsiębiorcę) 

Deklarowany rodzaj kontaktu przedsiębiorców z 
urzędami w ciągu ostatnich 12 miesięcy prowadzenia 
działalności gospodarczej 
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II. Cel i oczekiwane rezultaty 

 

Sprawne państwo, poprzez zwiększenie efektywności funkcjonowania 
instytucji publicznych, zwłaszcza administracji, sprzyja budowie przewag 
konkurencyjnych kraju, działających w nim podmiotów gospodarczych 
i społecznych. 

 

Rezultatem realizacji działań w tym obszarze będzie oczekiwana przez obywateli, przedsiębiorców, 
inne podmioty sprawność i skuteczność instytucjonalna państwa. Rezultaty realizacji powyższego 
celu mają oznaczać celowość (racjonalność, zasadność) oraz niezawodność podejmowanych przez 
poszczególne instytucje, zarówno działań decyzyjnych i programowo- koordynacyjnych, jak 
i adekwatność i trwałość samych procedur, norm i standardów w różnych obszarach życia 
publicznego. 

Dotyczy to m.in. wielu dziedzin życia objętych procedurą decyzji administracyjnych, wyroków 
sądowych lub innych arbitralnych decyzji odpowiednich urzędów, których terminowość i sprawność 
instancji odwoławczych nie powinna być uciążliwym problemem (np. w przypadku roszczenia 
powypadkowego, czy też pozwoleń ws. inwestycji budowlanej, produkcyjnej, działalności usługowej).  

III. Wskaźniki  

Wskaźnik 
Jednostka 

miary 

Wartość 
bazowa

19
 

(rok bazowy) 

Wartość 
pośrednia 
(rok 2020) 

Wartość 
docelowa 
(rok 2030) 

Źródło danych 

Wskaźnik efektywności rządzenia  

wskaźnik 
przyjmujący 
wartości od 

minus 2,5 do 
2,5 

0,82 
(2014) 

1,0 1,5-1,7 
Bank 

Światowy 

Wskaźnik globalnej 
konkurencyjności GCI; wydajność 
instytucji rządowych 

pozycja w 
rankingu 144 

krajów 

108 
(2014) 

bd 
pozycja w 

pierwszej 50 
krajów 

Światowe 
Forum 

Ekonomiczne 

IV. Kierunki interwencji 

1. Zwiększenie sprawności funkcjonowania instytucji państwa, w tym administracji  

Wprowadzone zostaną zmiany w strukturze i sposobie działania administracji - poprawa jakości usług 
administracyjnych (obsługa podatkowa, punkty obsługi interesanta/inwestora, zmiany zarządcze), 
administracja zorientowana na rezultaty, efektywne zarządzanie zasobami, zarządzanie przez cele.  
Zmiany nastąpią w zakresie zamówień publicznych – poprzez zwiększenie stosowania inteligentnych 
zamówień publicznych sprzyjających rozwojowi gospodarki i rynku pracy, wdrożenie jednolitej 
polityki zakupowej promującej innowacyjność, stabilne miejsca pracy, wprowadzającej ułatwienia dla 
MŚP. 

Działania: 

 Zmiana sposobu funkcjonowania instytucji gospodarczych – konsolidacja, odejście od 
rozproszenia i niespójności działań określonych instytucji gospodarczych (agencja ds. 
promocji gospodarki), integracja działań (Polski Fundusz Rozwoju – integracja instytucji 
prorozwojowych) 

                                                           
19

 Najnowsza dostępna wartość wskaźnika.  

Inkluzywne 
i skuteczne instytucje 
publiczne – dostępne 

i otwarte dla 
obywateli oraz 

przedsiębiorców 
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 Usprawnienie procesów zarządzania w administracji oraz systemów zarządzania jakością 
w instytucjach publicznych (administracja, samorząd, wymiar sprawiedliwości itp.) - 
stworzenie specjalnego standardu/standardów dedykowanego zarządzaniu jakością 
w instytucjach publicznych 

 Poprawa jakości usług świadczonych przez administrację (m.in. uproszczenie załatwiania 
spraw na drodze elektronicznej, eliminacja barier prawnych, maksymalizacja automatyzacji 
procesów załatwiania spraw) 

 Stworzenie spójnych kryteriów oceny efektywności instytucji publicznych będących podstawą 
do korygowania sposobu ich funkcjonowania 

 Usprawnienie działań Krajowej Administracji Skarbowej (lepsza obsługa, skuteczna egzekucja) 
 Zapewnienie realnego wykonywania przepisów o dostępie do informacji publicznej oraz 

udostępnianiu informacji sektora publicznego 
 Wdrażanie inteligentnych i zrównoważonych zamówień publicznych 
 Wprowadzenie nowego systemu zarządczego Skarbu Państwa (w tym nowy model 

sprawowania nadzoru właścicielskiego państwa, wyspecjalizowana agencja zarządzania 
Skarbem Państwa, zniesienie Ministerstwa Skarbu Państwa) 

 Kształtowanie lepszej jakości działań wymiaru sprawiedliwości (zwiększenie skuteczności 
procesu egzekwowania prawa oraz jakości orzeczeń sądowych, modernizacja istniejących 
centralnych rejestrów sądowych, podnoszenie kompetencji kadr wymiaru sprawiedliwości, 
upowszechnienie pozasądowych metod rozstrzygania sporów gospodarczych)  

Projekty kluczowe przewidziane do przygotowania i realizacji do roku 2020: 

Program szkoleń dla administracji podwyższający jakość jej funkcjonowania, w szczególności w 
gminach biednych (zarządzanie procesowe, zarządzanie przez cele, komunikowanie się, 
zarządzanie przez kompetencje itp.) – POWER w zakresie realizacji Celu Tematycznego 11 
Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej 

Program szkoleń poprawiających efektywność zarządzania dla administracji i innych podmiotów 
prowadzących usługi w obszarach istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej – POWER 
w zakresie realizacji Celu Tematycznego 11 Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i 
skuteczności administracji publicznej 

Konsolidacja grupy instytucji gospodarczych w ramach Polskiego Funduszu Rozwoju (w tym PKO 
BP, PAIZ, ARP, UZP, PIR) 

Reforma zarządzania aktywami Skarbu Państwa obejmująca zmiany: strukturalne - skutkujące 
koncentracją nadzoru w wyspecjalizowanych jednostkach oraz utworzenie ośrodka 
koordynującego na poziomie centralnym; funkcjonalne – efektem będzie funkcjonowanie w 
formule zbliżonej do grupy kapitałowej. 

Program szkoleń w sądownictwie i prokuraturze służący usprawnieniu procesów zarządzania 
i komunikacji - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w zakresie realizacji Celu 
Tematycznego 11 Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji 
publicznej 

2. Wzmocnienie aktywności administracji na rzecz współpracy, partnerstwa i kapitału 
społecznego 

Wzmocniona zostanie rola dialogu społecznego i obywatelskiego, w tym przy zastosowaniu przez 
instytucje rządowe zasad i doświadczeń partnerstwa z podmiotami pozarządowymi, co z jednej 
strony będzie wzmacniać potencjał państwa strategicznego, a z drugiej - rozwijać praktyczne czynniki 
kapitału społecznego (zwłaszcza kulturę współpracy, kreatywność i tolerancję, zaufanie i gotowość do 
tworzenia zinstytucjonalizowanych i niesformalizowanych sieci współpracy i partnerstwa pomiędzy 
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jednostkami administracji publicznej, w tym samorządami terytorialnymi, przedsiębiorcami oraz 
przedstawicielami społeczeństwa, czy też aktywność społeczeństwa obywatelskiego). 

Działania: 

 Bardziej skuteczne wykorzystanie różnych form partnerstwa, takich jak współpraca instytucji, 
zarówno rządowych, samorządowych, jak i pozarządowych, 

 Usprawnienie system konsultacji społecznych 
 Czerpanie inspiracji z inicjatyw lokalnych i obywatelskich 

Projekty kluczowe przewidziane do przygotowania i realizacji do roku 2020: 

Program współpracy MR z organizacjami pozarządowymi - partnerska współpraca – aktywne 
formy dialogu z podmiotami uczestniczącymi w polityce rozwoju 

System wspierania finansowego działalności organizacji, ruchów, inicjatyw społecznych 
i obywatelskich 
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Obszar system zarzadzania procesami rozwojowymi 

I. Diagnoza 

Brak dotychczas silnego i dysponującego odpowiednimi narzędziami ośrodka zarządzania 
procesami rozwojowymi oraz brak sprawnych kanałów współpracy pomiędzy poszczególnymi 
podmiotami, silosowość administracji – dominacja spojrzenia resortowego nad horyzontalnym. 
Słabe powiązanie systemu programowania z poziomem operacyjnym skutkujące niedostateczną 
operacjonalizacją przyjętych dokumentów strategicznych i ich faktyczną realizacją. Niedokończony 
proces budowy systemu zarządzania na poziomie regionalnym - zbyt duża liczba dokumentów 
strategicznych i słabe ich powiązanie z konkretnymi projektami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Cel i oczekiwane rezultaty 

Realizacja działań w tym obszarze sprawi, że strategiczna ciągłość rozwoju kraju będzie 
zapewniała właściwą dynamikę i trwałość pozytywnych przemian społeczno-gospodarczych 
i instytucjonalno-regulacyjnych. Strategiczne cele i doświadczenia powinny być konsekwentnie 
stosowanym - w tych procesach - kryterium kształtowania i koordynacji wszystkich polityk 
publicznych.   

Oczekiwanym rezultatem jest utworzenie jednolitego systemu zarzadzania i koordynacji polityk 
publicznych wspomagających procesy rozwojowe kraju. Obejmie on sferę programową, 
instytucjonalną i wdrożeniową, przyczyniając się bezpośrednio do poprawy efektywności 
funkcjonowania polityk publicznych, a tym samym do wzrostu poziomu kapitału społecznego 
niezbędnego do zwiększenia udziału innowacyjności w procesach rozwojowych kraju. 

 

 

 

O skuteczności polityki rozwoju decyduje sprawny system zarządzania 
strategicznego. Umiejętność określania, co ma być osiągnięte (cele 
rozwojowe), co powinno być zrobione i w jaki sposób (operacjonalizacja – 
działania), a następnie monitorowanie dokonań oraz ewaluacja 
osiągniętych rezultatów, pozwala na zarządzanie procesami rozwojowymi 
w taki sposób, by przynosiły one jak najlepsze efekty zarówno w sferze 
gospodarczej, społecznej, jak i przestrzennej. 

Budowa 
skutecznego 

i efektywnego 
systemu zarządzania 

procesami 
rozwojowymi 

Przejrzystość w tworzeniu polityk 
The Global Competitiveness Report 

2015-2016 
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III. Wskaźniki  

Wskaźnik 
Jednostka 

miary 

Wartość 
bazowa 

(rok bazowy) 

Wartość 
pośrednia 
(rok 2020) 

Wartość 
docelowa 
(rok 2030) 

Źródło danych 

Wskaźnik globalnej konkurencyjności 
GCI – przejrzystość w tworzeniu 
polityk 

pozycja w 
rankingu 

144 
krajów 

poz. 110  
(wartość  3,6) 

(2014)  
bd 

pozycja w 
pierwszej 50 

krajów 

Światowe 
Forum 

Ekonomiczne 

IV. Kierunki interwencji 

1. Wzmocnienie strategicznego zarządzania procesami rozwojowymi  

Pożądane jest wzmocnienie strategicznych ram określania i realizacji celów i procesów rozwojowych 
kraju, w tym zmiany w systemie zarządzania rozwojem oraz poszczególnych politykach publicznych - 
większe zintegrowanie systemu programowania rozwoju na szczeblu rządowym z systemami 
działającymi w jednostkach samorządu terytorialnego, odejście od praktyki „silosowości” 
w mechanizmach zarządzania przez instytucje państwowe. Poprawa tych zdolności - tj. potencjału 
państwa strategicznego - będzie dotyczyć również wzmocnienia strategicznej koordynacji polityki 
społeczno-gospodarczej państwa, w tym skoordynowanie całości działań w obszarach gospodarczych, 
w szczególności na rzecz zwiększenia inwestycji rozwojowych w kraju. Koordynacja obejmie przede 
wszystkim etap programowania i koordynacji wdrożeniowej, działań informacyjnych, promocyjnych, 
jak i - na miarę racjonalnych potrzeb i wymogów - sprawy monitorowania, rozliczania zadań 
i projektów, ewaluacji, raportów okresowych itp. 

Działania: 

 Podniesienie efektywności systemu zarządzania rozwojem – zapewnienie koordynacji działań 
rozwojowych (jeden ośrodek zarządzania) 

 Zwiększenie efektywności poszczególnych polityk publicznych - rozwój systemu ewaluacji 
polityk publicznych 

 Szersze wykorzystanie zaplecza eksperckiego dla kreowania polityki rozwoju oraz 
instrumentów jej realizacji 

 Budowa systemu zintegrowanego planowania przestrzennego 
 Aktualizacja koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju i nadanie jej nowej roli w 

systemie zarządzania przestrzenią 
 Zapewnienie systemowych mechanizmów oceny i odpowiedniego uwzględniania 

odziaływania strategii i regulacji UE na strategiczne cele i priorytety w ramach krajowych 
dokumentów programowych 

Projekty kluczowe przewidziane do przygotowania i realizacji do roku 2020: 

Ministerstwo Rozwoju jako centrum zarzadzania gospodarczego – koordynacja działań 
w obszarach gospodarczych, w szczególności na rzecz zwiększenia inwestycji rozwojowych 
w kraju 

Modyfikacja system zarządzania rozwojem - weryfikacja i doprecyzowanie podsystemów: 
programowania, instytucjonalnego i wdrażania polityki rozwoju (w ramach ustawowych 
i rozporządzeń Rady Ministrów) 

Integracja planowania przestrzennego z programowaniem strategicznym rozwoju społeczno-
gospodarczego (w tym wprowadzenie mechanizmu systemowej współzależności dokumentów 
powstających na różnych szczeblach zarządzania umożliwiających koordynowanie zamierzeń 
inwestycyjnych i przeciwdziałanie konfliktom przestrzennym) 
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2. Zwiększenie efektywności finansów publicznych 

Przegląd struktury wydatków oraz efektywności interwencji finansowanych z środków publicznych. 
Ukierunkowanie wydatków na działania rozwojowe. 

Działania: 

 Uporządkowanie kompetencji w zakresie finansowania polityk publicznych w układzie 
pionowym i poziomym, w tym w obszarze samorządu terytorialnego 

 Konsolidacja fiskalna wsparta kompleksowymi reformami strukturalnymi (po stronie 
dochodowej - uszczelnienie systemu poboru podatków, zapewnienie nowych źródeł 
dochodów, po stronie wydatkowej - polityka zakupowa, efektywność operacyjna 
administracji) 

 Racjonalizacja wydatków publicznych w sektorach, które wymagają zastosowania 
szczególnych rozwiązań naprawczych ze względu na skutki społeczne wprowadzanych zmian 

 Zwiększenie efektywności i przyspieszenia realizacji programów operacyjnych w ramach 
Polityki Spójności na lata 2014-2020, w szczególności zwiększenie roli instrumentów 
finansowych 

Projekty kluczowe przewidziane do przygotowania i realizacji do roku 2020: 

Przegląd systemu emerytalnego - ocena efektywności kosztów realizacji poszczególnych zadań 
państwa oraz identyfikacja uwarunkowań prawnych determinujących poziom wydatków 
emerytalnych; precyzyjne określenie przestrzeni fiskalnej i skali koniecznych dostosowań 
niezbędnych do zapewnienia stabilności finansów publicznych. 

Wprowadzenie jednolitej klasyfikacji wydatków rozwojowych (w układzie funkcjonalno-
programowym w różnych przekrojach terytorialnych) – zwiększenie efektywności planowania, 
sprawozdawczości, zapewnienie priorytetyzacji i racjonalizacji wydatków dla wszystkich 
jednostek sektora finansów publicznych 
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Obszar E-państwo 

1. Diagnoza 

 
Osoby korzystające z usług administracji publicznej 
za pomocą internetu, 2014 (%) 
 

 
 
Źródło: GUS. 
 

Brak spójnej strategii, niejasne przepisy, złe praktyki oraz braki kompetencyjne opóźniają wdrażanie 
polskich projektów cyfryzacyjnych. Skutkiem tego administracja nie jest w stanie zarządzać 
w oparciu o ustandaryzowane dane, instytucje nie wymieniają się informacjami, które posiadają, 
a obywatele i przedsiębiorcy mają słaby dostęp do cyfrowych usług państwa.  

Warunkiem sprawnego obiegu informacji jest sprzętowa infrastruktura teleinformatyczna. Zgodnie 
z przyjętą Europejską Agendą Cyfrową Polska zobowiązana jest do 2020 r. zapewnić wszystkim 
obywatelom dostęp do szerokopasmowego Internetu. 

Wykorzystanie w skali gospodarki możliwości oferowanych przez dostępne technologie cyfrowe, 
ograniczają także regulacje prawne, niedostosowane do zmian zachodzących w gospodarce, a także 
wewnętrzne regulacje wielu instytucji administracji publicznej, w praktyce uniemożliwiające 
korzystanie z formy elektronicznej jako równoprawnej dla dokumentów tradycyjnych. Usunięcie tego 
ograniczenia wymaga inicjatyw legislacyjnych i zmiany praktyki działania na wszystkich szczeblach 
administracji. 

2. Cel i oczekiwane efekty 

 
Wysokiej jakości usługi mają być dostarczane przez 
nowoczesne rozwiązania informatyczne wspierające logiczny 
i spójny system informacyjny państwa, zbudowany 
i utrzymywany przy współpracy wszystkich resortów.  

Efektem działań w tym zakresie będzie zwiększenie zarówno podaży oczekiwanych przez 
społeczeństwo wysokiej jakości publicznych e-usług w Polsce, jak i poziomu ich wykorzystania przez 
obywateli, w tym przedsiębiorców. Ważne jest przy tym zapewnienie interoperacyjności 
istniejących oraz nowych systemów teleinformatycznych administracji publicznej, przy 
równoczesnym eliminowaniu powielającej się funkcjonalności, co doprowadzi do stworzenia 
spójnego, logicznego i sprawnego systemu informacyjnego państwa, dostarczającego na poziomie 
wewnątrzkrajowym i europejskim usługi kluczowe dla obywateli i przedsiębiorców, w sposób 
efektywny kosztowo i jakościowo.  

Zapewnienie  wysokiej jakości e-
usług publicznych i możliwości ich 

wykorzystania przez obywateli, 
w tym przedsiębiorców (cyfrowe 

państwo usługowe) 

Wykorzystanie technologii informacyjno - 
komunikacyjnych w administracji publicznej  
stanowi nadal wyzwanie, pomimo że poziom 
rozwoju e-administracji publicznej w Polsce  
sukcesywnie wzrasta. Administracja świadczy 
obywatelom coraz więcej e-usług w różnych 
sektorach działalności państwa. Dzięki e-
usługom udostępnianym przez samorządy 
można też załatwiać sprawy o charakterze 
lokalnym. Wszystkie te usługi są jednak 
rozproszone, nie zawsze odpowiedniej jakości 
i obsługiwane przez różne systemy 
informatyczne, co powoduje trudności 
w korzystaniu z nich przez obywateli i częste 
niesprawności tych systemów. 
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Zaplanowane działania doprowadzą do wzrostu popytu na sieci szerokopasmowe oraz na 
elektroniczne usługi publicznej i komercyjne. Przyczynią się również do zwiększenia odsetka osób 
regularnie korzystających z internetu oraz zwiększenia odsetka osób prezentujących średni lub 
wysoki poziom umiejętności internetowych. W ramach działań wytworzone zostaną trwałe 
mechanizmy podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym.  

Docelowym, najważniejszym efektem będzie sprawienie działająca administracja, rozumiana jako 
sieć instytucji powiązanych Systemem Informacyjnym Państwa, wspierających obywatela 
w „niewidoczny” dla niego sposób. Sprawna administracja to sprawne państwo, co oznacza, że 
instytucje administracji publicznej i sektora usług publicznych oferują usługi o jak najlepszej jakości, 
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych i działają w oparciu o ideę otwartego 
rządu.  

3. Wskaźniki  

Wskaźnik 
Jednostka 

miary 

Wartość 
bazowa 

(rok bazowy) 

Wartość 
pośrednia 
(rok 2020) 

Wartość 
docelowa 
(rok 2030) 

Źródło danych 

Wykorzystanie internetu w 
kontaktach z administracją 
publiczną przez osoby prywatne do 
przekazywania wypełnionych 
formularzy 

% 
16,0 

(2015) 

pozycja w 
pierwszej 
siódemce 
krajów UE 

. Eurostat 

Odsetek gospodarstw domowych:  
- z możliwością dostępu do 
internetu o prędkości 30 Mb/s lub 
większej  
 - z  aktywną usługą dostępu do  
internetu o prędkości 100 Mb/s lub  
większej 

 
% 
 
 

 

 
100 

 
 

50 
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4. Kierunki interwencji 

Cyfryzacja państwa ma polegać na oszczędności czasu i pieniędzy zarówno po stronie 
korzystających z usług publicznych, jak również samej administracji wszystkich szczebli. 
Koncentracja działań związanych z cyfryzacją państwa nastąpi w obszarach najbardziej istotnych 
z punktu widzenia obywatela i gospodarki - wdrożenie projektów dostarczających e-usługi 
w kluczowych sektorach działalności państwa oraz usprawniających dostęp obywatela 
i przedsiębiorcy do danych (w szczególności w takich obszarach jak zdrowie, edukacja, 
świadczenia, podatki i składki, sądownictwo, planowanie przestrzenne).  

1. Budowa i rozwój e-administracji - orientacja administracji państwa na usługi cyfrowe  

 w ramach Platformy e-administracji zapewnienie e-usług adekwatnych do realnych 
potrzeb, zgłaszanych przez obywateli i przedsiębiorców 

 zapewnienie niezbędnej niezawodności i dostępności systemu ePUAP oraz systemów 
powiązanych (Brama do usług) 

 stworzenie jednego portalu informacji i usług administracji rządowej w celu 
sprawniejszego dostępu dla obywateli i przedsiębiorców 

 przyjęcie standardu elektronicznego obiegu dokumentów w administracji - niezbędny 
warunek dla budowy sprawnej i efektywnej e-administracji  

 realizacja założeń Paperless i Cashless Poland  
 zintegrowanie i rozwój Systemu Rejestrów Państwowych (SRP) 
 wprowadzenie jednolitego i bezpiecznego standardu identyfikacji obywateli (eID) 

w systemach e-usług administracji publicznej 
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 rozwój centrów przetwarzania danych e-administracji - zintegrowana infrastruktura 
serwerowa 

 inwentaryzacja i monitorowanie systemów e-administracji – w szczególnie w zakresie 
kosztów utrzymania oraz funkcjonalności i wykorzystania  

 wdrożenie ładu organizacyjno-decyzyjnego - skoordynowanie dotychczasowego 
rozproszenia decyzyjności instytucji informatycznych poszczególnych resortów, 
instytutów badawczych i innych jednostek; powołanie zintegrowanego instytutu 
cyfryzacji (połączenie podległych MC instytutów) oraz Centralnego Ośrodka Informatyki 
w nowej formule prawnej 

2. Zapewnienie warunków dla stworzenia nowoczesnej sieci cyfrowej 

 wspomaganie rozwoju i modernizacji infrastruktury teleinformatycznej 
i telekomunikacyjnej w szczególności na obszarach wiejskich 

 inicjatywy legislacyjne, które usprawnią rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej oraz 
zapewnią korzyści dla obywateli i przedsiębiorców (ustawa o drogach publicznych, 
ustawa – Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska, 
ustawa – Prawo budowlane, ustawa – Prawo ochrony środowiska) 

 wsparcie MŚP realizujących inwestycje infrastrukturalne w obszarze szerokopasmowego 
dostępu do Internetu (tworzenie przez sektor bankowy produktów kredytowych 
z zabezpieczeniem gwarancyjnym) 

3. Budowa społeczeństwa informacyjnego 

 rozwój kompetencji cyfrowych - wsparcie kształcenia przez całe życie oraz elastyczne 
dopasowanie do indywidualnych potrzeb obywateli, adresowane są do grup 
o zróżnicowanych poziomach kompetencji cyfrowych, ze szczególnym uwzględnieniem 
działań na rzecz włączenia cyfrowego 

 wspieranie kompetencji cyfrowych ściśle powiązanych z innymi strategicznymi celami 
państwa w obszarze edukacji i nauki 

 zwiększenie dostępu obywateli do informacji sektora publicznego – przegląd przepisów 
prawnych pod kątem usuwania barier dla ponownego wykorzystywania kolejnych 
zbiorów informacji  

 zapewnienie cyberbezpieczeństwa - ochrona poufności informacji, ciągłości działania 
systemów informatycznych, ciągłości działania systemów wspieranych rozwiązaniami 
cyfrowymi (w tym np. w zakresie wykorzystania Internetu Rzeczy przy budowie tzw. 
Inteligentnych Miast, czy cyfrowej ochrony infrastruktury krytycznej), a także ochrona 
prywatności obywateli zarówno w publicznej przestrzeni, jak również w zakresie danych 
gromadzonych przez administrację publiczną 

 prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych na rzecz upowszechnienia korzyści 
z wykorzystania technologii cyfrowych 

Projekty kluczowe przewidziane do przygotowania i realizacji do roku 2020: 

e-Administracja - zapewnienie interoperacyjności istniejących oraz nowych systemów 
teleinformatycznych administracji publicznej przy szerokiej współpracy międzyresortowej 

Paperless Poland („Od papierowej do cyfrowej Polski”) – zapewnienie elektronicznego obiegu 
dokumentów w administracji i gospodarce, zgodnie z założeniami projektu za 5 lat 50% obywateli 
ma 80% swoich interakcji z Państwem dokonywać elektronicznie. 

Cashless Poland (obrót bezgotówkowy) – narodowy schemat płatniczy, który ułatwi m.in. 
opłacanie czynności administracyjnych oraz zmniejszy prowizje płacone przez firmy od każdej 
transakcji bezgotówkowej  
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Mechanizm priorytetyzacji planowanych projektów e-government - Program Operacyjny Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020 (POPC) 

Rozbudowa potencjału centrów przetwarzania danych - obniżenie kosztów rozproszonej 
i infrastruktury oraz zapewnienia bezpieczeństwa 
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VII. Obszary wpływające na osiągnięcie celów Strategii 

 

Kapitał ludzki i społeczny 

I. Diagnoza 

Przez kapitał ludzki rozumieć należy zasób wiedzy, umiejętności oraz potencjału zawartego w każdym 
człowieku i w społeczeństwie jako całości, określającym zdolności do pracy, adaptacji do zmian 
w otoczeniu oraz możliwości tworzenia nowych rozwiązań. Rozwijanie kapitału ludzkiego następuje 
poprzez wydobywanie potencjałów osób w taki sposób, by mogły one w pełni uczestniczyć w życiu 
społecznym, politycznym i ekonomicznym na wszystkich etapach ich aktywności. Dla jakości kapitału 
ludzkiego w Polsce kluczowe jest podjęcie działań m.in. w zakresie poprawy systemu edukacji 
formalnej i nieformalnej dla wszystkich grup wiekowych ludności, systemu opieki zdrowotnej, 
zwiększenia dostępu do różnego rodzaju usług, poprawa materialnych i pozamaterialnych warunków 
życia, dbałość o stan środowiska naturalnego oraz budowanie otoczenia sprzyjającego samorealizacji, 
zwłaszcza dla ludzi młodych poprzez poprawę warunków życia i funkcjonowania w Polsce,  aby nie 
byli skłonni do poszukiwania lepszych warunków życia poza granicami kraju.  

Młodzież niekontynuująca nauki oraz odsetek osób z wyższym 
wykształceniem w wieku 30-34 lata 

 

Źródło: na podstawie danych GUS. 

Polskę charakteryzuje wysoki poziom uczestnictwa w edukacji formalnej – zwłaszcza na poziomie 
podstawowym i gimnazjalnym. Pomimo, że system edukacji przeszedł w ostatnich latach szereg 
zmian, które pozytywnie wpłynęły na poprawę jakości pracy szkół, to wyzwaniem pozostaje jego 
dalsze doskonalenie w kierunku bardziej inkluzywnego oraz praktycznego podejścia do nauki. 

Społeczeństwo w coraz większym stopniu, zdobywa wyższe wykształcenie. Odsetek osób z wyższym 
wykształceniem w grupie wieku 30-34 lata – w 2014 r. osiągnął poziom 42,1% i wzrósł znacząco od 
2007 roku, kiedy wynosił 27%. Analogiczny wskaźnik dla krajów Unii Europejskiej wynosił niespełna 
40%. Poprawy wymaga jednak dopasowanie kształcenia na poziomie wyższym do potrzeb rynku 
pracy. Kompetencje uzyskane w procesie edukacji formalnej nie są bowiem wystarczające do 
efektywnego wykonywania pracy.  

Ważne jest jednocześnie, aby polskiej edukacji na poziomie wyższym nadać charakter jakościowy, 
a nie tylko ilościowy - dziś nawet najlepsze polskie uczelnie mieszczą się zaledwie w czwartej setce 
tzw. listy szanghajskiej – prestiżowego rankingu najlepszych uniwersytetów na świecie. Konieczne 
jest więc wzmocnienia pozycji polskich uczelni w Europie i na świecie. 

Jednym z celów przyjętych również 
w Strategii Europa 2020 jest 
podnoszenie poziomu wykształcenia 
społeczeństwa. Polska osiągnęła już 
w tym wymiarze cele dla Unii 
Europejskiej – wskaźnik poniżej 10% 
udziału grupy młodzieży 
niekontynuującej nauki oraz 
wskaźnik powyżej 40% udziału osób 
z wyższym wykształceniem w grupie 
w wieku 30-34 lata. Wskaźniki te 
dowodzą utrzymywania się 
pozytywnej tendencji. 
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Z uwagi na obserwowane ogromne tempo rozwoju technologii, proces uczenia się nie jest już 
związany wyłącznie z jednym etapem życia człowieka. Podnoszenie kompetencji konieczne jest 
również w wieku dorosłym i senioralnym. Polska jest krajem, w którym od lat odnotowuje się niski 
udział osób w kształceniu ustawicznym (tzw. lifelong learning). W 2014 r. udział osób w wieku 25-64 
lata, które uczestniczyły w jakiejś formie kształcenia wyniósł jedynie 4%, natomiast średnia dla krajów 
Unii Europejskiej wynosiła 10,7%. Odsetek osób w wieku 25-64 lata, biorących udział w edukacji 
(formalnej i nieformalnej) jest w Polsce o połowę niższy (21%) niż średnia dla krajów OECD (41%). 

Kluczowy wpływ na jakość systemu edukacji i wyniki uczniów ma jakość przygotowania nauczycieli. 
Podniesienie kwalifikacji nauczycieli w zakresie kształtowania u uczniów kompetencji kluczowych, 
w tym przedsiębiorczości, kreatywności, umiejętności uczenia się, stawiania pytań i rozwiązywania 
problemów, współpracy w zespole, aktywnego uczestnictwa w kulturze i życiu obywatelskim będzie 
miało wpływ na innowacyjność Polaków i konkurencyjność gospodarki. 

Jednym ze sposobów zapewnienia wysokiej jakości edukacji jest praca nauczyciela i ucznia przy 
wykorzystaniu możliwości, jakie dają obecnie technologie informacyjno-komunikacyjne. Obecnie 
technologie informacyjno-komunikacyjne (dalej: TIK) są niezbędne do funkcjonowania i pracy 
w społeczeństwie informacyjnym, co stawia przed szkołami wyzwanie odnośnie zmian w zakresie 
dydaktyki pracy z uczniami, przy wykorzystaniu tych funkcjonalności, które pozwolą dzieciom 
wyszukiwać, przetwarzać i korzystać z dostępnych informacji. 

Polska charakteryzuje się niskimi nakładami na ochronę zdrowia na tle innych krajów UE. Udział 
bieżących wydatków publicznych na ochronę zdrowia zmalał z 4,82% PKB w 2009 r. do 4,43% PKB 
w 2012 r. 

Index EHCI 2014 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Björnberg, A. (2015). 

Problemem jest również niewystarczający poziom elastyczności wydatkowania środków np. 
w kontekście zachodzących zmian demograficznych oraz występujących zagrożeń 
epidemiologicznych. W perspektywie średnio i długookresowej spadek populacji osób w wieku 
produkcyjnym oraz stały wzrost populacji w wieku 65+ będzie prowadził do istotnych przemian na 
rynku pracy oraz wzrostu zapotrzebowania na usługi w obszarze opieki zdrowotnej, ukierunkowanej 
zwłaszcza na potrzeby ludzi starszych.  

Postępujący proces starzenia się społeczeństwa będzie wymagał rozwoju medycznego rynku pracy 
oraz innowacyjnych technologii w sektorze ochrony zdrowia. Zwiększony popyt na usługi zdrowotne 
osób starszych, przekłada się na liczne braki kadrowe wśród personelu medycznego (liczba 
pielęgniarek na 1000 mieszkańców plasuje Polskę pośród sześciu krajów UE o najniższej wartości tego 
wskaźnika, z kolei na 1000 mieszkańców praktykuje 2,2 lekarzy i jest to wartość najniższa wśród 
krajów UE). 

Poziom jakości systemu opieki 

zdrowotnej jest jednym 

z najniższych w Europie - zgodnie 

ze złożonym wskaźnikiem 

skonstruowanym na potrzeby 

Europejskiego Indeksu Zdrowia 

(Euro Health Consumer Index), 

pozycja Polski pogarsza się – z 12. 

w roku 2005 do 32. w roku 2014. 

W rankingu 37 badanych krajów 

tylko dla 5 odnotowano niższy niż 

w Polsce indeks. 
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Kapitał społeczny 

Aktywność społeczna 

 

 

Źródło: Diagnoza społeczna 2015 

Warunkiem współpracy opartej na zaufaniu i punktem wyjścia dla rozwoju nowoczesnej gospodarki 
jest dobrze wykształcony kapitał społeczny. Realia funkcjonowania struktur społecznych, jak również 
instytucji publicznych, w tym instytucji gospodarczych, wykazują ich niewielką skuteczność 
w kreowaniu warunków dla rozwoju opartego o zaufanie i solidarne współdziałanie społeczne. 
W Polsce nadal utrzymuje się niski stopień ufności we współżyciu społecznym (Polska w 2014 r. 
znajdowała się na 48. miejscu na świecie i na 22. w UE). Często obserwuje się także znaczący brak 
zaufania państwa do przedsiębiorców czy obywateli, przejawiający się rozbudowanym systemem 
kontroli i nadmierną biurokracją. 

II. Cele i oczekiwane efekty 

Kapitał ludzki o odpowiednio wysokich kompetencjach i kwalifikacjach 
dostosowanych do wyzwań zmieniającej się rzeczywistości stanowi jeden 
z nieodzownych warunków szybkiego rozwoju gospodarczego oraz poprawy 
jakości życia obywateli. Kluczowe jest wydobywanie potencjału wiedzy, 
umiejętności i kreatywności, który pozwala na realizację aspiracji 
zawodowych, umożliwia adaptację do ciągle pojawiających się zmian 
w gospodarce oraz jest niezbędny dla tworzenia nowych, innowacyjnych 
rozwiązań. Jakość kapitału ludzkiego, to również kwestia lepszego zdrowia, 
co stanowi warunek niezbędny dla utrzymywania aktywności zawodowej 
i społecznej. Stanowi również o jakości życia. 

 Warunkiem współpracy opartej na zaufaniu i punktem wyjścia dla rozwoju 
nowoczesnej gospodarki jest kapitał społeczny. Kształtowanie postaw 
sprzyjających kooperacji, kreatywności oraz komunikacji, zwiększenie 
partycypacji społecznej i wpływu obywateli na życie publiczne oraz 
potencjał kulturowy jest warunkiem powodzenia planowanych działań 
rozwojowych. Zarówno klimat trwałego zaufania, jak i rozwój 
przedsiębiorczości kreatywnej należy traktować jako swego rodzaju 
katalizator innych zmian lub działań, praktyczną dźwignię inicjatyw 
i podejmowanych celów rozwojowych. 

Efekty działań na rzecz poprawy jakości kapitału ludzkiego i społecznego będą widoczne poprzez 
lepsze funkcjonowanie systemów edukacji, szkolnictwa wyższego oraz ochrony zdrowia. 
Społeczeństwo będzie lepiej wykształcone, co umożliwi znalezienie dobrej pracy, a następnie rozwój 
zawodowy. Działania w zakresie poprawy dostępu i jakości opieki zdrowotnej przyczynią się do 
polepszenia warunków życia ludności w Polsce, co przełoży się na wydłużenie trwania życia kobiet 
i mężczyzn. Wzrośnie wzajemne zaufanie państwa i obywateli, w tym przedsiębiorców, co sprzyjać 
będzie wypracowywaniu lepszych rozwiązań na rzecz rozwoju kraju. 

Warunkiem współpracy 
opartej na zaufaniu i punktem 
wyjścia dla rozwoju 
nowoczesnej gospodarki jest 
kapitał społeczny.  

Zwiększenie udziału  
kapitału 

społecznego w 
rozwoju społeczno-

gospodarczym 
kraju 

Poprawa jakości 
kapitału ludzkiego 
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III. Wskaźniki 

Wskaźnik 
Jednostka 

miary 

Wartość 
bazowa 

(rok bazowy) 

Wartość pośrednia 
(rok 2020) 

Wartość 
docelowa 
(rok 2030) 

Źródło 
danych 

Udział osób w wieku 25-64 lata 
kształcących i dokształcających się 
w ogólnej liczbie ludności 

% 4,0 7 11 GUS 

Stopa bezrobocia absolwentów 
szkół prowadzących kształcenie 
zawodowe wg BAEL 

% 
38,8 

(2014) 
36 21,0 GUS 

Przeciętne trwanie życia w zdrowiu lata 

Kobiety: 62,7 
Mężczyźni: 

59,2 
(2013) 

kobiety i mężczyźni: 
podwyższenie 

wartości wskaźnika 

Kobiety: 75 
Mężczyźni: 69 

GUS 

Odsetek Polaków mających 
poczucie wpływu na sprawy 
swojego miasta/swojej gminy 

% 
        50%  

(2012) 
64%  

Badania 
sondażowe 

CBOS 

Odsetek Polaków uczestniczących 
w wybranych obszarach kultury  

% 
31% 

(2012)  
36%  

Badania 
sondażowe 

CBOS 

IV. Kierunki interwencji 

1. Lepsze dopasowanie kształcenia do potrzeb nowoczesnej gospodarki 

Poprawie innowacyjności szkół i placówek oświatowych powinny służyć planowane zmiany podstawy 
programowej. Konieczne jest dostosowanie oferty edukacyjnej do struktury i poziomu kwalifikacji 
oraz umiejętności oczekiwanych przez pracodawców na oferowanych i nowo tworzonych miejscach 
pracy. Słaba korelacja między strukturą kierunków kształcenia a potrzebami rynku pracy może 
doprowadzić do zagrożenia w postaci bezrobocia strukturalnego, którego ograniczanie za pomocą 
aktywnej polityki rynku pracy przynosi niewielkie rezultaty. 

Wzrost udziału osób dorosłych w edukacji i wzmocnienie doradztwa edukacyjno-zawodowego, 
a także rozwój oferty szkół funkcjonujących w społeczności lokalnej adresowanej do osób dorosłych, 
stają się głównymi wyzwaniami w obszarze wyrównywania dostępu do uczenia się przez całe życie 
dla osób dorosłych. 

Działania: 

 Poprawa innowacyjności szkół i placówek oświatowych - nowa podstawa programowa 
(większy nacisk na m.in.: komunikowanie się w języku ojczystym i w językach obcych, 
aktywne uczestnictwo w życiu społecznym oraz umiejętności pracy zespołowej) oraz 
wynikające z niej zmiany w programach nauczania, podręcznikach, metodach „mierzenia” 
efektywności edukacji, metodach pracy szkoły (aktywne, projektowe metody pracy, 
wykorzystanie możliwości technologii informacyjno-komunikacyjnych – TIK), we 
współdziałaniu poszczególnych – grup, oddziałów, klas, szkół – w rozwiązywaniu problemów, 
we współpracy w środowisku lokalnym i na jego rzecz, w kształceniu i doskonaleniu 
nauczycieli 

 Dopasowanie szkolnictwa zawodowego do potrzeb nowoczesnej gospodarki - współpraca 
szkół z pracodawcami, zwiększenie nacisku na kształcenie umiejętności praktycznych, 
umożliwianie odbywania staży i praktyk u pracodawców, modernizacja treści oraz metod 
kształcenia i szkolenia zawodowego w celu jej dostosowania do zmieniającej się sytuacji na 
rynku pracy, poradnictwo zawodowe 

 Dopasowanie szkolnictwa wyższego do potrzeb nowoczesnej gospodarki - realizacja 
programów kształcenia dostosowanych do oczekiwań współczesnego rynku pracy, rozwijanie 
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sieci współpracy między szkołami wyższymi a przedsiębiorcami, zaangażowanie praktyków 
w proces edukacyjny, ewaluacja efektów kształcenia w kontekście powiązania z potrzebami 
gospodarki, udział studentów w wysokiej jakości programach stażowych 

 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie dla osób dorosłych - działania na 
rzecz wzrostu udziału osób dorosłych w edukacji (w tym osób o niskich kwalifikacjach) 
i wzmocnienie doradztwa edukacyjno-zawodowego, a także rozwój oferty szkół 
funkcjonujących w społeczności lokalnej (w tym zwłaszcza na terenach wiejskich i w małych 
miastach) adresowanej do osób dorosłych 

 Podnoszenie adaptacyjności pracowników - wdrożenie tzw. podmiotowych systemów 
finansowania usług rozwojowych, które pozwolą na proste i szybkie finansowanie usług 
doradczych lub szkoleniowych wybranych przez przedsiębiorcę; finansowanie zwrotne 
specjalistycznych szkoleń/kursów dla profesjonalnych kadr gospodarki 

 Umiędzynarodowienie polskich szkół wyższych - zwłaszcza w kontekście poprawy pozycji 
uczelni wyższych w rankingach międzynarodowych  

 Wsparcie zarządzania i rozwój kadr na uczelniach - wprowadzanie nowych rozwiązań 
w zakresie zarządzania procesem kształcenia oraz ciągłego dostosowywania do nich 
kompetencji kadr uczelni; działania podnoszące kompetencje zarządcze kadr kierowniczych 
i administracyjnych; konsolidacja niektórych uczelni w następstwie postępujących zmian 
demograficznych; realizacja tzw. trzeciej misji uczelni; wprowadzenie zmian prawnych, 
dających uczelniom nowe możliwości potwierdzania efektów uczenia się osób dorosłych 

 Wzmacnianie postaw pro-społecznych w procesie nauczania - kształtowanie kapitału 
społecznego już na etapie wczesnej edukacji m.in. poprzez budowę zaufania społecznego, 
włączanie form nauczania nastawionych na kształtowanie postaw współpracy, partnerstwa, 
poszukiwania innowacyjnych rozwiązań, twórczego myślenia, ale także wrażliwości 
społecznej i kultury pracy; zwiększanie odporności dzieci i młodzieży na różnorodne 
zagrożenia; budowanie dobrego klimatu szkoły sprzyjającego tworzeniu prawidłowych relacji 
między nauczycielem, uczniem i rodzicami. 

Projekty kluczowe przewidziane do przygotowania i realizacji do roku 2020: 

Zmiany podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego - 
uwzględnienie w celach kształcenia umiejętności, które zapewnią powodzenie w dalszej edukacji oraz 
w konsekwencji zwiększą szanse absolwentów na rynku pracy (programy nauczania, podręczniki, 
„mierzenie” efektywności edukacji, metody pracy szkoły, współdziałanie, kształcenie i doskonalenie 
nauczycieli) 

Kształcenie zawodowe dla potrzeb gospodarki – tworzenie modeli współpracy szkolnictwa 
zawodowego ze środowiskiem specjalnych stref ekonomicznych na rzecz kształcenia zawodowego 
dostosowanego do potrzeb gospodarki i lokalnych rynków pracy. Inne działania z tego zakresu 
obejmować będą także rozwijanie modelu dualnego (kształcenie połączone z praktyką zawodową u 
pracodawcy), aktywny udział przemysłu w przygotowaniu planu nauczania, rozwój Centrów 
Kształcenia Praktycznego, modułowa oferta edukacyjna, kwalifikacyjne kursy zawodowe. 

Reforma szkolnictwa wyższego – podwyższenie poziomu kształcenia i prowadzenia badań 
naukowych (zmiana roli, zadań i kompetencji Polskiej Komisji Akredytacyjnej), wzmocnienie roli 
badań humanistycznych w polityce innowacyjności poprzez zmianę formuły Narodowego Programu 
Rozwoju Humanistyki, pakiet deregulacyjny - odbiurokratyzowanie szkolnictwa wyższego, prace nad 
założeniami do nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. 

Rejestr Usług Rozwojowych oraz Rady Programowe ds. kompetencji - uruchomienie na poziomie 
kraju ogólnodostępnej, bezpłatnej platformy zawierającej oferty usług rozwojowych świadczonych w 
zróżnicowanej formie (m.in.: szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa, studiów podyplomowych, 
mentoringu czy coachingu) a także monitorowanie potrzeb przedsiębiorstw i pracowników 
w kontekście zapotrzebowania na kompetencje, w tym analiza struktury kompetencji na rynku pracy. 
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2. Poprawa zdrowia obywateli oraz efektywności systemu opieki zdrowotnej  

Starzenie się społeczeństwa prowadzi nieuchronnie do wzrostu zachorowalności na choroby wieku 
podeszłego, w tym przede wszystkim choroby zaliczane do grupy chorób cywilizacyjnych. 
Zachorowalność na choroby cywilizacyjne jest jedną z głównych przyczyn dezaktywacji zawodowej 
osób w wieku produkcyjnym, a także przyczynia się do niskiej produktywności osób zatrudnionych 
(wynikającej z licznych absencji chorobowych).  

Jednocześnie, wzrost liczby osób starszych w populacji oraz ustawiczny proces wydłużania się życia 
ludzkiego przekłada się również w sposób bezpośredni na konieczność dostarczenia bardziej 
dopasowanych usług medycznych o wyższej jakości. W celu umożliwienia zaspokojenia potrzeb 
zdrowotnych podejmowane będą  działania przyczyniające się do wdrożenia działań projakościowych 
na wszystkich szczeblach realizacji usług medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu 
podstawowej opieki zdrowotnej, a także przyczyniające się deinstytucjonalizacji opieki zdrowotnej 
oraz wspierające proces stałego monitoringu potrzeb zdrowotnych (mapowanie potrzeb 
zdrowotnych).  

Rozwijane będą nowoczesne formy świadczenia usług medycznych i opieki zdrowotnej łączące 
elementy telekomunikacji, informatyki oraz medycyny (Telemedycyna). Wykorzystanie 
współczesnych technologii pozwoli na zmianę „tradycyjnego” kapitałochłonnego lecznictwa 
w nowoczesne e-zdrowie, skutkując poprawą jakości usług służby zdrowia oraz oszczędnościami 
w tym sektorze.  

W połączeniu z pracami nad innowacyjnymi rozwiązaniami z dziedziny B+R, sektor ochrony zdrowia 
ma szansę stać się jedną z tych branż rozwojowych, na których warto budować przewagi 
konkurencyjne polskiej gospodarki (biotechnologia, przemysł farmaceutyczny itp.). 

Działania: 

 Poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia - wsparcie systemu akredytacji 
na wszystkich poziomach świadczenia usług medycznych; wprowadzenie sprawdzonych form 
organizacji opieki koordynowanej (OOK); poprawa jakości danych oraz rozwój narzędzi 
analitycznych do prognozowania chorobowości, oceny zapotrzebowania na kadry medyczne, 
infrastrukturę oraz identyfikacji „białych plam” w opiece zdrowotnej; stała poprawa 
mechanizmów planowania inwestycji w ochronie zdrowia oraz poprawa mechanizmów 
planowania świadczeń w oparciu o stały monitoring potrzeb zdrowotnych; poprawa 
wykrywalności chorób w zaawansowanych stadiach rozwojowych (działania dot. profilaktyki 
zdrowotnej) 

 Poprawa jakości świadczeń medycznych - podejmowanie i wspieranie działań projakościowych 
(akredytacji, przekształceń, restrukturyzacji); poprawa jakości zarządzania i kontroli w sensie 
administracyjnym oraz przede wszystkim w sensie medycznym; wdrożenie rejestru zdarzeń 
niepożądanych oraz wsparcie działań projakościowych w podmiotach leczniczych mających na 
celu poprawę zarządzań ryzykiem medycznym; wsparcie rozwiązań projakościowych na 
poziomie podstawowej opieki zdrowotnej 

 Rozwój sektora „białych” miejsc pracy - wsparcie uczelni medycznych w rozwoju kształcenia 
praktycznego m.in. poprzez rozwój kształcenia symulacyjnego oraz rozwój kształcenia 
podyplomowego (w tym kształcenia specjalizacyjnego); dostosowanie kształcenia 
podyplomowego pielęgniarek i położnych oraz przedstawicieli innych zawodów istotnych 
z punktu widzenia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, do zmieniających się potrzeb 
epidemiologiczno-demograficznych 

 Rozwój e-zdrowia, tym systemów informacyjnych w ochronie zdrowia - wykorzystanie systemów 
teleinformatycznych w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz zwiększenia 
efektywności systemu ochrony zdrowia, wykorzystanie e-usług publicznych do realizacji celów e-
zdrowia, informatyzacja podmiotów działających w systemie ochrony zdrowia, model 
zapewniający identyfikację i uwierzytelnienie oraz składanie bezpiecznego podpisu 
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elektronicznego przez pacjenta oraz osobę udzielającą świadczeń opieki zdrowotnej 
w systemach teleinformatycznych ochrony zdrowia, model integracji lub współpracy systemów 
teleinformatycznych Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Centrum Systemów Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia w związku z planowanymi systemowymi zmianami w systemie ochrony 
zdrowia, w podziale na model przejściowy i docelowy 

Projekty kluczowe przewidziane do przygotowania i realizacji do roku 2020: 

Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. Krajowe ramy strategiczne, w tym 
dostosowanie opieki zdrowotnej do wyzwań demograficznych 

System mapowania potrzeb zdrowotnych - poprawa jakości danych dotyczących m.in. informacji 
o stanie infrastruktury medycznej, rejestrach medycznych dedykowanych określonym jednostkom 
chorobowym oraz identyfikacja „białych plam” w opiece zdrowotnej 

Organizacja opieki koordynowanej (OOK) - poprawa jakości i efektywności publicznych usług 
zdrowotnych (pilotaż nowej formy organizacji, procesu i rozwiązań technologicznych 

Dokument strategiczny w zakresie rozwoju e-zdrowia, w tym systemów informacyjnych w ochronie 
zdrowia na lata 2016-2023  

3. Wzmocnienie kapitału społecznego i roli kultury w budowaniu spójności społecznej  

Działania: 

 Budowa zaangażowania społecznego i szerokiej współpracy pomiędzy podmiotami 
publicznymi, prywatnymi, sektorem nauki i społeczeństwa obywatelskiego wymaga 
w szczególności: 

 Kształtowania postaw sprzyjających kooperacji, kreatywności oraz komunikacji (edukacja 
obywatelska, kulturalna i medialna, rozwijanie kreatywnego myślenia i kooperacji) 

 Zwiększenia partycypacji społecznej i wpływu obywateli na życie publiczne (współpraca 
instytucji publicznych z obywatelami, zorganizowane formy aktywności obywatelskiej, 
integracja i solidarność społeczna, wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych, wsparcie 
postaw przedsiębiorczości lokalnej, inicjatyw kulturalnych i sportowych, edukacji 
obywatelskiej, wolontariatu) 

 Usprawnienia procesów komunikacji społecznej oraz wymiany wiedzy (dostęp do 
informacji, konsultacje społeczne, poprawa jakości komunikacji w sferze publicznej, 
wspieranie mediów w kształtowaniu więzi kulturowych i społecznych) 

 Rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego i kreatywnego oznacza: 

 Wzmacnianie tożsamości i uczestnictwa w kulturze na wszystkich poziomach 
funkcjonowania wspólnoty (lokalnym, regionalnym, narodowym) 

 Rozszerzenie zakresu dostępności kultury rozumianej w sposób szeroki, zarówno jako 
dostępność do instytucji kultury, jak i dostępność do dzieł kultury, co będzie miało 
bezpośredni wpływ zarówno na jakość kapitału ludzkiego, jak i będzie ważnym 
elementem włączenia społecznego i rozwoju poszczególnych regionów (zapełnianie 
„białych plam” w dostępie do kultury) 

 Wypracowanie systemu wspierania rozwoju sektora kreatywnego – stworzenie takich 
warunków dla rozwoju sektorów kreatywnych w Polsce, które wpływałyby na rozwój 
całego ekosystemu wspierania sektorów kultury 

Projekty kluczowe przewidziane do przygotowania i realizacji do roku 2020: 

Program integracji społecznej w ramach uczestnictwa w kulturze i dziedzictwie narodowym - 
upowszechnianie postaw obywatelskich 
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Międzyresortowy plan promocji Polski poprzez dziedzictwo kulturowe – m.in. szersze 
uwzględnienie kwestii związanych z dziedzictwem kulturowym w polityce turystycznej 

Rozszerzenie zakresu dostępności kultury – pakiet długookresowych i kompleksowych działań 
dotyczących rozwoju infrastruktury kultury i wzmacniania jej roli społecznej (biblioteki, centra 
kultury i inne instytucje jako lokalne centra działań społecznych), przygotowanie programów 
edukacyjnych dotyczących animacji kulturalnej i rozwoju szkolnictwa artystycznego, rozwiązania 
legislacyjne pozwalające na zwiększenie dostępności kultury  

Program kompleksowego wsparcia rozwoju przemysłów kreatywnych - rozwój przemysłów 
kultury i kreatywnych (baza danych nt. przemysłów kreatywnych, kompleksowe instrumenty 
wsparcia sektora kreatywnego, w tym m.in. w zakresie B+R sektora kreatywnego, tworzenia 
miejsc pracy w sektorze i ułatwienia dla start-upów zajmujących się działaniami kreatywnymi, 
tworzenia inkubatorów przedsiębiorczości kreatywnej na styku szkół wyższych i przedsiębiorstw, 
promocji sektora kreatywnego 
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Transport 

I. Diagnoza 

W Polsce w zakresie wykorzystania poszczególnych rodzajów transportu, największe znaczenie ma 
transport drogowy, a zaraz po nim transport kolejowy. Krajowa sieć drogowa liczy ponad 19 tys. km, 
w tym 1556 km autostrad i 1496 km dróg ekspresowych (stan na II połowę 2015 r.). W 2014 r.20 
transportem samochodowym przewieziono ponad 60% pasażerów, a w zakresie towarów 
przewieziono około 75% tonokilometrów ładunków ogółem. 

Analizując transport towarowy należy stwierdzić, że kolej jest mniej wykorzystana niż transport 
drogowy, w 2014 r. przewieziono koleją zaledwie 14,3% tonokilometrów, zaś pasażerów około 38%. 
Równolegle następuje spadek całkowitej długości eksploatowanych linii kolejowych (z 22,5 tys. km w 
2000 r. do 19,2 tys. km w 2014 r.)21. W obsłudze przewozów pasażerskich w przypadku kolei 
występują ograniczenia liczby obsługiwanych połączeń, zaś równocześnie rośnie liczba osobowych 
pojazdów samochodowych (ponad dwukrotny wzrost od 2000 r.), która w 2014 r. przekroczyła 20 
mln. O braku większego wykorzystania kolei przesądza głównie niska prędkość, z jaką mogą poruszać 
się pociągi, a także niska częstotliwość ich kursowania. Ograniczone wykorzystanie linii kolejowych do 
przewozu towarów wynika z wysokich kosztów. Rośnie liczba ciężarowych pojazdów 
samochodowych, która w 2014 r. osiągnęła 3,3 mln samochodów22 .  

W tym kontekście, w zakresie transportu intermodalnego - poza coraz lepszą infrastrukturą 
logistyczną - reszta jej elementów nie jest dobrze rozwinięta. Brakuje tzw. centrów logistycznych, 
które obok podstawowej obsługi przeładunkowej powinny oferować usługi dodatkowe; gęstość 
terminali kontenerowych w stosunku do powierzchni kraju jest znacznie niższa niż w innych 
państwach członkowskich UE. 

Systematycznie rozbudowywane i modernizowane są także porty lotnicze. Transport lotniczy 
obsłużył około 1% pasażerów. Niemniej jednak dostęp do lotów pasażerskich w Polsce jest gorszy niż 
w UE-15, miedzy innymi ze względu na gorzej rozbudowaną sieć połączeń drogowych i kolejowych. 
Z punktu widzenia obecnego ruchu lotniczego, nie występują braki w przepustowości krajowej 
infrastruktury lotniczej. W związku ze wzrostem ruchu i liczby operacji lotniczych, mogą jednak 
powstawać opóźnienia w ich wykonywaniu, w związku z ograniczoną przepustowością nawigacyjną 
portów. 

Szlaki żeglugowe nie tworzą spójnej sieci śródlądowych dróg wodnych. Długość żeglownych 
śródlądowych dróg wodnych od 2000 r. systematycznie spada i w 2014 r. wynosiła 365,5 km23. 
Wykorzystanie żeglugi śródlądowej, zarówno w przypadku pasażerów i towarów wynosi poniżej 1%. 
Korzystniejsza jest nieco sytuacja w zakresie infrastruktury portów morskich, których oferta 
przeładunkowa nie odbiega znacząco od standardów w regionie Morza Bałtyckiego, jednakże porty 
morskie nadal wymagają poprawy dostępu od strony lądu i morza.  

Konsekwencją zwiększających się przewozów jest rosnąca presja na środowisko, wzrost emisji 
zanieczyszczeń i związany z tym negatywny wpływ na zdrowie. Wzrost zatłoczenia na drogach 
wpływa na zagrożenie bezpieczeństwa i wzrost czasu niezbędnego do przemieszczania się, a także 
rosnące koszty transportu osób i towarów.  

Stale widoczny jest wzrost ruchu przejazdów samochodami osobowymi (o 54,5% w odniesieniu do 
liczby osób w latach 2003 – 2011), co przekłada się na wzrost przejazdów w ruchu pasażerskim 

                                                           
20

 GUS – Transport - wyniki działalności w 2014 r . 
21

 Ibidem. 
22

 Ibidem. 
23

 Ibidem. 
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w miastach. Jest to powiązane z postępującą suburbanizacją wokół dużych ośrodków miejskich, 
w których problemy transportowe stanowią jedną z barier rozwojowych i ograniczają zasięg rynków 
pracy. Sytuacja ta częściowo wynika z niesatysfakcjonującego sposobu funkcjonowania systemów 
transportu zbiorowego w miastach, spowodowanego brakiem: zintegrowanej przestrzennie 
i funkcjonalnie oferty transportu publicznego w miastach, a także poza miastami, nadal niskim 
wykorzystaniem technologii informatycznych oraz Inteligentnych Systemów Transportowych, 
niewystarczająco rozwiniętą infrastrukturą miejską i nadal odczuwalnym brakiem nowoczesnego, 
niskoemisyjnego taboru. Systemy te w niewystarczającym stopniu uwzględniają wyzwania 
demograficzne starzejącego się społeczeństwa; zmieniają preferencje osób do korzystania 
z samochodów osobowych na rzecz transportu publicznego. Szczególne znaczenie w zakresie 
poprawy dostępności do regionalnych ośrodków miejskich, ale także usprawnienia transportu 
publicznego w niektórych miastach mają pasażerskie przewozy kolejowe.  Ich wykorzystanie jest 
w dużym stopniu uzależnione od sposobu funkcjonowania, ale także integracji z miejskimi systemami 
transportu publicznego.  

Stopniowo poprawia się integracja polskiej przestrzeni we wszystkich wymiarach: w skali 
międzynarodowej, krajowej (łączenie ośrodków wojewódzkich), regionalnej (integracja największych 
miast z ich zapleczem i mniejszymi ośrodkami) oraz lokalnej, lecz nadal nie jest wystarczająca 
w stosunku do potrzeb mieszkańców i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. 

Międzygałęziowa dostępność transportowa: 

 

Źródło: Komornicki T., Rosik P., Stępniak M. (2014), Oszacowanie wartości WMDT i wskaźników gałęziowych na potrzeby 

dokumentów programowych i strategicznych dot. perspektywy finansowej 2014-2020, Instytut Geografii i Przestrzennego 

Zagospodarowania PAN. 

Pomimo znaczącego przyrostu w ostatnich latach długości dróg szybkiego ruchu, jej sieć nie obejmuje 
wszystkich miast wojewódzkich, a jej gęstość jest wielokrotnie niższa, czy to w odniesieniu do liczby 
ludności, czy powierzchni kraju, od wskaźników w pozostałych krajach UE. Długość linii kolejowych 
jest relatywnie wysoka na tle krajów Unii, niemniej jednak w 2015r. nadal większość głównych 
aglomeracji nie była połączona siecią szybkiej kolei. Pełna integracja z jednolitym rynkiem 
europejskim jest nadal utrudniona, ze względu na niezakończone inwestycje drogowe i kolejowe na 
sieci TEN-T, w szczególności z krajami bałtyckimi i południem Europy.  

Dodatkowo, gęstość sieci dróg szybkiego ruchu nie jest także równomierna w kraju. W 2015r. 
zaledwie kilka miast wojewódzkich było połączonych liniami kolejowymi o maksymalnej prędkości 
rozkładowej 160 km/h (np. Warszawa, Gdańsk, Poznań). Regionalnie, najgorsza dostępność dotyczy 
Polski Wschodniej, Pomorza środkowego, jak i terenów przygranicznych. Nadal większość miast 

Mimo znaczących inwestycji poprawiających 
stan infrastruktury transportowej we 
wszystkich regionach, polska przestrzeń nadal 
nie jest zintegrowana ani spójna wewnętrznie. 
Obrazuje to wskaźnik Międzygałęziowej 
Dostępności Transportowej (MDT) którego 
wysokie wartości cechują największe ośrodki 
miejskie (m. st. Warszawa, konurbacja śląska), 
a także szlaki łączące te ośrodki. Na przestrzeni 
lat 2007-2014 dostępność transportowa 
województw we wschodniej Polsce zwiększyła 
się w stopniu mniejszym niż na zachodzie kraju 
(odpowiednio o 2,86 i 3,46 pkt). 
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Polski Wschodniej pozostaje bez pełnych połączeń drogami ekspresowymi z Warszawą, Trójmiastem 
i Krakowem. Dodatkowo gęstość sieci drogowej, jak i kolejowej w Polsce Wschodniej jest mniejsza niż 
przeciętnie w kraju. System organizacji transportu (brak dogodnego dojazdu) dodatkowo potęguje 
wykluczenie z procesów rozwojowych mieszkańców małych miast i części obszarów wiejskich.  

II. Cel i oczekiwane efekty 

Rozwój infrastruktury transportu, jako elementu dostępności transportowej, 
jest jednym z czynników determinujących konkurencyjność Polski i jej 
regionów, ale także sektorów gospodarki, czy poszczególnych 
przedsiębiorstw. Równolegle do budowy i modernizacji materialnej 
infrastruktury transportu, na jej rozwój wpływa sposób jej wykorzystania. 
Efektem działań w tym obszarze będzie stworzenie zintegrowanej sieci 
transportowej, która bez względu na rodzaj transportu pozwoli na poprawę 
dostępności transportowej i związanym z tym skróceniem czasu przejazdu. 
W związku z rosnącymi przewozami towarów transportem drogowym, należy 
w większym stopniu wykorzystać potencjał kolei do przewozów 
intermodalnych. Niezależnie od ograniczenia negatywnego wpływu na 
środowisko, zmiana taka spowoduje skrócenie czasu, wzrost bezpieczeństwa 
transportowanych koleją ładunków, ograniczenie kosztów transportu. 
Wpłynie to na poprawę jakości usług transportowych.  

III. Wskaźniki pomiaru skuteczności realizacji celu 

Wskaźnik Jednostka miary 
Wartość 
bazowa 

(rok bazowy) 

Wartość 
pośrednia 
(rok 2020) 

Wartość 
docelowa 
(rok 2030) 

Źródło 
danych 

Wskaźnik Międzygałęziowej 
dostępności transportowej (WMDT) 

wskaźnik 
syntetyczny 

34,62 
(2014) 

42,56 
(2023) 

. 
Badanie MR 

- PAN 

Udział masy ładunków transportu 
intermodalnego w ogólnej masie 
ładunków przewożonej transportem 
kolejowym 

% 
4,20 

(2014) 
5-6 

(2020) 
. UTK 

Długość linii kolejowych pozwalających 
na ruch pociągów pasażerskich z 
prędkością techniczną powyżej 160 
km/h 

km 
90 

(2015) 
350 

(2023) 
. KPK 

Średnia prędkość kursowania pociągów 
towarowych na sieci linii PLK S.A 

km/h 
27 

(2015) 
40 

(2023) 
. KPK 

Liczba przewozów pasażerskich w 
przeliczeniu na 1 mieszkańca obszarów 
miejskich  

szt. 
167, 1 
(2011) 

226,8 
(2020) 

. GUS 

Udział taboru ekologicznego  
(z wyłączeniem diesla) w taborze 
służącym do obsługi transportu 
miejskiego   

 
% 

 
. 

 
. 

 
. 

 
GUS 

IV. Kierunki interwencji 

1. Budowa spójnej sieci transportowej służącej konkurencyjnej gospodarce  

Kluczowe dla gospodarki jest zapewnienie sprawnych połączeń umożliwiających dostawy produktów 
i surowców dla przedsiębiorstw oraz przemieszczanie się ludzi. Podejmowane inwestycje 

Zwiększenie 

dostępności 

transportowej oraz 

poprawa warunków 

świadczenia usług 

związanych z 

przewozem towarów 

i pasażerów  
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transportowe muszą być ekonomicznie uzasadnione, a ich efektem powinno być zmniejszenie 
kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw.  

Szczególne znaczenie ma poprawa dostępności transportowej do rynków pracy, szkół, jak 
i zwiększanie mobilności mieszkańców w obszarach słabo dostępnych transportowo. W tym zakresie 
istotną rolę odgrywa publiczny transport zbiorowy, w tym transport kolejowy. 

Wyzwaniem będzie rozwój transportu przy ograniczaniu oddziaływania na środowisko, w tym 
emisji. Tu szczególnie znaczenie będzie miało zwiększenie roli przewozów koleją oraz rozwój 
transportu intermodalnego. 

Działania: 

 Uzupełnienie luk w sieci połączeń drogowych (autostrady i drogi ekspresowe) oraz 
kolejowych o odpowiedniej jakości w relacjach europejskich, w tym TEN-T (wschód - zachód, 
powiązanie krajów bałtyckich oraz północ - południe) oraz krajowych i regionalnych i tym 
samym stworzenie spójnej sieci dróg, co poprawi pozycję konkurencyjną Polski oraz umożliwi 
włączenie obszarów o słabej dostępności, w tym peryferyjnych i przygranicznych w procesy 
rozwojowe 

 Przygotowanie atrakcyjnej oferty towarowego transportu kolejowego, co zwiększy udział 
kolejowych przewozów towarowych (poprawa parametrów infrastruktury liniowej jak 
i elementów punktowej infrastruktury towarowej, poprawa wyposażenia do przewozów 
towarowych) 

 Zwiększenie wykorzystania transportu intermodalnego w ogólnych przewozach towarów, 
(połączenia kolej, porty morskie, rzeczne i lotnicze, wyposażenie w środki do przewodu 
intermodalnego – kolej i statki) - poszerzenie oferty i obniżanie kosztów dostaw na rynki 
europejskie i pozaeuropejskie 

 Wzrost efektywności operacyjnej portów lotniczych, w celu zwiększenia liczby operacji 
lotniczych 

 Wzrost przewozów pasażerskich na kolei (skrócenie czasu podróży, poprawa obsługi 
pasażera, zapewnienie usług przewozowych użyteczności publicznej o optymalnej jakości, 
poprawa stanu taboru i infrastruktury) 

 Działania związane z ciągłym wzrostem bezpieczeństwa na drogach, w ruchu kolejowym, ale 
także innych gałęzi transportu, poprzez wdrażanie systemów zarządzania ruchem , nawigacji 
(np. ITS, ERTMS) 

Projekty kluczowe przewidziane do przygotowania i realizacji do roku 2020: 

Przegląd planowanych inwestycji (w tym DI, PBDK, KPK) w różnych gałęziach transportu, 
wskazanie inwestycji podstawowych i uzupełniających w kontekście realizacji celów SOR 

Powiązanie wszystkich miast wojewódzkich siecią dróg ekspresowych i autostrad (do roku 2023)  

Dokończenie budowy sieci drogowej, szczególnie TEN –T w relacjach południe – północ, wchód - 
zachód), w tym rozwój międzynarodowego szlaku transportowego Via Carpatia (do roku 2030) 

Połączenie 18 ośrodków wojewódzkich liniami kolejowymi zmodernizowanymi, co najmniej do 
średniej prędkości kursowania pociągów pasażerskich 100 km/h 

Analiza możliwości zwiększenia prędkości pociągów pasażerskich, w tym analiza wariantowa 
przebiegu i możliwości realizacji kolei dużych prędkości  

Przegląd efektywności lotnisk krajowych i regionalnych wraz z analizą możliwości utworzenia 
centralnego portu lotniczego  

Plan rozwoju intermodalności – wskazanie działań, w tym niezbędnych inwestycji 
w infrastrukturę transportu zapewniających zwiększenie przewozów intermodalnych przez kolej  

Poprawa żeglowności dróg wodnych, zwłaszcza Odry (do roku 2030) 
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Realizacja Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i wdrażanie Europejskiego 
Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS) na najważniejszych szlakach kolejowych 

2. Zwiększenie udziału ekologicznego transportu w miastach oraz ich obszarach funkcjonalnych 

W przypadku przewozu pasażerów, mając na uwadze ograniczanie negatywnego oddziaływania na 
środowisko, w tym emisji, szczególnie znaczenie ma zmniejszenie samochodowego transportu 
w miastach oraz obszarach funkcjonalnych na rzecz ekologicznego transportu publicznego oraz 
wprowadzenie niskoemisyjnych pojazdów samochodowych. Działania powinny być nakierowane na 
stworzenie atrakcyjnego transportu miejskiego, który zachęci mieszkańców do zmiany środka 
transportu. Sprzyjać temu będzie rozwój Inteligentnych Systemów Transportowych. Transport 
w coraz większym stopniu ma uwzględniać demograficzne zmiany w miastach. Rozbudowa systemów 
transportu publicznego powinna, w coraz większym stopniu być impulsem do właściwego 
wykorzystania przestrzeni i planowania miast. Działania te nie powinny ograniczać się wyłącznie do 
poprawy funkcjonowania transportu publicznego, ale powinny doprowadzić do stworzenia całych 
łańcuchów eko-mobilności, poprawiając warunki przemieszczania się rowerem i pieszo. Ograniczaniu 
emisji będzie służyła wymiana taboru transportu publicznego na niskoemisyjny, a także promowanie 
niskoemisyjnych osobowych samochodów. Wprowadzenie takich pojazdów wymaga stworzenia 
całych systemów zaopatrywania w paliwo, zgodnie z planami energetycznymi miast. Dla obsługi 
mieszkańców dojeżdżających do miast wymagana jest poprawa infrastruktury i funkcjonowania kolei 
aglomeracyjnych, czy lokalnymi przewozami kolejowymi oraz jej zintegrowania z transportem 
miejskim, także w zakresie taryf i wspólnego biletu.  

Działania: 

 Sprzyjanie efektywnym rozwiązaniom w zakresie organizacji transportu publicznego (węzły 
przesiadkowe, wspólny bilet) mającego wpływ na dostęp do rynków pracy i przeciwdziałający 
procesowi niekontrolowanej suburbanizacji 

 Stopniowa wymiana taboru transportu miejskiego na ekologiczny, niskoemisyjny 
przystosowanych do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych 

 Budowa systemów ładowania niskoemisyjnych pojazdów samochodowych 
 Integracja taryfowa kolei i transportu miejskiego  
 Rozwój kolei aglomeracyjnej, jako dogodnej formy dojazdu do miast 
 Wzmocnienie mechanizmów zarządzania transportem publicznym w miastach oraz w ich 

obszarach funkcjonalnych (w tym wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych) 

Projekty kluczowe przewidziane do przygotowania i realizacji do roku 2020: 

Zapewnienie efektywnych systemów transportu publicznego szynowego bądź ekologicznego (np. 
autobusy elektryczne) we wszystkich miastach wojewódzkich (do roku 2030);  

Przegląd niezbędnych działań (prawnych, organizacyjnych oraz inwestycyjnych) sprzyjających 
poprawie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego – rekomendacje dla polityki 
transportowej 

3. Poprawa efektywności wykorzystania publicznych środków na przedsięwzięcia transportowe 

Ze względu na ograniczone środki publiczne dostępne na budowę i rozwój infrastruktury 
transportowej, należy szczególnie zadbać o zapewnienie efektywności i wzmocnionej koordynacji 
w planowaniu przedsięwzięć. Przewiduje się zapewnienie infrastruktury na wystarczającym poziomie, 
lecz nie generującej nadmiernych kosztów związanych z jej budową i utrzymaniem, przy znacznym 
zaangażowaniu środków unijnych. Ma to szczególne znaczenie na obszarach wiejskich, gdzie gęstość 
zaludnienia nie jest duża, a sieć osadnicza rozproszona. 
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Działania: 

 Zwiększenie koordynacji inwestycji (poziom krajowy, regionalny i lokalny) mających charakter 
międzygałęziowy, sprzyjających uzyskaniu efektu sieciowego 

 Zwiększenie efektywności wykorzystania dostępnych środków, szczególnie na kolej, w tym 
poprawa jakości zarządzania procesem inwestycyjnym. Wzmocnienie potencjału 
administracyjnego w obszarze zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego 
oraz zarządzania infrastrukturą 

 Zastosowanie zintegrowanego podejścia w realizacji przedsięwzięć dotyczących transportu 
intermodalnego 

 Przygotowanie modeli finansowania przedsięwzięć transportowych, angażujących środki 
prywatne 

Projekty kluczowe przewidziane do przygotowania i realizacji do roku 2020: 

Przegląd niezbędnych działań (prawnych, organizacyjnych oraz inwestycyjnych) zwiększających 
efektywność wykorzystania środków publicznych w transporcie na etapie przygotowania, realizacji 
i utrzymania infrastruktury  – rekomendacje dla polityki transportowej 
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Energia  

Jednym z podstawowych wyzwań rozwojowych Polski na najbliższe lata jest zapewnienie gospodarce 
stabilnych dostaw taniej energii oraz zwiększenie efektywności jej wykorzystania zarówno przez 
przedsiębiorstwa, jak i w sektorze publicznym i na własny użytek obywateli. Uwarunkowania UE 
wskazują na konieczność uwzględniania w polityce energetycznej zagadnień przeciwdziałania 
zmianom klimatycznym i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną.   

Wypracowanie długofalowej, stabilnej polityki energetycznej oraz wdrożenie opartych na jej 
podstawie strategii sektorowych i systemu regulacji prawno - instytucjonalnych jest warunkiem 
koniecznym dla rozwoju sektora energetyki w Polsce. 

I. Diagnoza 

Polska elektroenergetyka jest oparta przede wszystkim na węglu. Produkcja energii elektrycznej wg 
nośników przedstawiała się w 2014 r. następująco: węgiel brunatny 35%, węgiel kamienny 50,5%, gaz 
ziemny 2%, energia odnawialna (biomasa, biogaz, woda, wiatr) 12,5%. 

Mimo iż własne zasoby węgla zapewniają Polsce perspektywę stabilnej produkcji energii elektrycznej, 
to nadal problemem dla krajowej gospodarki pozostają uwarunkowania zaopatrzenia w gaz ziemny 
i ropę naftową (wahania cen gazu ziemnego i ropy naftowej oraz wysokie uzależnienie od dostaw 
z jednego kierunku – udział importowanego gazu ziemnego w bilansie energetycznym wynosi około 
72%, przy czym 80% pokrywane jest z kierunku wschodniego). Przewaga surowców kopalnych ma 
niekorzystny wpływ na środowisko (wysoki poziom emisjiCO2 oraz innych substancji do powietrza) 
oraz generuje wysokie koszty wydobycia.  

Mimo rosnącego udziału energii odnawialnej w krajowym miksie energetycznym, poziom ten jest 
ciągle niezadowalający w porównaniu z krajami UE. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w Strategii UE 
„Europa 2020”, Polska zobowiązała się ograniczyć emisję gazów cieplarnianych o 20% w porównaniu 
z 1990 r., zwiększyć do 20% udział energii odnawialnej w ogólnych zużyciu energii oraz poprawić 
efektywność energetyczną (mierzoną wskaźnikiem zużycia energii pierwotnej) o 20%. O ile w kwestii 
redukcji emisji gazów, Polsce udało się zredukować więcej emisji niż wyznaczony cel, to w przypadku 
pozostałych dwóch wskaźników jest jeszcze wiele do zrobienia. 

Infrastruktura energetyczna w Polsce, w tym sieć przesyłowa i dystrybucyjna oraz znaczna część 
jednostek transformatorowych jest przestarzała, co powoduje znaczne straty energii w trakcie jej 
przesyłu. Z powodu znacznego wyeksploatowania oraz niskiej sprawności zdecydowana większość 
krajowych bloków energetycznych powinna zostać w najbliższych latach zmodernizowana lub 
zastąpiona nowymi. Według dostępnych danych wiek 80% linii o napięciu 220 kV, 23% linii o napięciu 
400 kV oraz 38% transformatorów przekracza 30 lat. Ponad 30 lat ma również około 59% urządzeń 
wytwarzających energię elektryczną (turbin), a około 16% tych urządzeń ma ponad 20 lat. 
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Schemat krajowej sieci przesyłowej 

 

Źródło: Polskie Sieci Elektroenergetyczne 

Kolejnym problemem polskiej gospodarki jest kwestia efektywności energetycznej, w tym przede 
wszystkim wysoka energochłonność przemysłu. W ciągu ostatnich 20 lat Polska dokonała dużego 
postępu w tej dziedzinie, jednak nadal energochłonność pierwotna PKB Polski, wyrażona w cenach 
stałych (rok bazowy to 2005) oraz parytecie siły nabywczej jest wyższa o 19% od średniej 
europejskiej.  Problemem są także straty sieciowe energii (8,2% przy średniej dla UE-5,7%). 

II. Cel i oczekiwane efekty  

Modernizacja sektora energetycznego oraz podjęcie działań na rzecz 
dywersyfikacji źródeł energii stanowi warunek dla podwyższania 
konkurencyjności polskiego przemysłu, poprawy jego efektywności 
energetycznej i zapewnienie  Polsce bezpieczeństwa energetycznego.  

Do osiągnięcia tego celu niezbędne jest tworzenie rozwiązań na rzecz 
modernizacji i rozbudowy sieci przesyłu i dystrybucji energii, szersze 
wykorzystanie energii odnawialnej, poszukiwanie nowych źródeł energii 
oraz wsparcie dla rozwoju niskoemisyjnego transportu zbiorowego. 

W perspektywie 10 lat efektem tych działań będzie zapewnienie stabilności 
dostaw dla użytkowników, zmniejszenie zużycia energii pierwotnej, poprzez 
m.in. stopniowe zwiększanie udziału OZE w miksie energetycznym, oraz 
spadek udziału wydatków na energię w budżetach domowych. 

Zapewnienie 

równego i 

powszechnego 

dostępu do taniej 

energii, pochodzącej 

w coraz większym 

stopniu ze źródeł 

odnawialnych  

W ujęciu przestrzennym polską 
energetykę charakteryzuje więc 
zdecydowana nierównomierność. 
Istnieją też duże luki w sieci 
energetycznej, przede wszystkim 
na terenach Polski wschodniej 
i północnej. Niedostatki w zakresie 
sieci dystrybucyjnej dotykają 
szczególnie tereny wiejskie. 
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III. Wskaźniki pomiaru skuteczności realizacji celu 

Wskaźnik Jednostka miary 
Wartość 

bazowa (rok 
bazowy) 

Wartość 
pośrednia 
(rok 2020) 

Wartość 
docelowa 
(rok 2030) 

Źródło danych 

ODEX – wskaźnik efektywności 
energetycznej 

Wskaźnik 
zagregowany 

2000=100 

68,4 
(2013) 

63,0 . Eurostat 

Udział energii ze źródeł 
odnawialnych w zużyciu energii 
brutto 

% 12,5 (2014) 20  Eurostat 

Równomierność rozmieszczenia 
źródeł energii, w tym OZE 

    
Ministerstwo 
Środowiska 

Zużycie energii pierwotnej  Mtoe 1664,6 

zwiększenie 
efektywności 

energetycznej o 
20% 

 Eurostat 

IV. Kierunki interwencji 

Wobec wyzwań, przed jakimi stoi polska energetyka działania zostaną skoncentrowane na poprawie 
efektywności energetycznej gospodarki ,zapewnieniu dywersyfikacji zarówno źródeł jak i kierunków 
dostaw paliw i energii, zwiększaniu udziału odnawialnych źródeł energii, stopniowym zwiększaniu 
konkurencyjności naszego sektora węglowego i stopniowa redukcja roli węgla w polskim miksie 
energetycznym przy jednoczesnym rozwoju węglowych technologii niskoemisyjnych. 

1. Poprawa efektywności energetycznej 

Poprawa efektywności energetycznej jest jednym z priorytetów polityki energetycznej kraju. 
Działania w tym zakresie będą opierać się na planach gospodarki niskoemisyjnej, na ograniczaniu 
energo - i materiałochłonności gospodarki, czyli inwestycjach w przedsiębiorstwach energetycznych, 
ciepłownictwie i wykorzystaniu końcowym energii (termomodernizacja w budownictwie, 
efektywność paliwowa w transporcie, oszczędnie korzystanie z energii przez odbiorców końcowych). 
W odniesieniu do przedsiębiorstw istotna jest koncentracja na  zmniejszaniu strat energii, ciepła 
i wody. Do poprawy efektywności energetycznej przyczynia się także rozwój konkurencyjnych rynków 
paliw i energii. 

Działania:  

 Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i mieszkalnych 
wielorodzinnych 

 Zwiększenie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach 
 Poprawa w zakresie systemów ciepłowniczych i chłodniczych oraz wsparcie dla strategii 

niskoemisyjnych 
 Podniesienie sprawności i redukcja strat w sieciach przesyłowych oraz miejscach wytwarzania 

energii 
 Wprowadzenie energooszczędnych i wysokoefektywnych technologii; 
 Wsparcie produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu (kogeneracja) 
 Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i innych przyjaznych środowisku form 

mobilności miejskie (rowery, transport szynowy, eko-autobusy, w tym elektryczne) 
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Projekty kluczowe przewidziane do przygotowania i realizacji do roku 2020: 

Inwestycje w przedsiębiorstwach energetycznych, ciepłownictwie i wykorzystaniu końcowym 
energii (budownictwo, produkcja i zachowania energooszczędne)  

2. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego kraju 

Bezpieczeństwo energetyczne wymaga dywersyfikacji zarówno źródeł, jak i kierunków dostaw paliw 
i energii. Dywersyfikacji źródeł towarzyszyć będzie zwiększenie udziału energii odnawialnej. 

W tym obszarze istotne jest zaspokojenie krajowego zapotrzebowania na węgiel oraz 
zagwarantowanie potrzebnych dostaw. W zakresie ropy naftowej i paliw ciekłych podstawowe 
znaczenie będą miały inwestycje dotyczące budowy infrastruktury umożliwiającej transport gazu 
i ropy naftowej z różnych regionów świata, a także rozbudowę sieci przesyłowej, przeładunkowej 
oraz magazynowej.  

Dywersyfikacja źródeł dostaw ropy i gazu pozwoli nam na zmniejszanie zależności energetycznej od 
jednego źródła. Polska będzie więc wspierać stworzenie wewnętrznego rynku energii, w tym 
integrację unijnego rynku gazu oraz jego liberalizację przy pozostawieniu strategicznych decyzji 
państwom członkowskim.  

Działania: 

 Wspieranie pozyskiwania energii z nowych źródeł (gaz ziemny ze złóż niekonwencjonalnych, 
energetyka jądrowa, OZE -poprawa „energy mix”) 

 Modernizacja oraz budowa nowych linii energetycznych, umożliwiających wymianę 
transgraniczną z krajami sąsiednimi; budowa interkonektorów i mostów energetycznych 

 Rozwijanie technologii magazynowania energii 
 Budowa i modernizacja sieci gazowej przesyłowej i dystrybucyjnej 
 Wprowadzenie mechanizmów wynagradzania firm energetycznych za utrzymywanie 

w systemie pewnego poziomu dostępnej mocy za odpowiednią opłatą (mechanizm rynku 
mocy) 

 Inwestycje w wykorzystanie zasobów energii zgodnie z terytorialnym potencjałem (np. 
elektrownie wodne, biomasa) 

Projekty kluczowe przewidziane do przygotowania i realizacji do roku 2020: 

Rozbudowa bloków energetycznych, przede wszystkim na terenach o słabym rozwoju sieci 

Rozbudowa terminali LNG 

Program zarządzania zasobami biomasy 

Program uruchomienia zasobów geotermalnych 

3. Modernizacja i rozwój energetyki  

Dla zapewnienia stabilnej pracy systemu elektroenergetycznego kluczowy jest rozwój sieci 
przesyłowych i dystrybucyjnych. Rozwijając i modernizując sieć należy mieć na uwadze trendy jakie 
zachodzą w wytwarzaniu energii : rozwój OZE, zwłaszcza w formule rozproszonej oraz dążenie do 
poprawy efektywności wykorzystania energii. 

Działania: 

 modernizacja i rozbudowa infrastruktury energetycznej 
 wprowadzenie sieci inteligentnych połączeń międzysystemowych, szczególnie połączeń 

między sieciami elektroenergetycznymi a odnawialnymi źródłami energii; (smart grid) 
 kontynuowanie prac nad wdrażaniem energetyki jądrowej 

Projekty kluczowe przewidziane do przygotowania i realizacji do roku 2020: 
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Opracowanie nowej długofalowej polityki energetycznej Polski 

Przygotowanie Strategii modernizacji sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce 

Rozbudowa bloków energetycznych, przede wszystkim na terenach o słabym rozwoju sieci 

Rozbudowa połączeń międzysystemowych na linii Północ- Południe oraz integracja bazowych 
systemów przesyłowych w regionie Morza Bałtyckiego. 

Rozwój energetyki jądrowej 
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Środowisko naturalne 

We współczesnym świecie wymogi ochrony środowiska przyrodniczego stały się jednym 
z ważniejszych uwarunkowań rozwoju społeczno-gospodarczego, a zachodzące globalne zmiany 
klimatyczne i działalność gospodarcza zwiększają znaczenie oddziaływania polityki państwa na stan 
środowiska przyrodniczego. Środowisko naturalne kształtuje możliwości inwestycyjne zgodnie 
z istniejącym potencjałem świadczeń/usług ekosystemowych i kierunkowymi regulacjami prawnymi. 
Jest kapitałem naturalnym i stanowi potencjał rozwoju konkretnej, dającej się opisać geograficznie 
przestrzeni. Podstawowymi zasobami środowiska, warunkującymi rozwój gospodarczy i społeczny są: 
dostęp do wód i ich jakość, jakość powietrza atmosferycznego, zasoby przestrzeni oraz związana 
z nimi różnorodność biologiczna i krajobrazowa, gleba, klimat, surowce naturalne, potencjał 
energetyczny. O zdolności do wykorzystania środowiskowych czynników rozwoju decydują także 
świadomość społeczna, system prawny oraz dostęp do informacji o środowisku i umiejętność 
korzystania z niej.  

I. Diagnoza 

Po roku 1990 w Polsce nastąpiły korzystne zmiany w zakresie ochrony środowiska naturalnego. 
W wyniku zmian strukturalnych w gospodarce, rosnącej świadomości ekologicznej społeczeństwa, 
a także programom inwestycji środowiskowych zasadniczo zmniejszyła się ilość zanieczyszczeń 
powietrza atmosferycznego, wody i gleb. Zakres działań ochronnych rozszerzono o hałas i krajobraz. 
Zintegrowano system obszarów prawnie chronionych, obszarów ochrony siedlisk oraz specjalnej 
ochrony ptaków (Natura 2000). Wprowadzono zintegrowaną gospodarkę odpadami, co służyło 
zagospodarowaniu systematycznie zwiększającej się ilości odpadów (jako następstwa ogólnego 
wzrostu dobrobytu społeczeństwa).  

Stopniowo następuje wyrównanie dostępności ludności do kanalizacji (68,7% ludności w 2014 r.) 
względem dostępu do wodociągów (91,6% w 2014 r.). Rośnie odsetek ludności korzystającej 
z oczyszczalni ścieków, zarówno w mieście (93,9% w 2014 r., wzrost o 5,9 p.p. od 2010 r.), jak i na wsi 
(37,4% w 2014 r., wzrost o 8,9 p.p. od 2010 r.). Jednakże okres 2009-2014 charakteryzuje się 
znaczącym spadkiem liczby składowisk komunalnych (z 803 do 394 w 2014 r.), co wynika w dużej 
mierze z niedostosowania ich do wymogów prawno-organizacyjnych. Składowanie odpadów odbywa 
się ze szkodą dla środowiska i z pominięciem potencjalnego źródła energii, gdyż właśnie z odpadów 
możliwe jest pozyskanie dodatkowej energii (w 2014 r. ok. 11,3% odpadów komunalnych 
przekształcono termicznie). W 2014 roku nastąpiło niemal potrojenie ilości odpadów komunalnych 
zbieranych selektywnie z niemal 788,9 tys. ton w 2009 r. do 2049 tys. ton, co oznacza pozytywną 
tendencję zjawiska, jednak w porównaniu z ogólną wielkością odpadów komunalnych z 2014 roku 
(10 330,4 tys. ton) odpady selektywne stanowią poniżej 20% całości.  

Infrastruktura komunalna w latach 2009-2014 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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W Polsce w ostatnich latach, z powodu zachodzących zmian klimatu nasilają się ekstremalne 
zjawiska pogodowe, a  jednym z ich najgroźniejszych skutków jest zwiększenie występowania 
powodzi. 

Problem stanowi też zbyt małą wielkość zasobów zmagazynowanych w sztucznych zbiornikach 
wodnych oraz nieefektywny system ochrony przeciwpowodziowej kraju. Zasoby wodne w Polsce są 
rozmieszczone nierównomiernie: środkowa część Polski w wyniku naturalnych zmian rocznych (lata 
suche lub mokre) jest obszarem deficytu wody – lub powodzi i podtopień- o różnym natężeniu 
i zasięgu przestrzennym. W prowadzonej w latach 2012-2014 ocenie stanu jednolitych części wód 
rzek i zbiorników sztucznych niemal 90% uzyskało ocenę złą; w 2014 roku tylko 15% ocenianych wód 
jeziornych uzyskało ogólną ocenę wysoką. Pobór wód powierzchniowych zaspokaja 84% potrzeb 
bytowych ludności.  

Pomimo systematycznej poprawy jakości powietrza, w Polsce istotnym problemem nadal pozostają 
w sezonie letnim - zbyt wysokie stężenia ozonu troposferycznego, a w sezonie zimowym - 
ponadnormatywne stężenia pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu.W rankingu 10 najbardziej 
zanieczyszczonych miast w Europie aż 6 znajduje się w Polsce : Katowice, Sosnowic, Zabrze, Gliwice, 
Nowy Sącz i Kraków. 

Dobry stan polskich gleb stanowi potencjał dla produkcji żywności wysokiej jakości. W 2014 r jedynie 
ponad 63 tysiące hektarów, w większości poprzemysłowych, w tym będących częścią terenów 
zurbanizowanych, wymagało rekultywacji. Polska dysponuje licznymi złożami kopalin, wodami 
geotermalnymi i mineralnymi oraz najpowszechniej występującymi surowcami skalnymi, 
rozłożonymi nierównomiernie w przestrzeni kraju. Podobnie nie są równomiernie rozmieszczone 
zasoby krajobrazów i wysoko ocenianej różnorodności biologicznej Polski. Istotną częścią tego 
potencjału są lasy (29% pow. kraju) i tereny o tradycyjnej strukturze rolnictwa. O dobrej kondycji 
przyrody świadczy miedzy innymi zachowanie procesów sukcesyjnych, w tym samorzutności 
odnawiania lasu.  

Obserwowane niekorzystne zmiany liczebności i składu gatunków roślin i zwierząt przeważnie 
wynikają z wadliwego zarządzania przestrzenią, w tym szybkiego, niekontrolowanego rozwoju miast 
i presji upraw wielkopowierzchniowych. Zmniejszający się udział powierzchni terenów zielonych i 
zabudowa korytarzy napowietrzających, odcinając przestrzenie otwarte od wnętrza miasta pogarsza 
warunki klimatyczne i jakości życia – zanikają funkcje ochrony przed hałasem i pyłami, maleje miedzy 
innymi zdolność odtwarzania zasobów wodnych i tlenu. 

 Rosnąca presja wywierana przez działalność człowieka  na przyrodę powoduje jednak zagrożenia, 
które polegają przede wszystkim na lokalizacji terenów osiedlowych w obrębie terenów 
wartościowych przyrodniczo lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie.  Na skutek postępującej 
antropopresji, przede wszystkim w obszarze metropolii, istnieją zagrożenia związane m.in. 
z rozczłonkowania ciągów korytarzy ekologiczno turystycznych przez infrastrukturę drogową, 
urbanizacją obszarów leśnych, tworzeniem w nich szlaków komunikacyjnych, penetracją lasów i ich 
zaśmiecaniem.  

II. Cel i oczekiwane efekty 

Wskazane w diagnozie czynniki negatywne, w tym zmiany klimatyczne, 
znacznie zwiększają koszty rozwoju: generują straty z tytułu braku inwestycji, 
przekierowania środków na przywrócenie pożądanego stanu powietrza, 
gleby, wody i leczenie chorób zależnych od czynników środowiskowych. 

Celem jest zachowanie i rozwój środowiskowego potencjału na rzecz 
kolejnych pokoleń. Wymaga to wiedzy, podejścia innowacyjnego 
w rozwiązywaniu problemów oraz takiego gospodarowania zasobami 
nieodnawialnymi, aby można je było utrzymywać w optymalnym stanie.  

Rozwój potencjału 

środowiska 

naturalnego na 

rzecz obywateli 

i przedsiębiorców 
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Oczekiwane rezultaty działań obejmują stopniowe zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, zwiększenie 
ilości retencjonowanej wody do 12,0-15,0% oraz wzrost udziału terenów chronionych, w tym 
w szczególności parków narodowych i rezerwatów. 

III. Wskaźniki pomiaru skuteczności realizacji celu 

Wskaźnik 
Jednostka 

miary 

Wartość 
bazowa 

(rok bazowy) 

Wartość 
pośrednia 
(rok 2020) 

Wartość 
docelowa 
(rok 2030) 

Źródło 
danych 

Średni wskaźnik emisji zanieczyszczeń 
pyłowych (osiągnięcie wskaźnika 
normatywnego pyłowych zanieczyszczeń 
powietrza)  

Mg/rok 
PM10 - 862,05, 
PM2,5 - 822,43 

 
 

GIOŚ 

Udział retencjonowanej wody opadowej w 
średnim, rocznym odpływie wód 
(zmniejszenie odpływu średniorocznego z 
obszaru Polski przez ustalenie poziomu 12-
15% retencjonowanej wody opadowej) 

% 9. . 12,0-15,0 
IMiGW/

GUS 

Udział powierzchni parków narodowych i 
rezerwatów w powierzchni ogółem   

1% 
(2014) 

 
 

GUS 

IV. Kierunki interwencji  

1. Zwiększenie dyspozycyjnych zasobów wodnych i osiągnięcie wysokiej jakości wód  

Obecny stan zasobów wodnych – tak ilościowy jak i jakościowy - jest wynikiem wieloletniego 
niedofinansowania gospodarki wodnej i rozproszenia kompetencji zarządczych. Ponieważ dostęp do 
zasobów wód dobrej jakości i w odpowiedniej ilości jest warunkiem zrównoważonego rozwoju, 
konieczne jest zwiększenie dyspozycyjnych zasobów wód, poprawa ich stanu ekologicznego i jakości 
chemicznej. Racjonalne gospodarowanie zasobami wód ujmowanych na potrzeby zaopatrzenia 
ludności oraz dla rozwoju gospodarczego powinno zapewniać równowagę poboru i odtwarzania 
zasobów, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiednio wysokiego poziomu oczyszczania wód 
zużytych. Wspomaganiem racjonalnego korzystania z zasobów wodnych powinno być 
zagospodarowywanie wód opadowych w obrębie zlewni, zwłaszcza w aglomeracjach i pozostałych 
obszarach zurbanizowanych. 

Działania: 

 rozwój gospodarki wodno – ściekowej, rozwój infrastruktury sanitarnej w oparciu 
o zaktualizowany KPOŚK oraz nieograniczony czasowo dostęp do infrastruktury sanitarnej 
w zagospodarowaniu turystycznym szlaków wodnych i obiektów rekreacji związanej 
z wodami otwartymi 

 poprawa warunków wodnych obszaru województw - dostosowanie wojewódzkich 
programów małej retencji lub programów zapobiegania skutkom suszy do powiększania 
zasobów dyspozycyjnych wód powierzchniowych, upowszechnienie proekologicznych metod 
retencjonowania wód 

 upowszechnienie zarządzania wodą opadową w obszarach zurbanizowanych w drodze 
zwiększenia możliwości retencjonowania tych wód 

 zmniejszenie ryzyka powodziowego w oparciu o inwestycje o wysokim stopniu skuteczności 
i racjonalności ekonomicznej 

 wdrażanie technologii woodoszczędnych w gospodarce i propagowanie oszczędności wody 
w gospodarstwach domowych 
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2. Likwidacja źródeł zanieczyszczeń pyłowych lub istotne zmniejszenie ich oddziaływania 

Skuteczne zarządzanie emisjami przemysłowymi, szczególnie z sektora energetycznego, odczuwalnie 
poprawiło jakość powietrza w Polsce, jednakże nadal interwencji wymaga emisja zanieczyszczeń 
pyłowych, powstających w sektorze komunalnym i w transporcie (zwłaszcza powstających w wyniku 
spalania paliw stałych w niskich temperaturach i spalania odpadów). Niezbędne jest podjęcie 
dodatkowych działań naprawczych w  tym zakresie w całym kraju, jednak przede wszystkim na tych 
terenach, gdzie występują znaczne przekroczenia norm jakości powietrza z systemów grzewczych. 
Jednocześnie są to działania o dużym potencjale innowacji i stymulacji rozwoju gospodarczego, 
aktywnie wspomagające politykę klimatyczną.  

Działania: 

 przedsięwzięcia na rzecz likwidacji niskiej emisji z systemów grzewczych 
 ograniczenie emisji w transporcie kołowym 

3. Ochrona gleb przed zasklepianiem i zanieczyszczeniami 

Powstrzymanie degradacji gleb związanej z aktywnością gospodarczą powinno koncentrować się na 2 
kierunkach: zachowaniu produktywności gleb i zdolności do pełnienia przez nie rozlicznych funkcji 
przyrodniczych oraz ograniczenie zajmowania gleb w procesach rozwoju przestrzeni zurbanizowanej, 
przemysłowej i przeznaczonej na rozwój sektora transportu. W przypadku wystąpienia procesów 
degradacji należy dążyć do przywrócenia właściwych funkcji glebom zdegradowanym. W 
zagospodarowaniu terenu, szczególnie w miastach należy dążyć do zmniejszenia powierzchni trwale 
zasklepionych i rozwoju powierzchni chłonnych, wykorzystując wodę odpadową dla nawodnień 
zieleni towarzyszącej budynkom. Infrastruktura zieleni, tworzona z terenów zieleni miejskiej, 
podmiejskich terenów rekreacyjnych oraz terenów zapewniających spójność przyrodniczą regionu ma 
decydujący wpływ na klimat lokalny.   

Działania: 

 realizacja programu identyfikacji gleb wymagających rekultywacji  
 realizacja zasady pierwszeństwa wtórnego użytkowania przestrzeni w procesach 

inwestycyjnych 
 pełne objęcie rozwoju i utrzymania zielonej infrastruktury miast pojęciem „inwestycji celu 

publicznego” 

4. Zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i kulturowych oraz ich 
zachowanie 

Określenie przestrzeni pełniącej lub mogącej pełnić funkcje symboliczne oraz identyfikacyjne w skali 
kraju i subregionu powinno być elementem polityki kulturowej i historycznej państwa. Potrzebna jest 
identyfikacja i ustalenie norm zarządzania nie tylko krajobrazami najcenniejszymi (priorytetowymi), 
ale także wartościowymi elementami i strukturami przestrzennymi obszarów poprzemysłowych, oraz 
mniej eksponowanych krajobrazów, ponieważ to one decydują o jakości życia społeczności lokalnych.  

W postępującym procesie urbanizacji wsi, wymykającej się kontroli suburbanizacji i szerokim 
programie inwestycyjnym konieczne jest wsparcie struktur przyrodniczych, zmniejszenie ich 
rozproszenia i zachowanie łączności miedzy obszarami chronionymi. Obniżenie rangi planowania 
przestrzennego, jego jakości i funkcji ochronnych, roli analiz fizjograficznych stanowią istotne 
przyczyny nadmiernej eksploatacji przestrzeni przyrodniczej, na równi z rozproszeniem kompetencji 
zarządczych.  

Działania: 

 powiększanie powierzchni chronionych 
 pełne wdrożenie Europejskiej Konwencji Krajobrazowej 
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 wdrożenie ochrony korytarzy ekologicznych i zwiększenie skuteczności ochrony ustawowej 
przestrzeni szczególnie cennej ze względów przyrodniczych 

 zwiększenie ogólnej lesistości kraju oraz zwartości kompleksów leśnych i powierzchni 
zalesianych  

 wprowadzenie zmian w zakresie systemu planowania i zagospodarowania przestrzeni oraz 
zmian instytucjonalnych w zarządzaniu obszarami poddanymi ochronie 

5. Wprowadzenie krajowej polityki surowcowej i zastępowania surowców, w tym określenie złóż 
strategicznych dla różnych grup surowców  

W celu zachowania bezpieczeństwa surowcowego kraju konieczne jest określenie zasięgów 
strategicznych złóż, zasad zarządzania przestrzenią, pod którą zalegają, w tym działań 
umożliwiających rozwój gospodarczy tych terenów oraz polityki odszkodowawczej, stosowanej 
w wypadku decyzji o podjęciu eksploatacji złóż. Jednocześnie niezbędne jest dostosowanie zasad 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, przemysłowych i wydobywczych do potrzeb ich 
efektywnego przetwarzania i zamknięcia cyklu życia produktów oraz zamienne wykorzystywanie 
środowiskowych czynników rozwoju w produkcji energii i polityce surowcowej. 

Działania: 

 delimitacja złóż strategicznych dla gospodarki 
 wsparcie innowacyjności w wykorzystaniu surowców z wtórnego obiegu, z zasobu 

tworzonego przez odpady użytkowe i produkcyjne 

Projekty kluczowe przewidziane do przygotowania i realizacji do roku 2020: 

Wdrożenie Programu likwidacja niskiej emisji z systemów grzewczych - Stworzenie ram 
prawnych sprzyjających realizacji efektywnych działań w tym zakresie, zwiększenie świadomości 
społecznej, standaryzacja urządzeń grzewczych i opału, rozwój mechanizmów kontrolowania 
źródeł niskiej emisji, dostosowanie mechanizmów finansowych i ich społeczna dostępność  

Realizacja audytu krajobrazowego - Audyt jest mechanizmem poznawczym i zarządczym, 
odnoszącym się do oceny zasobów krajobrazowych, zachowania wysokiej jakości krajobrazów, 
wspomagającym planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz budowanie strategii rozwoju 
w oparciu o zasoby dziedzictwa naturalnego (przyrodniczego i kulturowego)  

Kompleksowa poprawa jakości powietrza w miastach Kraków, Katowice, Sosnowic, Zabrze, 
Gliwice, Nowy Sącz 
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VIII. Podstawowe źródła finansowania Strategii 

Strategia przewiduje, że do 2020 r. ponad bilion złotych będzie przeznaczone na realizację jej celów. 
Sfinansowanie wszystkich celów rozwojowych będzie wymagało zaangażowania znacznych środków 
publicznych (krajowych i zagranicznych) oraz prywatnych24.  

Realizacja celów Strategii będzie finansowana z: publicznych funduszy krajowych w ustalonym 
zakresie, tj. środków budżetu państwa oraz państwowych funduszy celowych, środków budżetów 
jednostek samorządu terytorialnego oraz innych środków jednostek oraz form organizacyjno-
prawnych sektora finansów publicznych; publicznych środków wspólnotowych, a także z innych 
źródeł zagranicznych; środków prywatnych obejmujących również kredyty i pożyczki, także 
poręczone lub gwarantowane przez uprawnione podmioty do udzielania poręczeń lub gwarancji. 

Podstawowymi źródłami finansowania będą: 

 fundusze rozwojowe - 140 do 220 mld zł  

Potencjał inwestycyjny Polskiego Funduszu Rozwoju szacowany jest na 75-120 mld zł, 
a różnego rodzaju programów rozwojowych, m.in. Krajowego Funduszu Kapitałowego, 
Polskiego Funduszu Wzrostu, Funduszu Ekspansji Zagranicznej – na 65-100 mld zł. 
Utworzenie Polskiego Funduszu Rozwoju integrującego instytucje wspierające rozwój 
przyczyni się do mobilizacji środków prorozwojowych i ukierunkowania ich na realizację 
projektów o kluczowym znaczeniu dla kraju i realizacji celów Strategii. 

 środki sektora bankowego – ok. 90 mld zł  

Dużym zasobem środków inwestycyjnych dysponuje też rynek finansowy, w szczególności 
sektor bankowy. Szacowana nadpłynność banków jest znaczna, przy mocnych jednocześnie 
współczynnikach adekwatności kapitałowej.  

 potencjał inwestycyjny przedsiębiorstw – do 230 mld zł środków na lokatach firm 
prywatnych  

Istotnym elementem pobudzania aktywności inwestycyjnej powinna być aktywizacja kapitału 
zgromadzonego na rachunkach przedsiębiorstw. Obecnie, głównie za sprawą sytuacji 
geopolitycznej, firmy niechętnie wydają swoje zakumulowane środki na inwestycje. 
Wyzwaniem dla państwa jest stworzenie korzystnych warunków dla działalności biznesowej 
i stymulowanie przedsiębiorstw do inwestowania wolnych środków, we współpracy 
z sektorem finansowym. Możliwości generowania strumieni inwestycyjnych daje nowoczesna 
infrastruktura rynku finansowego oraz popularność niektórych form finansowania 
działalności wśród polskich przedsiębiorców.  

 potencjał inwestycyjny spółek Skarbu Państwa – ok. 75–150 mld zł  

Realizacji celu zwiększenia stopy inwestycji sprzyjają również duże potencjalne zasoby 
inwestycyjne, m.in. spółek Skarbu Państwa, agencji rządowych i innych podmiotów 
publicznych. 

 fundusze unijne wraz z wkładem własnym – 480 mld zł 

Głównym źródłem finansowania działań prorozwojowych – stanowiącym prawie połowę 
przewidzianych nakładów w Polsce – będą stanowiły środki Europejskich Funduszy 
Strukturalnych i Inwestycyjnych z budżetu Unii Europejskiej, alokowane na okres 
programowania 2014-2020 (wydatkowane w praktyce do roku 2023). Wciąż stoimy też przed 
szansą ukierunkowania środków unijnych z perspektywy finansowej 2014-20 na trwałą 

                                                           
24

 „Strategia Rozwoju Kraju 2020” zakładała, że na cele rozwojowe (wg klasyfikacji COFOG) w 2020 r. wydatkowane będzie 
17,6% PKB (w 2013 r. wskaźnik ten wynosił 14,4% PKB). 
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zmianę modelu rozwojowego. Szansę tę zwiększa spory potencjał instytucjonalny w zakresie 
zarządzania środkami UE oraz duża skuteczność beneficjentów w pozyskiwaniu funduszy. 

Aby fundusze UE efektywnie i długofalowo wspierały rozwój w kontekście zaplanowanych 
celów krajowych muszą zostać spełnione co najmniej 2 warunki: 

 po pierwsze, musi nastąpić uspójnienie oraz koordynacja przedsięwzięć prorozwojowych 
przewidzianych w krajowych dokumentach strategicznych i dokumentach 
programowych przygotowywanych na potrzeby perspektywy finansowej UE na lata 
2014-2020 (tj. Umowa Partnerstwa, programy operacyjne); 

 po drugie, realizacja programów musi przebiegać w maksymalnie efektywny sposób, 
przez co rozumieć należy zarówno właściwe tempo ogłaszania naborów, wyłaniania 
projektów i rozliczania ich, jak i przede wszystkim - osiąganie zakładanych efektów 
rzeczowych. 

 programy i inicjatywy europejskie 

Istotnym źródłem finansowania z punktu widzenia realizacji Strategii mogą być również 
programy i inicjatywy unijne inne niż EFSI, takie jak np.: Horyzont 2020 – program w zakresie 
badań naukowych i innowacji, którego celem jest m.in. stworzenie spójnego systemu 
finansowania innowacyjnych rozwiązań, produktów lub technologii, zarówno na etapie 
koncepcji, poprzez badania, skończywszy na ich wdrożeniu; COSME – program który wspiera 
działania mające na celu ułatwienie i poprawę dostępu MŚP do finansowania na etapie 
powstawania, wzrostu i przenoszenia własności oraz w uzupełnieniu instrumentów 
finansowych na rzecz MŚP; LIFE – program dedykowany współfinansowaniu projektów 
z dziedziny ochrony środowiska i klimatu; Erasmus+ – program na rzecz kształcenia, 
szkolenia, młodzieży oraz sportu, którego celem jest umożliwienie podnoszenia kwalifikacji 
oraz zwiększenie szans na zatrudnienie ludziom młodym; EaSI – program parasolowy, który 
ma promować wysokiej jakości i trwałe miejsca pracy oraz przyczyniać się do zapewnienia 
odpowiedniej i godziwej ochrony socjalnej, a także zwalczania wykluczenia społecznego 
i ubóstwa oraz poprawy warunków pracy.  

 instytucje międzynarodowe - 50-80 mld zł 

Kolejne źródła finansowania inwestycji to różnego rodzaju zagraniczne programy kredytowe, 
poręczeniowe i gwarancyjne ze szczególnym uwzględnieniem strategicznych programów 
zagranicznych w ramach mechanizmów European Fund for Strategic Investments (EFIS, 
potocznie zwany Planem Junckera); środki z European Investment Bank (EBI); środki 
z European Investment Fund (EIF); środki z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju 
(EBOR), programy realizowane wraz z m.in. Bankiem Światowym, Azjatyckim Bankiem 
Inwestycji Infrastrukturalnych, środki z różnego rodzaju funduszy norweskich, szwajcarskich 
i innych tego typu. Przyspieszenie i zwiększenie efektywności wydatkowania środków ze 
źródeł zagranicznych powinno przyczynić się do zwiększenia stopy inwestycji i jej utrzymania 
w dłuższej perspektywie. 

Jednocześnie należy podkreślić, że priorytetowym celem rządu RP jest wspieranie inkluzywnego 
wzrostu gospodarczego przy jednoczesnym prowadzeniu odpowiedzialnej polityki budżetowej, 
w ramach ograniczeń wynikających z prawa krajowego i unijnego, w szczególności stabilizującej 
reguły wydatkowej oraz respektowania progu 3% PKB dla deficytu sektora instytucji rządowych 
i samorządowych. W związku z tym, wszelkie nowe rozwiązania w zakresie polityki społeczno-
gospodarczej będą implementowane w taki sposób, aby nie naruszyć stabilności finansów 
publicznych. 
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IX. System koordynacji i realizacji Strategii 

„Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” ze względu na swoją rolę i przypisane jej zadania jest 
odmienna od dotychczas przyjmowanych strategii rozwojowych. Będzie ona wykorzystana jako 
instrument zarządzania głównymi procesami rozwojowymi, określi system podejmowania decyzji, 
monitorowania i ewaluacji efektów. 

Strategia będzie zawierała rekomendacje dla polityk publicznych i będzie podstawą do aktualizacji 
istniejących zintegrowanych strategii rozwoju oraz weryfikacji dotychczasowych instrumentów ich 
realizacji – programów rozwoju, programów wieloletnich i innych. 

W realizację celów polityki rozwoju zaangażowani zostaną na zasadzie partnerstwa przedstawiciele 
partnerów społeczno-gospodarczych, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, środowisk 
akademickich, podmioty prywatne, w tym przedsiębiorcy. Udział tych podmiotów na wszystkich 
etapach procesów związanych z programowaniem i realizowaniem działań rozwojowych zapewnia 
ich skuteczność i efektywność poprzez budowanie szerokiego wsparcia społecznego i zaufania między 
podmiotami publicznymi i ich partnerami dla osiągania celów rozwojowych. 

Do najważniejszych instrumentów będących w gestii Ministra Rozwoju służących efektywnej realizacji 
„Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” i tym samym Strategii oraz wzmocnieniu postaw 
kooperacyjnych należą w szczególności: 

Komitet Koordynacyjny ds. Polityki Rozwoju – umocowany ustawowo organ opiniodawczo-doradczy 
Prezesa Rady Ministrów funkcjonujący w Ministerstwie Rozwoju. Komitet jest forum koordynacji 
programowania i wdrażania polityki rozwoju, a także strategicznego monitorowania i oceny 
instrumentów jej realizacji. Gremium to zostanie włączone w bieżący monitoring postępów prac nad 
realizacją Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. 

Komitet Rozwoju pod przewodnictwem Ministra Rozwoju25, złożony z resortów kluczowych dla 
polityki rozwoju (MF, MIiB, MSP, ME, MGMiŻŚ, MŚ, MRiRW, Sekretarza do Spraw Europejskich, 
Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej) oraz przedstawicieli KPRM, 
którego głównym zdaniem jest inicjowanie, przygotowywanie i uzgadnianie rozstrzygnięć w sprawach 
związanych z realizacją „Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” (w szczególności programów 
prorozwojowych) oraz zapewnienie ich efektywnego wdrażania. 

Międzyresortowy Zespół ds. Strategii „Europa 2020”. Organ opiniodawczo-doradczy Prezesa Rady 
Ministrów, który skupia nie tylko przedstawicieli organów administracji rządowej, ale także szerokie 
grono przedstawicieli organów samorządu terytorialnego, organizacji przedsiębiorców, związków 
zawodowych, izb gospodarczych i rolniczych, organizacji pozarządowych oraz jednostek naukowo-
badawczych. Zespół włączony został w przygotowanie corocznej aktualizacji Krajowego Programu 
Reform, przedkładanego w ramach Semestru Europejskiego – procesu wzmocnionej koordynacji 
polityk gospodarczych UE. Zadanie to przekłada się również na konieczność zapewnienia wzajemnej 
spójności pomiędzy KPR a dokumentami programowymi i strategicznymi. 

Rada ds. Innowacyjności pod przewodnictwem Ministra Rozwoju26, złożona z Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Cyfryzacji, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra 
Skarbu Państwa, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej. Do zadań Rady należy 
koordynowanie całości działań związanych ze zwiększaniem innowacyjności polskiej nauki 
i gospodarki, w szczególności: identyfikowanie podstawowych kierunków działania administracji 
rządowej w obszarze wsparcia innowacyjności; wypracowywanie propozycji o charakterze 
systemowym w tym zakresie; ewaluacja podejmowanych działań; konsultowanie proponowanych 
kierunków działania, w szczególności z przedstawicielami organizacji pozarządowych i organizacji 
pracodawców. Rada ds. Innowacyjności jest najważniejszym międzyresortowym koordynatorem 

                                                           
25

 Powołany Zarządzeniem nr 24 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 marca 2016 r. ws. Komitetu Rozwoju (zmienionym Zarządzeniem nr 32 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 marca 2016 r.). 
26 Powołana Zarządzeniem nr 4 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie utworzenia Rady do spraw Innowacyjności 
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polityki innowacyjności realizowanej przez rząd, wpisanym na stałe w system administracji 
publicznej.  

Realizacja „Strategii…” będzie regularnie monitorowana przez Ministra Rozwoju. Elementami tego 
monitoringu będą:  

 okresowy monitoring przebiegu procesu wdrażania Strategii na forum Komitetu 
Koordynacyjnego ds. Polityki Rozwoju w oparciu o raporty właściwych ministrów, 
zawierające w szczególności informacje o stanie realizacji projektów kluczowych; 

 roczne przeglądy stanu realizacji Strategii, przygotowywane przez Ministra Rozwoju we 
współpracy z pozostałymi ministrami właściwymi, przekazywane do rozpatrzenia Radzie 
Ministrów wraz z oceną stopnia osiągnięcia wartości wskaźników monitorujących Strategię 
oraz rekomendacjami dotyczącymi ewentualnych niezbędnych działań służących 
zapewnieniu terminowej i skutecznej realizacji Strategii. 

Monitoring realizacji Strategii będzie w szczególności polegał na ocenie stanu realizacji 
projektów kluczowych w każdym z celów szczegółowych wskazanych w Strategii, 

w podziale na  
 projekty dot. sfery regulacyjnej 

i legislacyjnej (zmiany obowiązujących 
przepisów prawnych, regulacji itp.)  

 programy/projekty dot. sfery instytucjonalnej 
i proceduralnej (zmiany w funkcjonowaniu 
instytucji, nowe instytucje, zmiany 
obowiązujących procedur itp.) 

 programy/projekty dot. sfery finansowej 
(ulgi, inne instrumenty finansowe wskazane 
w ustawach) 

 programy/projekty dot. sfery inwestycyjnej 
(nowe instrumenty wdrożeniowe, zakresu 
zmian dotychczasowych instrumentów)  

Wypracowany zostanie również system oceny wpływu projektów kluczowych na cele Strategii, 
będzie to m.in. wymagało modyfikacji dotychczasowego systemu oceny zgodności strategii 
i programów rozwoju ze średniookresową strategia rozwoju kraju, czy też systemu oceny skutków 
regulacji. 

System monitorowania Strategii zostanie zbudowany w oparciu o doświadczenia wynikające 
z systemu obowiązującego w programach współfinasowanych środkami UE. W szczególności 
uwzględnione zostaną następujące rozwiązania: 

 cykliczna ocena efektów poprzez system wskaźników postępu rzeczowego – co wymaga 
właściwego zoperacjonalizowania interwencji poprzez maksymalnie precyzyjne określenie 
praktycznych mechanizmów realizacyjnych i ich stałą weryfikację oraz stworzenia spójnego 
systemu wskaźników, wskazującego związek celu głównego z celami szczegółowymi; 

 jednoznaczne przypisanie odpowiedzialności instytucjonalnej za realizowaną interwencję; 

 stworzenie potencjału administracyjnego w urzędach/instytucjach uczestniczących 
w realizacji Strategii do monitorowania weryfikacji osiąganych celów i identyfikowania się 
z nimi; 

 włączenie ciał eksperckich (przedsiębiorcy, środowiska akademickie, jst, partnerzy) 
w monitorowanie efektów i formułowanie rekomendacji usprawniających interwencję. 

Realizacji Strategii towarzyszyć będą kompleksowe przedsięwzięcia dotyczące ewaluacji działań 
prowadzonych przez jednostki administracji publicznej w ramach poszczególnych sektorów 
gospodarki, a także szeroko rozumianych polityk publicznych. Jest to proces ciągły, funkcjonujący 
jako narzędzie oceny efektywności polityk publicznych i działań założonych w ich ramach.  

Projekt opracowano w Departamencie Strategii Rozwoju (DSR) przy wykorzystaniu materiałów 
przygotowanych przez poszczególne grupy robocze w MR. 


