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Wprowadzenie

Czym jest NPR?

1. Obecnoœæ Polski w Unii Europejskiej stwarza Polsce ogromn¹ szansê zmniejszenia dystansu
do najwy¿ej rozwiniêtych spo³eczeñstw. Wzorce Doœwiadczenie Unii i wsparcie finansowe oraz
mo¿liwoœæ integracji gospodarczej, naukowej i kulturalnej z krajami cz³onkowskimi otwieraj¹
przed nami now¹ perspektywê rozwojow¹. Narodowy Plan Rozwoju (NPR) jest niezbêdny,
aby Polska mog³a w³aœciwie zagospodarowaæ swoje cz³onkostwo w Unii Europejskiej
i dobrze rozdysponowaæ œrodki oferowane przez Uniê. Ju¿ teraz realizujemy pierwszy Plan
(na lata 2004 – 2006), który by³ tworzony g³ównie po to, aby przedstawiæ Unii Europejskiej do-
kument opisuj¹cy dzia³ania, które zostan¹ sfinansowane ze œrodków funduszy strukturalnych.
Natomiast NPR na lata 2007-2013, czyli na kolejny okres bud¿etowy UE, spaja wszystkie przed-
siêwziêcia i dzia³ania o charakterze rozwojowym podejmowane w kraju. NPR jest koncepcj¹
modernizacji polskiej gospodarki. To kompleksowy program rozwoju spo³ecznego, który fi-
nansowany jest przy wspó³udziale œrodków unijnych oraz ze œrodków krajowych. To uregulowa-
nie wynika z przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia o Narodowym Planie Rozwoju.
NPR ma sprzyjaæ realizowaniu interesów ró¿nych grup ludnoœci, ukierunkowywaæ i stabili-
zowaæ dzia³anie instytucji publicznych i spo³ecznych, zapobiegaæ napiêciom i rozczarowa-
niu pañstwem. W ten sposób stanie siê narzêdziem programowania i koordynowania dzia-
³añ podmiotów publicznych, prywatnych i spo³ecznych.

Podstawy rozwoju spo³eczno-gospodarczego

2. Fundamentem rozwoju spo³eczno-gospodarczego Polski w perspektywie kilkunastu lat mu-
si byæ wysokie tempo wzrostu gospodarczego rzêdu 5% PKB rocznie. Wysoki wzrost go-
spodarczy stwarza podstawê dla stopniowego usuwania barier rozwoju wynikaj¹cych z ne-
gatywnych cech strukturalnych gospodarki oraz z deficytu kapita³u ludzkiego i spo³eczne-
go, ale nie eliminuje wszystkich tych problemów. Wysoka dynamika gospodarcza wywo³u-
je efekty mno¿nikowe oraz z pewnym opóŸnieniem efekty dyfuzyjne, ale mimo to samo-
czynnie nie wywo³uje pozytywnych skutków rozwojowych w ca³ej gospodarce oraz odczu-
wanych przez wszystkie grupy spo³eczne. By wyeliminowaæ bariery rozwojowe niezbêdne
s¹ interwencyjne dzia³ania pañstwa, skoncentrowane na stymulowaniu i utrwalaniu tenden-
cji rozwojowych. Powinny one wzmocniæ konkurencyjnoœæ gospodarki i zachowaæ niezbêd-
ny poziom spójnoœci spo³eczeñstwa.

Wielowymiarowoœæ dzia³añ

3. Osi¹gniêcie tak ujêtych celów rozwojowych jest warunkowane harmonizacj¹ dzia³añ podej-
mowanych równoczeœnie w trzech wymiarach:

● strukturalnym – oddzia³ywanie na cechy strukturalne gospodarki,
● przestrzennym – oddzia³ywanie na zagospodarowanie przestrzeni kraju,
● regionalnym – oddzia³ywanie na rozwój i konkurencyjnoœæ regionów (województw).

Takie ich wyró¿nienie wynika z odrêbnych, specyficznych funkcji.
4. Kwesti¹, której musimy podo³aæ, konstruuj¹c NPR, jest stworzenie instytucjonalnego uk³a-

du organów w³adzy pañstwowej i samorz¹dowej, który zapewni efektywne wype³nianie tych
funkcji i wynikaj¹cych z nich zadañ przez ró¿ne podmioty w³adzy publicznej.
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Cele rozwojowe a uk³ad instytucjonalny

5. Do tej pory, mimo wysi³ków reformatorskich, nie uda³o siê w Polsce ustanowiæ takiego uk³a-
du instytucjonalnego. I dlatego instytucjonalna zdolnoœæ do skutecznych dzia³añ rozwojo-
wych jest ograniczona. Chaotycznie miotamy siê miêdzy centralizacj¹ i decentralizacj¹,
podejœciem sektorowym i horyzontalnym, naciskiem na resortowoœæ i samorz¹dnoœæ. Wœród
obywateli wywo³uje to przekonanie o „biurokratycznej anarchii”. Pañstwo – zgodnie z tym od-
czuciem – sta³o siê Ÿród³em nie³adu i rozk³adu wiêzi spo³ecznych. Gwa³townie obni¿a to za-
ufanie do instytucji publicznych, przy jednoczesnym rozbudzeniu roszczeniowych postaw
w stosunku do pañstwa. A w rezultacie roœnie demokratyczny deficyt. 
Przyczyny tego stanu s¹ z³o¿one, ale czeœæ z nich tkwi korzeniami w systemie pañstwowe-
go socjalizmu. Przejawia siê to zw³aszcza si³¹ oddzia³ywania bran¿owych korporacyjnych
interesów, które determinuj¹ funkcjonowanie takich sektorów jak: górnictwo, energetyka,
kolejnictwo, drogownictwo, s³u¿ba zdrowia czy oœwiata. Bran¿owe struktury korporacyjne
przetrwa³y tam, gdzie nadal dopuszczona jest jedynie lub pozostaje dominuj¹ca w³asnoœæ
publiczna a centralna administracja rz¹dowa œciœle reguluje i reglamentuje funkcjonowanie
organizacji wchodz¹cych w sk³ad danego sektora. Prowadzi to do zachowania resortowe-
go (bran¿owego i hierarchicznego) uk³adu zarz¹dzania.
Na pozór umacnia to centralne organy pañstwa i sprzyja realizacji strategicznych przedsiê-
wziêæ. W rzeczywistoœci jest inaczej. 
Struktury resortowo-korporacyjne d¹¿¹ do utrzymania i poszerzania swych domen, wyko-
rzystuj¹c w tym celu presjê spo³eczn¹ (protesty) i polityczne naciski. Sprzyjaj¹ partyjnej pe-
netracji administracji publicznej i zaw³aszczaniu pañstwa przez partyjno-administracyjno-bi-
znesowe koterie, które skutecznie rozmiêkczaj¹ finanse publiczne, ³ami¹ bud¿etow¹ dys-
cyplinê i utrwalaj¹ korupcjê. To stanowi g³ówny mechanizm kszta³towania siê syndromu
„miêkkiego pañstwa”.
Dialog spo³eczny nazbyt czêsto sta³ siê fasad¹, za któr¹ ukrywa siê korporatystyczna wal-
ka o grupowe interesy. Przy czym promowane s¹ interesy tylko wybranych, najsilniejszych
i politycznie wp³ywowych grup. Pañstwo zamiast byæ arbitrem staje siê stron¹ tych sporów.
W tej sytuacji konieczne jest rozwijanie otwartego dialogu obywatelskiego zapewniaj¹cego
mo¿liwoœæ wyra¿ania swych d¹¿eñ i racji tak¿e grupom dotychczas izolowanym. Debata
nad NPR 2007-2013 powinna staæ siê przyk³adem takiego podejœcia.

6. Niezbêdne jest konsekwentne skonstruowanie takiego systemu organizacji pañstwa, który po-
zwoli na przezwyciê¿enie tego syndromu „miêkkiego pañstwa”. Sedno tkwi w urzeczywist-
nieniu konstytucyjnej zasady pomocniczoœci pañstwa, gdzie organy w³adzy pañstwo-
wej tworz¹ warunki dla aktywnoœci innych aktorów sceny publicznej, a nie przejmuj¹
ich ról i zadañ. Pañstwo respektuje autonomiê i wspó³dzia³anie trzech sektorów: pañstwa,
rynku oraz spo³eczeñstwa obywatelskiego. Nie wypiera prywatnej dzia³alnoœci gospodarczej
i obywatelskiej aktywnoœci spo³ecznej. Ma wyznaczon¹, a tym samym ograniczon¹ domenê.

7. Z tego wynika, i¿ nie da siê oddzieliæ dwóch procesów: okreœlenia celów rozwoju spo³ecz-
no-gospodarczego i zmian w uk³adzie instytucjonalnym w³adzy. St¹d Narodowy Plan Roz-
woju na lata 2007-2013 musi byæ tak¿e programem niezbêdnych zmian instytucjonalnych. 

8. Podstawow¹ kwesti¹ w takim modelu wspó³dzia³ania w³adzy jest wyznaczenie pozycji
i roli województwa oraz jego samorz¹dowych w³adz. Tym samym jednym z kluczowych
zagadnieñ dotycz¹cych przysz³oœci Polski jest odpowiedŸ na pytanie: co dalej stanie siê
z polskimi regionami?

9. Wzmocnienia wymagaj¹ tak¿e instytucje spo³eczeñstwa obywatelskiego. Dostarczaj¹ one
istotnych dóbr publicznych, zapewniaj¹ wy¿sz¹ jakoœæ standardów ¿ycia publicznego, dys-
cyplinuj¹c instytucje publiczne i patrz¹c im na rêce, wzbogacaj¹ debatê publiczn¹, dbaj¹c
o ró¿norodnoœæ prezentowanych w niej opinii, wreszcie tworz¹ podstawy solidarnoœci spo-
³ecznej, kapita³u spo³ecznego oraz rozwijaj¹ postawê odpowiedzialnoœci za siebie i swoje
otoczenie. Bez nich nie jest mo¿liwe umocnienie spójnoœci spo³ecznej. 
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NPR a strategia integracji z UE

10. Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007-2013 wykreœlaj¹cy oœ rozwoju spo³eczno-gospodar-
czego Polski jest zarazem odzwierciedleniem strategicznego podejœcia do integracji Polski
ze Wspólnot¹ Europejsk¹. Plan okreœla pozycjê, jak¹ Polska ma uzyskaæ w ramach Euro-
pejskiego Obszaru Gospodarczego oraz cele polityki gospodarczej. Wyznacza równie¿
œrodki s³u¿¹ce osi¹gniêciu tej pozycji.

11. Polska strategia integracyjna w pe³ni respektuje kierunki rozwoju Unii wyznaczane przez
dokumenty programowe, zw³aszcza „Strategiê Lizboñsk¹” i powi¹zan¹ z ni¹ koncepcjê
zrównowa¿onego rozwoju.
Dziêki przyjêciu i konsekwentnej realizacji w³asnej strategii Polska bêdzie aktywnym, wyka-
zuj¹cym inicjatywê, wiarygodnym i szanowanym partnerem krajów cz³onkowskich i orga-
nów Unii Europejskiej, co powinno jej stopniowo zapewniaæ trwa³¹ pozycjê w grupie krajów
nadaj¹cych kierunek i tempo rozwoju Unii.

Stan prac nad NPR 

12. Prace nad Planem zosta³y zainicjowane powo³aniem przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 6
lutego 2004 r. Miêdzyresortowego Zespo³u do spraw przygotowania Narodowego Planu Roz-
woju na lata 2007-2013. Zespo³owi przewodniczy Wicepremier – Minister Gospodarki i Pracy.
Cz³onkami Zespo³u s¹ przedstawiciele: Rz¹dowego Centrum Studiów Strategicznych, Mi-
nistra Finansów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Spraw Wewnêtrznych i Admi-
nistracji, Ministra Infrastruktury, Ministra Œrodowiska, Ministra Nauki i Informatyzacji, Mini-
stra Kultury, Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, Ministra Polityki Spo³ecznej, Ministra
Zdrowia, Ministra Spraw Zagranicznych, Ministra Obrony Narodowej, Pe³nomocnika Rz¹du
do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mê¿czyzn, Sekretarza Komitetu Integracji Europej-
skiej, Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego, Marsza³ków Województw oraz Komisji
Wspólnej Rz¹du i Samorz¹du Terytorialnego. Ponadto w pracach Zespo³u uczestnicz¹
przedstawiciele partnerów spo³ecznych, m.in. Rady Dzia³alnoœci Po¿ytku Publicznego oraz
Rady Przedsiêbiorczoœci.

13. Wstêpnym etapem prac nad tym dokumentem by³o zlecenie i wykonanie w ostatnim kwar-
tale 2003 roku kilkudziesiêciu ekspertyz. Sta³y siê one podstaw¹ do dyskusji w Miêdzyre-
sortowym Zespole na temat najwa¿niejszych problemów spo³eczno-gospodarczych Polski.
Po to by diagnoza by³a wiarygodna przygotowano szczegó³owe prognozy oraz strategicz-
ne za³o¿enia makroekonomiczne. Tak powsta³y „Za³o¿enia do Narodowego Planu Rozwo-
ju na lata 2007-2013”. Zosta³y one przyjête przez Radê Ministrów 27 kwietnia 2004 r. Sta-
³y siê przedmiotem wielomiesiêcznych konsultacji spo³eczno-gospodarczych (regionalnych
od maja do lipca 2004 r. oraz sektorowych od wrzeœnia do grudnia 2004 r.). Przeprowadzo-
no tak¿e konsultacje z przedstawicielami Komisji Europejskiej.

14. Zaktualizowane jesieni¹ 2004 roku wersje prognoz oraz strategii horyzontalnych i sektoro-
wych stanowi¹ podstawê wstêpnego projektu NPR. Równoczeœnie samorz¹dy wojewódz-
kie podjê³y prace nad aktualizacj¹ strategii regionalnych; wszystkie przygotowa³y „Za³o¿e-
nia aktualizacji strategii wojewódzkich do roku 2020”. 

15. Wstêpny projekt Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013 zosta³ zatwierdzony przez
Radê Ministrów w dniu 11 stycznia 2005 i skierowany do ogólnonarodowej debaty. Zasady
i harmonogram tej debaty oraz sposób uwzglêdnienia jej wyników okreœla rozporz¹dzenie
Prezesa Rady Ministrów. Zgodnie z tym rozporz¹dzeniem skorygowany projekt NPR 2007-
2013 ma zostaæ przed³o¿ony Radzie Ministrów w maju 2005 r.

16. Konsultacje wstêpnego projektu NPR 2007-2013 bêd¹ prowadzone zgodnie z nastêpuj¹-
cymi zasadami:

● kompleksowoœci – maj¹ charakter ogólnopolski, sektorowy i regionalny;
● dokumentacji – poszczególne idee i stanowiska s¹ dokumentowane;
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● ci¹g³oœci – prowadzone s¹ systematycznie i zmierzaj¹ do sformu³owania spo³ecznie
legitymizowanego projektu NPR;

● sprzê¿enia zwrotnego – uczestnicy uzyskuj¹ odpowiedzi na swoje propozycje i sta-
nowiska;

● przejrzystoœci – powszechnie dostêpne s¹ wszystkie rz¹dowe dokumenty dotycz¹ce
projektu jak i opinie wyra¿ane przez uczestników konsultacji;

● równoœci – w konsultacjach mog¹ wzi¹æ udzia³ wszyscy zainteresowani.
17. Celem konsultacji nie jest uzyskanie akceptacji dla rz¹dowych propozycji, lecz wywo³anie

szerokiej debaty o przysz³oœci kraju. Dlatego chodzi o w³¹czenie siê do niej mo¿liwie sze-
rokiej reprezentacji grup spo³ecznych i œrodowisk zawodowych. 

18. Prace nad koñcow¹ wersj¹ projektu bêd¹ prowadzone równolegle z pracami nad opraco-
waniem i przyjêciem kilkunastu strategii sektorowych i horyzontalnych, Narodowej Strate-
gii Rozwoju Regionalnego oraz aktualizacj¹ 16 strategii regionalnych i koncepcji prze-
strzennego zagospodarowania kraju. Równoczeœnie podjête zostan¹ prace nad przygoto-
waniem ustalonych w projekcie NPR programów operacyjnych.

19. Koñcowe przygotowanie NPR wymaga ponadto opracowania prognoz i ocen oddzia³ywa-
nia lub wp³ywu Planu na œrodowisko naturalne, rynek pracy, konkurencyjnoœæ gospodarki
i innowacyjnoœæ przedsiêbiorstw oraz oceny przewidywanego efektu makroekonomiczne-
go. We wszystkich tych pracach bêd¹ na bie¿¹co wykorzystywane wyniki monitoringu
i oceny wdra¿ania Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006.

20. Ostateczna wersja NPR zostanie zatwierdzona do koñca 2005 roku przez rz¹d wy³oniony
przez parlament nastêpnej kadencji. Rok 2006 zostanie wykorzystany na przeprowadzenie
wszystkich przygotowañ instytucjonalnych i logistycznych warunkuj¹cych kompleksowe
podjêcie realizacji Planu od pocz¹tku 2007 r.

Struktura dokumentu:

21. Dokument zosta³ zbudowany w nastêpuj¹cy sposób:
● najpierw przedstawiono spo³eczno-gospodarcze t³o tworzenia NPR, opracowane na

podstawie wczeœniej przygotowanej diagnozy sytuacji spo³eczno-gospodarczej Pol-
ski i szeregu prognoz. Ta czêœæ dokumentu definiuje g³ówne problemy oraz pokazu-
je projekcjê przysz³oœci na podstawie dostêpnej dzisiaj wiedzy. Plan ma byæ wiêc re-
akcj¹ na ten opis i projekcjê;

● w kolejnej czêœci przedstawiono podstawy aksjologiczne, misjê, cele strategiczne
i obszary priorytetowe NPR. Podstawowe wartoœci i zasady maj¹ wyznaczyæ po¿¹-
dan¹ wizjê rozwoju spo³eczno-gospodarczego Polski, misja jest syntetycznym ujê-
ciem g³ównych celów, które nastêpnie zostaj¹ skonkretyzowane (cele strategiczne),
a z nich wynika wyznaczenie obszarów (priorytety), w których maj¹ byæ skoncentro-
wane dzia³ania i przedsiêwziêcia, maj¹ce zapewniæ osi¹gniêcie celów strategicz-
nych, przy respektowaniu podstawowych wartoœci i zasad;

● w nastêpnym rozdziale przewidywane dzia³ania i przedsiêwziêcia zostaj¹ opisa-
ne i pogrupowane, w taki sposób by wykazaæ ich zwi¹zek z ustalonymi wczeœniej
priorytetami. Przy czym poszczególne dzia³ania i przedsiêwziêcia mog¹ i maj¹
s³u¿yæ ró¿nym priorytetom. Tak wiêc konstrukcja wykonawcza planu ma uk³ad
macierzowy a nie linearny, co wzmacniaæ bêdzie skutecznoœæ podejmowanych
dzia³añ;

● to umo¿liwia w kolejnym rozdziale przedstawienie propozycji systemu wdro¿eniowe-
go NPR, który operacyjnie bêdzie realizowany poprzez programy operacyjne. W tej
czêœci przedstawiony zosta³ uk³ad programów operacyjnych, czyli ich zestawienie
wraz z podaniem instytucji koordynuj¹cych i zarz¹dzaj¹cych oraz Ÿróde³ i mo¿liwej
skali finansowania programów;

● w kolejnej czêœci opisane zosta³y instrumenty finansowe, którymi bêdzie mo¿na siê
pos³u¿yæ wdra¿aj¹c programy;
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● rozdzia³ nastêpny jest przedstawieniem niezbêdnych zmian instytucjonalnych,
których uprzednie wprowadzenie warunkuje uruchomienie i powodzenie NPR,

● w kolejnym punkcie zestawione zosta³y wskaŸniki, które bêd¹ stosowane dla moni-
torowania i oceny realizacji podstawowych celów NPR,

● natomiast w czêœci ostatniej przedstawione zosta³o stanowisko Polski prezentowane
w negocjacjach dotycz¹cych perspektywy finansowej i polityki spójnoœci Unii Euro-
pejskiej w latach 2007-2013.
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T³o spo³eczno-gospodarcze

Zmiany kontekstu spo³eczno-gospodarczego

22. Prace nad NPR 2004-2006 prowadzone by³y w 2002 roku, a ich finalizacja przypada³a na
pocz¹tek roku 2003, a wiêc bezpoœrednio po kilku kwarta³ach spowolnienia gospodarcze-
go, w tym spadku nak³adów inwestycyjnych oraz ni¿szej konsumpcji. Obserwowano wtedy
ju¿ symptomy poprawy koniunktury, ale nadal niepewna by³a skala o¿ywienia gospodarcze-
go oraz jego trwa³oœæ. Umocnienie obwarowane by³o wieloma warunkami wewnêtrznymi
i zewnêtrznymi. 

23. Dzisiaj (pocz¹tek 2005 r.), mo¿na potwierdziæ, ¿e optymistyczne zapowiedzi by³y trafne.
Polska gospodarka rozwija siê w tempie przekraczaj¹cym 5% PKB rocznie, a trwa³oœæ te-
go wzrostu wydaje siê niezagro¿ona. Nale¿y jednoczeœnie podkreœliæ, ¿e Ÿród³a wzrostu
w latach 2003-2004 odbiegaj¹ nieco od za³o¿eñ prezentowanych w NPR 2004-2006.
Wbrew oczekiwaniom wzrost PKB w znacznym stopniu jest odzwierciedleniem poprawy
popytu zewnêtrznego, a w mniejszym stopniu stopniowej odbudowy popytu wewnêtrznego.
Dotychczas nie nast¹pi³o zdecydowane prze³amanie stagnacji inwestycji.

24. G³ównym wyzwaniem stoj¹cym przed polityk¹ gospodarcz¹ jest podniesienie potencjalne-
go tempa wzrostu gospodarczego, tak aby œrednie roczne tempo wzrostu w d³ugim okresie
przekracza³o 5%, zaœ tempo konwergencji realnej z innymi krajami EU-25 zbli¿one by³o do
2,5-3% rocznie. Sprzyjaæ temu bêdzie realizacja reform strukturalnych gospodarki i konse-
kwentna realizacja zadañ zapisanych w Narodowym Planie Rozwoju 2004-2006.

25. Nadal g³ównym wyzwaniem dla polityki gospodarczej pozostaje trudna sytuacja na ryn-
ku pracy. Wysoka stopa bezrobocia oraz niski poziom wskaŸników aktywnoœci zawodowej
i zatrudnienia znajduj¹ siê daleko od poziomów wyznaczonych w Strategii Lizboñskiej. Brak
pracy prowadzi do narastania problemu wykluczenia spo³ecznego i biernoœci. Bardzo nie-
korzystne s¹ wskaŸniki dotycz¹ce m³odych ludzi – pracowników wkraczaj¹cych na rynek
pracy oraz osób starszych – pracowników ze znacznym doœwiadczeniem. Zmiana sytuacji
na rynku pracy i podniesienie potencjalnego tempa wzrostu gospodarczego s¹ obecnie
g³ównymi celami polityki gospodarczej.

26. Analiza sektora finansów publicznych wskazuje, ¿e deficyt ma charakter trwa³y i struktural-
ny, co uniemo¿liwia jego wyeliminowanie nawet w sytuacji szybkiego wzrostu gospodarcze-
go. Jest on rezultatem wadliwej struktury wydatków pañstwa, gdzie dominuj¹ wydatki pra-
wnie zdeterminowane, w tym transfery socjalne. Przy ograniczonych zasobach pieniê¿nych
sektora prowadzi to do permanentnego niedoinwestowania wa¿nych funkcji pañstwa oraz
sektorów prorozwojowych. Dlatego te¿ jednym z podstawowych priorytetów polityki gospo-
darczej jest kontynuacja naprawy finansów publicznych. Dopiero to oraz trwa³a, stabilna
i wysoka stopa wzrostu gospodarczego bêd¹ g³ównym Ÿród³em pomyœlnoœci ekonomicznej
oraz bezpieczeñstwa socjalnego obywateli.

Uwarunkowania demograficzne 

27. Pod wzglêdem liczby ludnoœci Polska znajduje siê na 30 miejscu na œwiecie i na 8 miej-
scu w Europie. Ludnoœæ miejska stanowi niespe³na 62% ogó³u populacji. Trend w rozwo-
ju demograficznym Polski ustabilizowa³ siê od drugiej po³owy lat dziewiêædziesi¹tych,
a 2003 r. by³ ju¿ pi¹tym z kolei rokiem, w którym odnotowano rzeczywisty ubytek ludnoœci,
a jednoczeœnie drugim, w którym wyst¹pi³ ujemny przyrost naturalny. W latach 1999 -
2003 w wyniku niskiego przyrostu naturalnego oraz ujemnego salda migracji zagranicz-
nych  liczba ludnoœci Polski zmniejszy³a siê o ponad 86 tys. i w koñcu 2003 roku wynosi-
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³a ok. 38,2 mln. osób. Wœród innych krajów europejskich ludnoœæ Polski jest nadal m³oda
w sensie demograficznym, jednak¿e mediana wieku zwiêksza siê (w 2003 r. wynios³a 36,2
– wobec 34,0 w 1995 r.).

28. Polskie spo³eczeñstwo starzeje siê. W latach 1990-2003 udzia³ dzieci i m³odzie¿y (0-17 lat)
obni¿y³ siê o 7,8 punktu procentowego do ok. 21,9% wszystkich Polaków. O ponad 2 mln
zwiêkszy³a siê natomiast liczba ludzi w wieku produkcyjnym, którzy stanowi¹ 62,9% mie-
szkañców kraju. Roœnie liczba osób w wieku emerytalnym (mê¿czyŸni 65 lat i wiêcej, ko-
biety 60 lat i wiêcej). W porównaniu do 1990 r. jest ich wiêcej o ponad 900 tys. W koñcu
2003 r. odsetek tej grupy ludnoœci w ogólnej populacji wyniós³ ok. 15,2%, tzn. o 2,4 punktu
procentowego wiêcej ni¿ w roku 1990.

29. W zwi¹zku z osi¹ganiem wieku produkcyjnego (15-64) przez kolejne roczniki wy¿u demo-
graficznego prze³omu lat 70. i 80., od 1996 r. obserwuje siê szybki wzrost liczby ludnoœci
w wieku produkcyjnym i szacuje siê, ¿e ³¹cznie w latach 1996-2005 wzroœnie ona o 2,15
mln osób. Liczba ludnoœci w wieku produkcyjnym bêdzie zwiêkszaæ siê do 2010 r., kiedy to
osi¹gnie maksimum na poziomie oko³o 27,3 mln osób (obecnie – 26,7 mln).

30. Po roku 2010 liczba ludnoœci w wieku produkcyjnym bêdzie siê zmniejszaæ i w 2020
r. osi¹gnie ok. 25,1 mln osób (22,9 mln w 2030 r.). Przyczyn¹ takiego stanu bêdzie niski
poziom dzietnoœci. Jednoczeœnie liczba osób w wieku 65 lat i wiêcej wzroœnie do 7,1 mln
w 2020 r. (8,5 miliona w 2030 r.). W wyniku tych procesów ludnoœæ Polski do 2030 r. zmniej-
szy siê w stosunku do 2000 r. o ok. 2,5 mln osób, przeciêtny wiek obywatela Polski wzro-
œnie do 45,5 lat. a wspó³czynnik obci¹¿enia demograficznego, tj. stosunek liczby osób
w wieku emerytalnym do liczby osób w wieku produkcyjnym, wyniesie niemal dwukrotnie
wiêcej ni¿ w tej chwili tzn. 37% (obecnie 19%).

Wzrost gospodarczy i jego Ÿród³a

31. W latach 1992-2002 Polska przesz³a pe³ny cykl koniunkturalny, z okresem przyspieszenia go-
spodarczego w latach 1992-1994, czasem prosperity przypadaj¹cym na lata 1995-1998 i faz¹
spowolnienia w latach 1999-2000, a nastêpnie stagnacji gospodarczej w latach 2001-2002.
Rok 2003, w którym stopa wzrostu PKB siêgnê³a 3,8% jest pierwszym rokiem nastêpnego cy-
klu koniunkturalnego, który przy braku negatywnych szoków wewnêtrznych i zewnêtrznych,
powinien potrwaæ do oko³o roku 2010. W czasie objêtym perspektyw¹ Narodowego Planu
Rozwoju 2004-2006 oczekujemy przyspieszenia wzrostu gospodarczego. Wed³ug aktu-
alnych szacunków œrednie roczne tempo wzrostu PKB w tym okresie wyniesie 5,2%.

32. G³ównym Ÿród³em wzrostu PKB po roku 1998 by³o zwiêkszenie siê wydajnoœci
czynników produkcji. Czysta akumulacja kapita³u przyczyni³a siê do wzrostu w niewiel-
kim stopniu, a rola nak³adu pracy w wytwarzaniu PKB zmala³a przez znaczny spadek licz-
by pracuj¹cych. Wysoki wzrost wydajnoœci wi¹¿e siê z ogromnym zakresem jakoœciowych
zmian, jakie zasz³y w strukturze polskiej gospodarki od pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych.
Olbrzymiej poprawie uleg³a przeciêtna jakoœæ kapita³u, poziom zarz¹dzania oraz kultura
i efektywnoœæ pracy.

33. Poszczególne sk³adniki zagregowanego popytu mia³y zró¿nicowany wp³yw na wzrost PKB
w latach 1998-2004. Przez ca³y czas ros³o spo¿ycie, które nawet w okresie spowolnienia
gospodarczego mia³o dodatni wp³yw. Rola akumulacji brutto i eksportu netto we wzroœcie
PKB by³a zmienna. Inwestycje przyczynia³y siê do wzrostu do koñca roku 2000. W okresie
stagnacji gospodarczej z lat 2001-2002 ich wk³ad by³ silnie ujemny i nie da³o siê tego zre-
kompensowaæ dodatnim wk³adem konsumpcji indywidualnej. W sposób niemal lustrzany
do inwestycji zachowywa³ siê eksport netto. Do koñca roku 1999 jego wk³ad we wzrost by³
ujemny, a w roku 2000 sytuacja ta uleg³a zmianie, i eksport netto sta³ siê g³ównym popyto-
wym czynnikiem wzrostu.

34. Wed³ug prognozy makroekonomicznej obejmuj¹cej okres 2005-2020 œrednie tempo
wzrostu gospodarczego wyniesie 5,2%. Oznacza to podniesienie rocznego tempa kon-
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wergencji realnej z poziomu 2,2% obecnie do 2,7%. Wzrost PKB, konsumpcji oraz inwesty-
cji nast¹pi wskutek nap³ywu transferów unijnych. 

35. Od strony poda¿owej podniesienie siê d³ugookresowej stopy wzrostu mo¿liwe bêdzie
przede wszystkim dziêki integracji z Uni¹ Europejsk¹ (dodatkowe 0,4 punktu procentowe-
go wzrostu), dodatniemu wp³ywowi kapita³u ludzkiego (który zwiêkszy wzrost potencjalny
o 0,3 punktu procentowego) i poprawie koordynacji polityk makroekonomicznych (wk³ad
0,1 punktu procentowego do wzrostu).

Tabela 1. Prognoza wzrostu PKB (w %) 

2005-2006 2007-2013 2014-2020

Wzrost PKB 4,9 5,5 5,0

�ród³o: Prognoza makroekonomiczna DAE MGiP do NPR na lata 2007-2013.

36. Podstawowym Ÿród³em wzrostu gospodarczego po stronie popytowej stan¹ siê inwestycje
i spo¿ycie krajowe. Tempo wzrostu konsumpcji prywatnej bêdzie nieco wolniejsze od
wzrostu produktu krajowego brutto wynosz¹c œrednio 3,9% w latach 2005-2006, 5,3%
w okresie 2007-2013 i 5% w latach 2014-2020. W latach 2005-2006 inwestycje bêd¹ ros³y
œredniorocznie w tempie 12,7%, w latach 2007-2013 – 8,7%, zaœ w okresie 2014-2020 ich
wzrost ustabilizuje siê na poziomie 4,7%.

Tabela 2. Prognoza wzrostu konsumpcji i inwestycji (w %)

2005-2006 2007-2013 2014-2020

Konsumpcja 3,9 5,3 5,0
Inwestycje 12,7 8,7 4,7

�ród³o: Prognoza makroekonomiczna DAE MGiP do NPR na lata 2007-2013.

37. Gospodarka polska jest gospodark¹ otwart¹. Relacja eksportu i importu do PKB prze-
kracza jedn¹ trzeci¹. Mimo, ¿e jest to niemal dwukrotnie mniej ni¿ w Czechach czy na Wê-
grzech, poziom ten nale¿y uznaæ za wysoki, jeœli weŸmiemy pod uwagê, ¿e Polska jest kra-
jem stosunkowo du¿ym i ludnym, zdolnym do wytworzenia dostatecznie wysokiej ró¿norod-
noœci dóbr i us³ug zezwalaj¹cej na zaspokojenie istotnej czêœci popytu wewnêtrznego. Dy-
namika wymiany handlowej przekraczaj¹ca w ostatnich latach znacznie tempo wzrostu
PKB wskazuje, ¿e pewien potencja³ rozszerzenia stopnia otwartoœci gospodarki polskiej
nadal istnieje, jego skala nie bêdzie jednak du¿a.

38. O¿ywienie eksportowe w latach 2003-2004 wynika³o zarówno z uwarunkowañ kursowych,
jak równie¿ by³o efektem dzia³añ restrukturyzacyjnych podjêtych przez firmy w okresie sta-
gnacji gospodarczej z lat 2001-2002. W roku 2003 wzrost produktywnoœci, zwi¹zany ze
spadkiem jednostkowych kosztów pracy w przemyœle (o oko³o 9%), pozwoli³ na znaczne
zwiêkszenie konkurencyjnoœci polskich ofert. Nale¿y podkreœliæ rolê firm z udzia³em kapita-
³u zagranicznego. Charakteryzuj¹ siê one ponadprzeciêtnym udzia³em eksportu w swej
dzia³alnoœci, a wiele z nich nale¿y do najwiêkszych eksporterów w naszym kraju.

39. W kolejnych latach przewiduje siê powiêkszaj¹ce siê zapotrzebowanie na dobra inwesty-
cyjne i zaopatrzeniowe - dynamika importu bêdzie wy¿sza od dynamiki eksportu, zw³a-
szcza w pierwszych latach polskiej obecnoœci w UE. Od 2012 powinno dojœæ do zmiany
tendencji i ponownie wy¿szy bêdzie wzrost eksportu.
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Tabela 3. Prognoza wzrostu eksportu i importu  (w %).

2005-2006 2007-2013 2014-2020

Eksport 11,5 7,7 6,6
Import 12,0 8,3 6,4

�ród³o: Prognoza makroekonomiczna DAE MGiP do NPR na lata 2007-2013.

40. Oszczêdnoœci zagraniczne w postaci inwestycji bezpoœrednich – wahaj¹ce siê od oko³o 2%
do 6% PKB rocznie – s¹ istotnym Ÿród³em finansowania inwestycji w Polsce, szczególnie
wobec stosunkowo niskich oszczêdnoœci krajowych. Kapita³ zagraniczny pe³ni wa¿n¹ rolê
w podnoszeniu jakoœci, a tak¿e ró¿norodnoœci produktów i us³ug polskich firm. Wobec ni-
skich nak³adów krajowych na dzia³alnoœæ badawczo-rozwojow¹ inwestycje zagraniczne by-
³y wa¿nym Ÿród³em transferu innowacji do polskiego przemys³u. Nie wypiera³y wiêc one in-
westycji krajowych, lecz by³y wobec nich komplementarne. Akcesja Polski do UE otworzy-
³a szansê na zwiêkszenie strumienia bezpoœrednich inwestycji zagranicznych do
Polski.

41. Maksymalizacja szans wynikaj¹cych z przyst¹pienia Polski do UE wi¹¿e siê z konieczno-
œci¹ zmiany struktury i wysokoœci wydatków sektora finansów publicznych. Podnie-
sienie stopy inwestycji publicznych wspó³finansowanych przez fundusze wspólnotowe na-
st¹pi w ramach polityk spójnoœci i wspierania konkurencyjnoœci. Jednak bêdzie to mo¿liwe
pod warunkiem dokonania naprawy finansów publicznych. Rezygnacja z tego sprawi, ¿e
nieprzekraczaln¹ barier¹ dla wykorzystania funduszy strukturalnych stanie siê niemo¿noœæ
zgromadzenia dostatecznych œrodków publicznych na projekty inwestycyjne wspó³finanso-
wane ze œrodków UE.

Zró¿nicowanie regionalne wzrostu gospodarczego

42. W ci¹gu ostatnich kilkunastu lat ma miejsce stopniowe narastanie zró¿nicowañ poziomu
rozwoju regionalnego. Zjawisko to jest efektem szybkiej poprawy sytuacji regionów zwi¹za-
nych z najwiêkszymi aglomeracjami miejskimi przy jednoczesnym wolnym rozwoju tych ob-
szarów, gdzie przedtem skoncentrowane by³y pañstwowe gospodarstwa rolne i rolnicze
spó³dzielnie produkcyjne. Ni¿szym poziomem rozwoju charakteryzuj¹ siê równie¿ obszary
z dominuj¹c¹ do niedawna rol¹ przemys³u obronnego, a tak¿e regiony historycznie ubogie,
o s³abo rozwiniêtych pozarolniczych dzia³ach gospodarki.

43. Oznacza to, ¿e w Polsce dochodzi do pog³êbiania siê wspomnianych zró¿nicowañ. Regio-
ny zamo¿ne staj¹ siê wzglêdnie jeszcze zamo¿niejsze, a regiony biedne, wzglêdnie bie-
dniejsze. Szczególnie szybkim tempem wzrostu od pozosta³ych województw wyró¿nia³o siê
województwo mazowieckie, przy czym g³ównym Ÿród³em tego zjawiska by³a Warszawa.
Wyzwaniem stoj¹cym przed NPR na lata 2007-2013 jest zmniejszenie tych ró¿nic dziêki
podnoszeniu konkurencyjnoœci regionów ubo¿szych – w sposób nienaruszaj¹cy jednak
fundamentów wzrostu dotychczasowych liderów.

Finanse publiczne 

44. Osi¹gniêciu zrównowa¿onego i trwa³ego rozwoju gospodarczego sprzyja prowadzenie po-
lityki makroekonomicznej tworz¹cej stabilne i przewidywalne podstawy prawne dla dzia³al-
noœci gospodarczej, w sposób zmniejszaj¹cy, a nie potêguj¹cy rozmiary wahañ cyklicz-
nych. Niestety stosowana w ostatnich latach w Polsce kombinacja polityki fiskalnej i pie-
niê¿nej nie jest z tego punktu widzenia optymalna.
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45. Od rozpoczêcia transformacji wydatki sektora finansów publicznych w Polsce przekracza-
j¹ poziom dochodów. Nawet w okresie szybkiego wzrostu gospodarczego, tj. w latach
1995-1997, gdy gospodarka rozwija³a siê w tempie 6 - 7% rocznie, utrzymywa³ siê deficyt
na doœæ wysokim poziomie, co oznacza, ¿e polityka fiskalna mia³a charakter procyklicz-
ny. W rezultacie w momencie spowolnienia wzrostu gospodarczego, tj. w latach
2001-2002 dosz³o do szybkiego wzrostu deficytu i d³ugu publicznego.

46. Efektem pogarszaj¹cej siê sytuacji makroekonomicznej w latach 2000 -2002 by³ wzrastaj¹cy de-
ficyt sektora finansów publicznych. Jego relacja do PKB w okresie od roku 2000 do roku 2003
zwiêkszy³a siê z 3,0% do 5,4%1. Pomimo niekorzystnej struktury wydatków sektora (du¿y udzia³
wydatków zdeterminowanych) oraz wysokie obci¹¿enie zwi¹zane z potrzeb¹ wspó³finansowa-
nia programów unijnych i sk³adki do bud¿etu unijnego w 2004 r. dosz³o do zahamowania wzro-
stu deficytu sektora finansów publicznych (wg szacunków wyniós³ ok. 5,5 - 5,6% PKB). 

47. Rezultatem wysokiego deficytu jest wzrastaj¹cy poziom d³ugu sektora finansów publicz-
nych. Najwiêkszy przyrost wystêpuje w sektorze centralnym w konsekwencji wysokich po-
trzeb po¿yczkowych i równoczeœnie zmniejszonych wp³ywów z prywatyzacji. Utrzymuje siê
równie¿ rosn¹ca tendencja w zakresie zaci¹gania zobowi¹zañ przez pozosta³e podsekto-
ry. W strukturze d³ugu dominuj¹ zobowi¹zania o pierwotnym terminie zapadalnoœci powy-
¿ej roku (ok. 86 - 90% ca³oœci d³ugu).

48. Szybkie narastanie deficytu sektora finansów publicznych w ostatnich latach i zwi¹zana
z nim eksplozja d³ugu publicznego jest w du¿ej mierze konsekwencj¹ istniej¹cej struktury
wydatków bud¿etowych skutecznie ograniczaj¹cych swobodê kreowania polityki gospodar-
czej w obszarze fiskalnym. Oko³o 40% bud¿etu pañstwa ogó³em i po³owê jego wydatków
zdeterminowanych stanowi¹ transfery socjalne. Co wiêcej w latach 1999–2002, kiedy go-
spodarka stopniowo zwalnia³a ten udzia³ szybko rós³, co oznacza wypieranie wydatków
o charakterze prorozwojowym. W Polsce wydatki spo³eczne znacznie bardziej ni¿ w innych
krajach OECD skoncentrowane s¹ na wydatkach o charakterze transferowym (emerytury,
renty inwalidzkie i rodzinne, zasi³ki chorobowe), kosztem miêdzy innymi wydatków na
ochronê zdrowia czy wydatków na aktywne programy rynku pracy.

49. Ten stan rzeczy zmieniæ mia³ Program Uporz¹dkowania i Ograniczenia Wydatków Publicz-
nych przygotowany w roku 2003 i wprowadzany w ¿ycie w roku 2004. Pe³na jego realiza-
cja pozwoli³aby na istotne zmniejszenie deficytów sektora finansów publicznych do roku
2007, a tak¿e umo¿liwi³aby przebudowê struktury wydatków publicznych - zw³aszcza wy-
datków spo³ecznych z hamuj¹cej na wspieraj¹c¹ wzrost gospodarczy. Zak³ada siê, ¿e w la-
tach 2004 - 2006 nast¹pi realizacja programu zmniejszenia wydatków sektora publicznego
w relacji do PKB, którego rezultatem bêdzie redukcja deficytu sektora finansów publicznych
do ok. 3,3% PKB oraz utrzymanie d³ugu publicznego na poziomie ok. 50% PKB2.

Polityka pieniê¿na i inflacja 

50. W latach dziewiêædziesi¹tych jednym z priorytetowych zadañ polityki pieniê¿nej by³a walka
z inflacj¹ os³abiaj¹c¹ sk³onnoœæ do inwestycji i stanowi¹c¹ g³ówn¹ przyczynê zak³óceñ
w wewnêtrznej i zewnêtrznej równowadze makroekonomicznej. Poniewa¿ niezale¿nie od
stanu koniunktury prowadzono ³agodn¹ politykê fiskaln¹, polityka pieniê¿na by³a restrykcyj-
na. Jednoczeœnie zaostrzenie polityki monetarnej sprzyja³o spowolnieniu wzrostu gospo-
darczego w latach 2001 - 2002.

51. Lata 2001-2003 to okres silnego ograniczenia tempa wzrostu inflacji: œrednioroczny wska-
Ÿnik inflacji spad³ z 5,5% w 2001 r. do 1,9% w 2002 r. i 0,8% w 2003 r. Od lutego 2001 r.
do czerwca 2003 r. w warunkach obni¿ania siê tempa inflacji mia³o miejsce ³agodzenie po-
lityki pieniê¿nej. Obserwowana od po³owy 2003 r. zmiana trendu w kszta³towaniu siê infla-
cji spowodowa³a koniec cyklu redukcji, a nastêpnie podwy¿szenie stóp procentowych.

52. Szok inflacyjny wystêpuj¹cy w 2004 r. zwi¹zany m.in. ze wzrostem cen ¿ywnoœci, ak-
cesj¹ do UE, wzrostem cen ropy naftowej, os³abieniem z³otego bêdzie wygasa³ w roku
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2005 (3,0%). W 2007 r. inflacja bêdzie stopniowo spadaæ do 2,5%. Po wprowadzeniu
euro oczekuje siê wzrostu inflacji zwi¹zanego m.in.: z wyst¹pieniem efektu Balassy-
Samuelsona. Od roku 2012 mo¿na oczekiwaæ ustabilizowania siê, a w kolejnych la-
tach okresu stopniowego spadku inflacji, w œlad za postêpowaniem procesu konwer-
gencji realnej.

Rynek pracy 

53. Czynniki demograficzne, zw³aszcza falowanie (wy¿e i ni¿e) demograficzne oraz starze-
nie siê spo³eczeñstwa maj¹ zasadnicze znaczenie dla procesów zachodz¹cych na ryn-
ku pracy. Z powodu istniej¹cych barier strukturalnych, ograniczaj¹cych wzrost zatru-
dnienia, oraz spowolnienia rozwoju gospodarczego lat 2000-2002 czynniki demograficz-
ne w du¿ej mierze przes¹dzi³y o wzroœcie bezrobocia, zw³aszcza wœród osób m³odych.
Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e zwiêkszanie siê liczby ludnoœci w wieku produkcyjnym,
a zw³aszcza du¿a liczba m³odych, wykszta³conych osób, jest wielk¹ szans¹ dla polskiej
gospodarki.

54. Rynek pracy w Polsce charakteryzuje siê nisk¹ aktywnoœci¹ zawodow¹, najwy¿szym bez-
robociem i najni¿szym wskaŸnikiem zatrudnienia w krajach UE. Od roku 1998 w Polsce sy-
stematycznie spada liczba ludzi pracuj¹cych, roœnie zaœ liczba osób nieaktywnych. Anali-
za rynku pracy zwraca uwagê na to, ¿e silny spadek zatrudnienia nast¹pi³ w latach 1998-
2000, kiedy wzrost gospodarczy by³ jeszcze stosunkowo wysoki. Utrata pracy dotknê³a
przede wszystkim osoby najmniej wydajne, podczas gdy pracuj¹cy podnosili swoj¹ produk-
tywnoœæ, w wyniku tego p³ace realne tylko w niewielkim stopniu zareagowa³y na silny
wzrost bezrobocia.

Tabela 5. WskaŸniki aktywnoœci zawodowej i stopa bezrobocia (w %)

1992 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Wspó³czynnik aktywnoœci zawodowej 61,8 57,3 56,7 56,6 56,3 55,4 54,7

WskaŸnik zatrudnienia w populacji 15+ 53,5 51,3 48,8 47,5 46,1 44,4 44,0

WskaŸnik zatrudnienia 
w populacji 15-59/64 61,6 60,6 58,0 56,5 54,9 53,0 52,8

Stopa bezrobocia BAEL 13,5 10,6 13,9 16,1 18,2 19,9 19,6

Udzia³ osób d³ugotrwale bezrobotnych 
w bezrobociu 33,1 37,4 32,9 37,9 43,1 48,4 49,7

W zwi¹zku ze zmianami metodologicznymi 2003 r. nie w pe³ni porównywalny z latami poprzednimi.

�ród³o: BAEL, GUS, obliczenia DAE MGiP.

55. Wed³ug danych Badania Aktywnoœci Ekonomicznej Ludnoœci (BAEL) w III kwartale 2004 r.
by³o 13.974 tys. pracuj¹cych, w porównaniu z 15.608 tys. w sierpniu 1998 r. (spadek o po-
nad 10 procent). Tak du¿y spadek zatrudnienia wi¹za³ siê z jednej strony z restrukturyza-
cj¹ przedsiêbiorstw w warunkach spowolnienia gospodarczego, z drugiej zaœ z dezaktywi-
zacyjn¹ polityk¹ rynku pracy sk³aniaj¹c¹, zw³aszcza osoby po 50. roku ¿ycia, do przecho-
dzenia na wczeœniejsze emerytury, zasi³ki czy œwiadczenia przedemerytalne.
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56. W 2004 r. dosz³o do odwrócenia trendu spadkowego na rynku pracy – liczba pracuj¹cych
w trzech kolejnych kwarta³ach 2004 r. by³a nieco wy¿sza ni¿ liczba pracuj¹cych w kolejnych
kwarta³ach 2003 r. (odpowiednio o 0,9, 0,1 i 1,7%).

57. Niskiemu zatrudnieniu towarzyszy wysokie bezrobocie o charakterze strukturalnym. Bezro-
botni, którzy oczekuj¹ na podjêcie pracy ponad rok stanowi¹ obecnie 50,8% bezrobotnych
(III kw. 2004 r.). Stopa bezrobocia strukturalnego w Polsce przekracza 15 procent, co ozna-
cza, ¿e nawet przy wysokim wzroœcie gospodarczym obni¿enie bezrobocia poni¿ej tego po-
ziomu bêdzie mo¿liwe tylko dziêki strukturalnym reformom rynku pracy i znacz¹cej popra-
wie jakoœci kapita³u ludzkiego.

58. Na tak wysoki wskaŸnik bezrobocia strukturalnego sk³adaj¹ siê czynniki z jednej strony
ograniczaj¹ce popyt a z drugiej poda¿ pracy. Jednym z g³ównych czynników ograniczaj¹-
cych mo¿liwoœci zwiêkszania zatrudnienia jest wysoki klin podatkowy (czyli relacja miêdzy
obci¹¿eniem z tytu³u podatków i sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne a wynagrodzeniem
brutto). Obecna konstrukcja systemu podatkowego i sk³adkowego w najwiêkszym stopniu
ogranicza poda¿ i popyt na pracê niskop³atn¹ osób o niskich kwalifikacjach, a w³aœnie oni
znajduj¹ siê w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Wysokie obci¹¿enia pracy powodu-
j¹, ¿e przedsiêbiorcy preferuj¹ rozwi¹zania kapita³och³onne, a nie pracoch³onne, lub tworz¹
nowe miejsca pracy w tak zwanej szarej strefie. Jednoczeœnie, mimo stopniowego ograni-
czania, nadal istnieje szereg mo¿liwoœci wczesnej dezaktywizacji – w postaci wczeœniej-
szych emerytur, œwiadczeñ przedemerytalnych czy rent inwalidzkich. Problemy polskiego
rynku pracy s¹ tak¿e pog³êbiane przez nisk¹ mobilnoœæ zawodow¹ i przestrzenn¹ pracow-
ników, zw³aszcza tych o ni¿szych kwalifikacjach.

59. Sytuacja na rynku pracy stopniowo bêdzie siê poprawiaæ. W zwi¹zku z tym, ¿e re-
strukturyzacja gospodarki dobiega koñca, liczba likwidowanych miejsc prac zmniejszy siê.
Przy niezmienionej stopie kreacji miejsc pracy doprowadzi to do spadku bezrobocia i wzro-
stu zatrudnienia. Proces ten w okresach zwiêkszonego tempa wzrostu PKB ulegnie przy-
spieszeniu, jednak¿e wp³yw czynników krótkookresowych nie bêdzie znaczny.

60. Pozytywnym czynnikiem kszta³tuj¹cym rynek pracy bêdzie wzrost liczby miejsc pracy
w sektorze us³ug. Nowe miejsca pracy w us³ugach pozwol¹ na zrekompensowanie spadku
liczby miejsc pracy w pozosta³ych sektorach. Ponadto zak³ada siê, ¿e sukcesywnie wdra-
¿ane dzia³ania aktywizuj¹ce stymulowaæ bêd¹ tworzenie miejsc pracy w ma³ych i œrednich
przedsiêbiorstwach. Wspierane tak¿e bêdzie podejmowanie przez absolwentów samo-
dzielnej dzia³alnoœci gospodarczej, m.in. w wyniku zagwarantowania dostêpu do kapita³u
i obni¿ania kosztów prowadzenia takiej dzia³alnoœci.

61. Prognoza zak³ada doœæ znaczny (ok. 1 - 2% rocznie) wzrost liczby pracuj¹cych do roku
2007. Wzrost liczby pracuj¹cych prze³o¿y siê na wzrost wskaŸnika zatrudnienia w grupie
wiekowej 15-64 z 51,7% w 2002 r. do 59,0% w 2020 r. (z 44,4 do 47,3 w grupie wiekowej
15+). Wed³ug aktualnej prognozy zmaleje równie¿ bezrobocie – z 19,9% w 2002 r. do
16,0% w 2007 r. i 11,1% w 2020 r. Jednoczeœnie w zwi¹zku ze starzeniem siê spo³eczeñ-
stwa praktycznie nie zmieni siê wskaŸnik aktywnoœci zawodowej w populacji w wieku 15 lat
i wiêcej, mimo wzrostu aktywnoœci wœród osób w wieku 15 - 64.

62. Mo¿na oczekiwaæ wzrostu zatrudnienia i wyd³u¿enia siê aktywnoœci zawodowej wœród osób
starszych, co bêdzie wynika³o z wy¿szych kwalifikacji kolejnych roczników przedemerytal-
nych. 
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Tabela 6. Sytuacja na rynku pracy, osoby w wieku 15 lat i wiêcej.

2005-2006 2007-2013 2014-2020

Populacja (w tys.) 32 038 32 429 32 365

Aktywni (w tys.) 17 104 17 087 17 118

Pracuj¹cy (w tys.) 14 135 14 632 15 083

Bezrobotni (w tys.) 2 969 2 455 2 035

Wspó³czynnik aktywnoœci 
zawodowej(w %) 53,5 52,8 53,0

WskaŸnik zatrudnienia (w %) 44,2 45,3 46,7

Stopa bezrobocia (w %) 17,5 14,4 11,9

�ród³o: Prognoza rynku pracy DAE MGiP do NPR na lata 2007-2013.

Budowa gospodarki opartej na wiedzy 

63. Pozytywnym zjawiskiem obserwowanym od kilkunastu lat jest sta³y wzrost liczby osób legi-
tymuj¹cych siê wykszta³ceniem ponadpodstawowym. W ci¹gu niespe³na 14 lat dziel¹cych
spisy ludnoœci odsetek osób z wykszta³ceniem ponad podstawowym wzrós³ z prawie 55%
w 1988 r. do oko³o 67% w 2002 r. Znacznie zmniejszy³a siê liczba osób z wykszta³ceniem
podstawowym, niepe³nym podstawowym i bez wykszta³cenia szkolnego; jednoczeœnie na-
st¹pi³ ponad 1,5-krotny wzrost liczby osób z wykszta³ceniem wy¿szym. W 2002 r. 10,2%
ludnoœci w wieku 15 lat i wiêcej posiada³o wy¿sze wykszta³cenie, w 1988 r. – 6,5%. Zró¿-
nicowanie regionalne jest tu jednak du¿e od 8,3% (opolskie) do 14,2% (mazowieckie).

64. Czêœæ absolwentów ma trudnoœci ze znalezieniem zatrudnienia. Niedopasowanie kompe-
tencyjne poda¿y i popytu na pracê jest jedn¹ z przyczyn tego zjawiska. Dlatego te¿ do naj-
wa¿niejszych wyzwañ stoj¹cych przed systemem edukacji w Polsce nale¿y zaliczyæ podno-
szenie jakoœci kszta³cenia. Œrednia wyników edukacji szkolnej i pozaszkolnej jest stosunko-
wo niska (nie dotyczy to wyników kszta³cenia w najlepszych szko³ach), zaœ zró¿nicowanie
osi¹gniêæ uczniów i niektórych warunków kszta³cenia nale¿y do najwy¿szych w krajach
OECD. Zmiana tej sytuacji wymaga z jednej strony podniesienia jakoœci kszta³cenia wielu
szkó³, z drugiej zaœ stworzenia mo¿liwoœci bardziej elastycznego dostosowywania przez
szko³y sposobu kszta³cenia do potrzeb rynku pracy, jak równie¿ rozwiniêcia systemu szko-
leñ pozwalaj¹cych zdobyæ umiejêtnoœci i kwalifikacje potrzebne do zdobycia zatrudnienia.

65. Syntetycznym wskaŸnikiem s³u¿¹cym do oceny potencja³u innowacyjnego danego kraju,
stosowanym powszechnie w miêdzynarodowych badaniach przekrojowych, jest udzia³ bu-
d¿etowych i pozabud¿etowych nak³adów na badania i rozwój w PKB (GERD). W ostatnich
12 latach wynosi³ on w Polsce œrednio ok. 0,7% i by³ ni¿szy ni¿ w wiêkszoœci krajów Europy.
Jednoczeœnie, od pocz¹tku lat 90. udzia³ nak³adów na badania i rozwój w PKB w Polsce sy-
stematycznie maleje. Od roku 1990 obni¿y³ siê z 1,08% do zaledwie 0,58% PKB w roku
2002 i 0,56% w 2003 r. W takiej sytuacji trudna do osi¹gniêcia wydaje siê relacja wydatków
na badania i rozwój do PKB na poziomie 1,5% w 2006 r., co zosta³o za³o¿one w NPR na la-
ta 2004-2006. Niskie nak³ady na naukê i badania rozwojowe by³y przyczyn¹ spadkowego
trendu wynalazków i wzorów u¿ytkowych zg³aszanych w kraju, a tak¿e systematycznego po-
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garszania siê bilansu p³atniczego Polski w dziedzinie wymiany handlowej w zakresie osi¹-
gniêæ naukowo-technicznych, praw w³asnoœci patentów, licencji i znaków towarowych oraz
us³ug technicznych. Choæ w chwili obecnej g³ównym Ÿród³em wzrostu produktywnoœci w Pol-
sce mo¿e byæ import technologii, w dalszej perspektywie konieczne stanie siê zwiêkszenie
innowacyjnoœci polskiego przemys³u, a co za tym idzie wydatków na badania i rozwój.

Infrastruktura transportowa

66. £¹czna d³ugoœæ dróg o dopuszczalnym nacisku 115 kN/oœ, stanowi¹cym podstawowy stan-
dard europejski, wynosi 637 km, a wiêc zaledwie 3,5% d³ugoœci ca³ej sieci dróg krajowych.
A¿ 30% odcinków dróg krajowych wymaga niezw³ocznego remontu, a dalszych 30% kwa-
lifikuje siê do remontu w najbli¿szych latach. Powodem z³ego stanu technicznego dróg jest
przede wszystkim ich permanentne niedoinwestowanie w przesz³oœci oraz wzrost natê¿e-
nia ruchu (podwojenie wielkoœci ruchu w ci¹gu ostatnich dziesiêciu lat), z jednoczesnym
niedostosowaniem dróg do przenoszenia du¿ych samochodów ciê¿arowych.

67. Brak sieci dróg o w³aœciwym standardzie stanowi w tej chwili niezwykle powa¿n¹ barie-
rê rozwojow¹, ograniczaj¹c¹ mo¿liwoœci wykorzystania takich szans polskiej gospodar-
ki, jak po³o¿enie geograficzne czy wielkoœæ rynku. Stan infrastruktury drogowej prowa-
dzi do powstawania ,,w¹skich garde³” w rozwoju hamuje wymianê miêdzynarodow¹
z krajami UE i z pozosta³ymi krajami s¹siaduj¹cymi, ogranicza mo¿liwoœci przyci¹gania
kapita³u zagranicznego i zmniejsza mobilnoœæ si³y roboczej. Czynniki te obni¿aj¹ konku-
rencyjnoœæ polskiej gospodarki i stanowi¹ barierê w procesie unowoczeœniania kraju.

68. Z³y jest równie¿ stan infrastruktury kolejowej, co powoduje wyd³u¿enie czasu przewozu towa-
rów, zmniejszaj¹c konkurencyjnoœæ kolei w stosunku do transportu drogowego. Oko³o 35% li-
nii kolejowych w Polsce jest w stanie kwalifikuj¹cym siê do wymiany, a na ponad 9 tysi¹cach
km linii (niemal po³owa d³ugoœci ca³ej sieci kolejowej) dopuszczalna prêdkoœæ nie przekracza
60 km/godz. Pilnej poprawy wymaga te¿ infrastruktura portów morskich, transportu lotnicze-
go i intermodalnego, a tak¿e stan œródl¹dowych dróg wodnych. Podjête dzia³ania spowoduj¹
ograniczenie negatywnego wp³ywu transportu na œrodowisko i zdrowie ludnoœci.

Budownictwo mieszkaniowe

69. Ze spisu powszechnego z 2002 roku wynika, ¿e zasoby mieszkaniowe w Polsce wynosi³y
12,4 mln mieszkañ, z czego 11,8 mln (95%) stanowi³y lokale zamieszkane. Liczba gospo-
darstw domowych przewy¿sza³a liczbê mieszkañ zamieszkanych stale o 1,7 mln. Nasyce-
nie w mieszkania, tj. liczba mieszkañ przypadaj¹ca na 1000 ludnoœci faktycznie zamieszka-
³ej, wynosi 327,6, co wœród krajów Unii Europejskiej plasuje nas na jednym z ostatnich
miejsc. Dodatkowo wystêpuje zjawisko drastycznej dekapitalizacji istniej¹cych zasobów
mieszkaniowych. Kryzys mieszkaniowy dotyka w pierwszym rzêdzie miast. Tam te¿ najo-
strzej wystêpuje problem luki remontowej.

70. Wysoki i nieprzerwanie rosn¹cy niedobór mieszkañ w Polsce jest jedn¹ z zasadniczych
przyczyn bardzo niskiej przestrzennej mobilnoœci si³y roboczej. W sposób bezpoœredni ob-
ni¿a to poziom efektywnoœci procesów restrukturyzacji gospodarki. Bez znacz¹cego wzro-
stu budowy nowych mieszkañ efektywnoœæ ta bêdzie nadal niska, a ró¿nice w poziomie
bezrobocia, ubóstwo i zagro¿enie wykluczeniem spo³ecznym w poszczególnych regionach
bêd¹ siê utrwalaæ.

Rozwój obszarów wiejskich

71. Generalnie rolnictwo polskie zachowa³o tradycyjny charakter. Gospodarstwa rolne w wiêk-
szoœci prowadz¹ produkcjê wielokierunkow¹, stosuj¹c metody ekstensywne. Ze wzglêdu
na nisk¹ intensywnoœæ produkcji, rolnictwo nie wp³ynê³o znacz¹co na przekszta³cenie œro-
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dowiska i krajobrazu. Walory przyrodnicze obszarów wiejskich, w po³¹czeniu z du¿ymi za-
sobami si³y roboczej, tworz¹ warunki do rozwoju pracoch³onnych kierunków produkcji rol-
nej, w tym rolnictwa ekologicznego.

72. S³abo rozwiniêta infrastruktura techniczna na wsi stanowi jedn¹ z najpowa¿niejszych barier
wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Nieodpowiedni stopieñ rozwoju infrastruktu-
ry nie tylko obni¿a standard ¿ycia i gospodarowania, lecz tak¿e decyduje o s³abej atrakcyj-
noœci obszarów wiejskich dla inwestorów. Bariery kapita³owe oraz ograniczone mo¿liwoœci
finansowe lokalnych samorz¹dów nie sprzyjaj¹ rozwojowi infrastruktury. Pomimo odnoto-
wanego w ostatnich latach du¿ego tempa rozwoju infrastruktury wsi, potrzeby w tym zakre-
sie s¹ nadal bardzo du¿e, a wystêpuj¹ce silne zró¿nicowanie regionalne w poziomie wypo-
sa¿enia, zwi¹zane jest ze struktur¹ agrarn¹ na terenach wiejskich oraz ze zdolnoœciami ad-
aptacyjnymi regionu. Dynamika zagospodarowania infrastrukturalnego i rozwoju gospodar-
czego terenów wiejskich, zale¿y tak¿e od lokalnej aktywnoœci spo³ecznej oraz efektywne-
go wykorzystywania uzyskanych œrodków finansowych.

73. Obszary wiejskie dotkniête s¹ problemem wysokiego ukrytego i jawnego bezrobocia. Od po-
cz¹tku procesu transformacji nastêpuje ró¿nicowanie siê gospodarstw rolnych. Z jednej strony
ma miejsce koncentracja produkcji, która poci¹ga³a za sob¹ uwalnianie nadwy¿ek si³y roboczej
z rolnictwa. Na drugim biegunie pozostaje bardzo du¿a liczba ma³ych gospodarstw rolnych,
które nie przynosz¹ wystarczaj¹cego dochodu zabezpieczaj¹cego ich w³aœcicieli. Podstawo-
wym problemem obszarów wiejskich jest obecnie niska produktywnoœæ w rolnictwie (po³¹czo-
na z ukrytym bezrobociem) oraz niewystarczaj¹ca iloœæ miejsc pracy poza rolnictwem.

Ochrona œrodowiska

74. Konsekwentnie realizowane postanowienia polityki ekologicznej, jak równie¿ procesy re-
strukturyzacji i unowoczeœniania gospodarki przyczyni³y siê do obni¿enia poziomu presji na
œrodowisko. Emisje podstawowych zanieczyszczeñ do powietrza – SO2, NOx i py³ów -
zmniejszy³y siê odpowiednio o oko³o 55%, 38% i 76% w porównaniu z pocz¹tkiem lat 90.
Ponad 95% œcieków przemys³owych poddawane jest oczyszczaniu w stopniu odpowiada-
j¹cym wymogom prawa, a w gospodarce komunalnej oko³o 88%. Osi¹gniêcia te umo¿liwi-
³y radykaln¹ poprawê jakoœci powietrza w okrêgach uprzemys³owionych, a tak¿e, choæ
w niewystarczaj¹cym stopniu, poprawê jakoœci wiêkszoœci wód p³yn¹cych. Uzyskano rów-
nie¿ znaczny postêp w sferze gospodarki odpadami przemys³owymi i komunalnymi. Wydat-
ki na ochronê œrodowiska siêga³y w minionej dekadzie 1,6% PKB w skali rocznej.

75. Jednoczeœnie pojawi³y siê nowe Ÿród³a zagro¿eñ, takie jak rosn¹ca iloœæ pojazdów samo-
chodowych czy wzrastaj¹ca konsumpcja indywidualna (energia elektryczna, œrodki chemii
gospodarczej, opakowania). Wzros³o równie¿ znaczenie pozosta³ych tradycyjnych Ÿróde³
presji – gospodarki komunalnej i rolnictwa. Zaostrzaj¹ce siê wymagania prawne, w tym
miêdzynarodowe zobowi¹zania Polski, powoduj¹ koniecznoœæ wdra¿ania nowych rozwi¹-
zañ w zakresie gospodarki odpadami. Dalsza poprawa warunków ekologicznych wymaga
kontynuowania inwestycji w sektorze przemys³u, zw³aszcza w elektroenergetyce i ciep³ow-
nictwie. Aktualnym wyzwaniem jest dalsze zmniejszenie negatywnego oddzia³ywania emi-
towanych zanieczyszczeñ na œrodowisko oraz zdrowie ludnoœci.

Ubóstwo i wykluczenie spo³eczne

76. Przeciêtny miesiêczny nominalny dochód rozporz¹dzalny na jedn¹ osobê w gospodar-
stwach domowych w 2003 roku wyniós³ 680,5 z³. Wzrost dochodów i wydatków gospo-
darstw domowych w 2003 roku wp³yn¹³ na poprawê subiektywnej oceny ich sytuacji mate-
rialnej. W porównaniu z 2002 rokiem zmniejszy³ siê odsetek gospodarstw oceniaj¹cych
swoj¹ sytuacjê materialn¹ jako z³¹ i raczej z³¹ (z 36,1% do 34,6%), wzrós³ natomiast odse-
tek gospodarstw okreœlaj¹cych j¹ jako przeciêtn¹ (z 52,0% do 52,6%) i co najmniej dobr¹
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(z 11,9% do 12,8%). Ogólnemu wzrostowi dochodu i wydatków w spo³eczeñstwie towarzy-
szy wzrost zró¿nicowania sytuacji dochodowej ludnoœci, co pokazuje analiza wspó³czynni-
ka Giniego.

77. Jednoczeœnie utrzymywanie siê du¿ego zró¿nicowania dochodów miêdzy kategoriami go-
spodarstw domowych i zw³aszcza wewn¹trz tych kategorii, spowodowa³o, ¿e w 2003 roku
mamy do czynienia z kontynuacj¹ tendencji wzrostu ubóstwa obiektywnego, szacowanego
na podstawie wyników badañ bud¿etów gospodarstw domowych. W 2003 roku do 19,7%
(z 18,4% w 2002 roku) wzrós³ zasiêg ubóstwa relatywnego. Odsetek osób ¿yj¹cych w ro-
dzinach, w których poziom wydatków by³ ni¿szy od ustawowej granicy ubóstwa wyniós³ po-
nad 19% (w 2002 r. – 18,5%). Zasiêg ubóstwa skrajnego, za granicê którego przyjêto po-
ziom minimum egzystencji, oszacowano w 2003 r. na 11,7% wobec 11,1% w 2002 roku.

Ochrona zdrowia

78. Wed³ug szacunków Narodowego Funduszu Zdrowia, oko³o 38,1 milionów Polaków objêtych
jest ubezpieczeniem zdrowotnym. W okresie ostatnich 12 lat d³ugoœæ ¿ycia zwiêkszy³a siê
w przypadku mê¿czyzn o ponad 4,4 roku, a w przypadku kobiet o ponad 3,6 roku. Mimo tej
poprawy d³ugoœæ ¿ycia w Polsce pozostaje wyraŸnie krótsza w porównaniu do przeciêtnej
w 25 krajach Unii Europejskiej. W ci¹gu najbli¿szej dekady zapotrzebowanie na œwiadcze-
nia opieki zdrowotnej bêdzie szybko wzrasta³o w zwi¹zku ze starzeniem siê ludnoœci.

79. Podstawowym problemem ochrony zdrowia w Polsce jest chroniczny deficyt œrodków, co
powoduje zad³u¿enie zak³adów opieki zdrowotnej - szczególnie szpitali, dekapitalizacjê in-
frastruktury, ograniczony dostêp do kosztownych technologii medycznych, a tak¿e niski po-
ziom wynagrodzeñ personelu medycznego. Wzrastaj¹ce wydatki na leki ograniczaj¹ mo¿-
liwoœci wzrostu finansowania innych œwiadczeñ zdrowotnych.

80. Polska charakteryzuje siê wzglêdnie niskim wskaŸnikiem liczby lekarzy na 100 000 mie-
szkañców. WskaŸnik dotycz¹cy lekarzy dentystów równie¿ nale¿y do najni¿szych w Unii
Europejskiej. Stopniowo narasta te¿ niedobór kadr pielêgniarskich.

Kultura

81. Kultura kreuje postawy spo³eczne, normy moralne, etyczne i estetyczne wartoœci. Powa¿-
nym problemem jest pogarszaj¹cy siê stan infrastruktury kulturalnej, w tym zabytków. Co-
raz mniej ludzi chodzi na spektakle, wystawy, koncerty. Zwi¹zane jest to z niewystarczaj¹-
cymi wydatkami publicznymi i pogarszaj¹c¹ siê sytuacj¹ ekonomiczn¹ wielu rodzin. Jedno-
czeœnie zwiêksza siê aktywnoœæ organizacji pozarz¹dowych. W 2003 r. zarejestrowanych
by³o oko³o 2300 organizacji pozarz¹dowych dzia³aj¹cych w sferze kultury i ochrony dzie-
dzictwa kulturowego (z czego oko³o 2000 regionalnych stowarzyszeñ spo³eczno-kultural-
nych, dzia³aj¹cych na obszarach wiejskich). Prowadz¹ one bardzo szerok¹ dzia³alnoœæ - od
utrzymywania bibliotek, œwietlic, po organizacjê koncertów, festiwali, wydarzeñ artystycz-
nych, konkursów, przedstawieñ. 

Turystyka

82. Turystyka jest jedn¹ z najbardziej dynamicznie rozwijaj¹cych siê dziedzin gospodarki na
œwiecie, równie¿ w Polsce stanowi wa¿ny sektor gospodarki. W 2003 r. granice Polski prze-
kroczy³o ok. 52 mln cudzoziemców, a ³¹czne przychody z turystyki przyjazdowej i krajowych
podró¿y turystycznych w2003 r. wynios³y 37,5 mld PLN, co stanowi³o 4,6% PKB. Turysty-
ka przyjazdowa do Polski odgrywa wa¿n¹ rolê wbilansie p³atniczym. W 2003 r. udzia³ wy-
datków cudzoziemców w eksporcie wyniós³ 5,7%. Turystyka jest œciœle powi¹zana z inny-
mi sektorami gospodarki, uzale¿niona jest od wielu czynników zewnêtrznych, w tym od sy-
tuacji ekonomicznej kraju, spo³eczeñstwa, a jej rozwój mo¿e przyczyniæ siê do rozwoju go-
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spodarczego kraju, regionu, spo³eczeñstwa i jednostki. Turystyka bêd¹c sektorem wysoko
pracoch³onnym i nisko kapita³och³onnym mo¿e przyczyniaæ siê do wzrostu zatrudnienia.
Wed³ug danych Œwiatowej Rady Podró¿y i Turystyki udzia³ osób zatrudnionych w Polsce
w szeroko pojêtej gospodarce turystycznej w 2003 r. wyniós³ 8%.

Aktywnoœæ spo³eczna

83. Wysokiej dynamice rozwoju gospodarczego nie towarzyszy równie prê¿ny rozwój aktywno-
œci spo³ecznej Polaków. Po niezwyk³ym wzroœcie zaanga¿owania obywatelskiego w po-
cz¹tku lat 90., jego dynamika uleg³a obecnie znacznemu os³abieniu. Sektor organizacji
spo³ecznych w Polsce obejmuje obecnie ok. 50.000 stowarzyszeñ i fundacji. W organiza-
cjach tych znajduje dziœ zatrudnienie niespe³na 1% ludnoœci aktywnej zawodowo. Dla po-
równania, w Holandii wskaŸnik ten osi¹ga ponad 14%, zaœ w Belgii oraz Irlandii przekracza
10%. Potencja³ ekonomiczny polskich organizacji spo³ecznych jest nieporównywalnie ni¿-
szy ni¿ ma to miejsce w krajach unijnych. 

84. Pod wzglêdem indywidualnie pojêtej aktywnoœci obywatelskiej, Polska pozostaje daleko
w tyle za innymi pañstwami Unii Europejskiej. W krajowych wyborach parlamentarnych,
w roku 2001, uczestniczy³o 46% wyborców, a w ostatnich wyborach do Parlamentu Euro-
pejskiego - niespe³na 21%. Przeciêtna frekwencja w referendach lokalnych nie przekracza
20%. Niespe³na 18,5% Polaków anga¿owa³o siê w roku 2004 w pracê woluntarystyczn¹ –
to prawie 2 razy mniej ni¿ w s¹siednich Czechach, i zdecydowanie mniej ni¿ w krajach UE-
15. Obserwowany jest niski poziom zaufania obywateli Polski do instytucji pañstwa. Zmia-
na tego stanu rzeczy jest koniecznym warunkiem stabilizacji i trwa³ego rozwoju cywilizacyj-
nego kraju. Dlatego istotnym elementem Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 bêd¹
dzia³ania zmierzaj¹ce do budowy kapita³u spo³ecznego i rozwoju spo³eczeñstwa obywatel-
skiego. Programy edukacyjne, wsparcie inicjatyw pozarz¹dowych i tworzenie przyjaznego
œrodowiska dla instytucji ekonomii spo³ecznej pozwoli tak¿e na realizacjê celów strategicz-
nych NPR, takich jak integracja spo³eczna, inkluzja grup zagro¿onych wykluczeniem czy
aktywna polityka rynku pracy.

Najwa¿niejsze wyzwania polskiej gospodarki

85. Realizacja scenariusza rozwoju zak³adanego w NPR wymaga spe³nienia okreœlonych wa-
runków makroekonomicznych i zmian w strukturze pañstwa oraz maksymalnego wykorzy-
stania szans, jakie stwarza cz³onkostwo w UE. Istotne jest w szczególnoœci:

● przeprowadzenie strukturalnych reform finansów publicznych i rynku pracy oraz do-
konanie zmiany struktury sektorowej gospodarki;

● zapewnienie przez firmy i instytucje publiczne œrodków na terminow¹ realizacjê zo-
bowi¹zañ Traktatu Akcesyjnego;

● uzyskanie wysokiego poziomu absorpcji i wysokiej jakoœci wykorzystania funduszy
strukturalnych UE.

86. Wœród wyzwañ, z jakimi trzeba siê zmierzyæ, aby mo¿liwe by³o osi¹gniêcie utrwalenia wy-
sokiego i stabilnego tempa wzrostu gospodarczego, w pierwszej kolejnoœci nale¿y wymie-
niæ:

a) skonsolidowanie finansów publicznych, przede wszystkim dziêki zmniejszeniu
oraz zmianie struktury wydatków publicznych, tak aby w wiêkszym stopniu reali-
zowa³y one cele prorozwojowe i s³u¿y³y wzrostowi zatrudnienia, 

b) stopniowe zmniejszenie d³ugookresowych stóp procentowych dziêki znacznej po-
prawie koordynacji polityki fiskalnej i monetarnej, 

c) zatrzymanie spadku zatrudnienia i jego stopniowy wzrost dziêki polityce rynku
pracy nakierowanej na rozwi¹zywanie jego strukturalnych problemów, w sposób
gwarantuj¹cy osi¹gniêcie celów Strategii Lizboñskiej,
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d) redukcjê barier rozwoju warunkuj¹cych nierównomierny rozwój poszczególnych
regionów kraju i brak wewnêtrznej konwergencji realnej,

e) zwiêkszenie stopy inwestycji krajowych, zarówno publicznych jak i prywatnych,
oraz znaczne podniesienie poziomu komplementarnych inwestycji zagranicz-
nych,

f) promowanie i wzmacnianie przedsiêbiorczoœci oraz zwiêkszanie potencja³u inno-
wacyjnego polskich firm – rozwój przedsiêbiorczoœci firm krajowych stanowi wa-
runek konieczny dla dalszej poprawy produktywnoœci,

g) restrukturyzacjê i prywatyzacjê podmiotów publicznych w pracoch³onnych sekto-
rach o niskiej wydajnoœci oraz wzmocnienie konkurencyjnoœci niektórych bran¿
infrastrukturalnych o kluczowym znaczeniu dla kosztów dzia³alnoœci gospodar-
czej (np. telekomunikacja, energetyka),

h) podnoszenie jakoœci kapita³u ludzkiego poprzez odpowiedni¹, dostosowan¹ do
wyzwañ demograficznych, spo³ecznych i gospodarczych, politykê z zakresu edu-
kacji oraz badañ i rozwoju,

i) zracjonalizowanie kosztów ochrony œrodowiska w dzia³alnoœci gospodarczej,
w szczególnoœci poprzez promocjê technik umo¿liwiaj¹cych zapobieganie pre-
sjom na œrodowisko „u Ÿród³a” oraz poprawê efektywnoœci wykorzystania energii,
surowców i materia³ów i zapobieganie powstawaniu odpadów,

j) rewitalizacjê miast, szczególnie mniejszych i przyspieszenie procesu urbanizacji
kraju, w po³¹czeniu z polityk¹ ukierunkowan¹ na rozbudowê i podnoszenie jako-
œci istniej¹cych zasobów mieszkaniowych,

k) realokacjê zasobów pracy z rolnictwa do innych bardziej produktywnych dzia³ów
gospodarki, promocjê alternatywnych form dzia³alnoœci gospodarczej w oparciu
o rolnictwo (agroturystyka) oraz stopniowe podnoszenie wydajnoœci samego rol-
nictwa,

l) promowanie tworzenia nowych sektorów us³ug, zw³aszcza o wysokiej wartoœci
dodanej oraz wykorzystania nisz rynkowych, daj¹cych szansê na osi¹gniêcie d³u-
goterminowej konkurencyjnej przewagi,

m) budowê spo³eczeñstwa informacyjnego, wykorzystanie Internetu szerokopasmo-
wego do wzrostu konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw, zapobieganie zjawisku wy-
kluczenia informacyjnego,

n) promowanie wizji taniego, przejrzystego i przyjaznego dla obywateli pañstwa,
o) rozwój kapita³u spo³ecznego i spo³eczeñstwa obywatelskiego.

23

WWW.NPR.GOV.PL





Aksjologia, misja, cele strategiczne 
i obszary priorytetowe 

Polska wersja Strategii Lizboñskiej

87. Od 2000 r. kraje Unii Europejskiej realizuj¹ „Strategiê Lizboñsk¹”, która ma doprowadziæ do
tego, by w nastêpnym dziesiêcioleciu Unia sta³a siê najbardziej konkurencyjnym obszarem
gospodarczym w œwiecie. Jak dotychczas realizacja tej strategii nie przynosi oczekiwanych
rezultatów. Przyjmuje siê, ¿e jej cele zosta³y sformu³owane prawid³owo, natomiast powa¿-
nym problemem sta³o siê jej wdro¿enie. W zwi¹zku z tak¹ sytuacj¹ przygotowano specjal-
ny raport, który ocenia osi¹gniêcia i niepowodzenia „Strategii Lizboñskiej”. Z wniosków ra-
portu wynika, ¿e od 2005 r. zostan¹ wyraŸnie wzmocnione dzia³ania, które mia³yby zapew-
niæ wype³nienie misji lizboñskiej.

88. Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007-2013 powinien byæ polskim wydaniem „Strategii Li-
zboñskiej”, które ma byæ opracowane ze zrozumieniem tego, w jaki sposób za³o¿enia, ce-
le i narzêdzia maj¹ przystawaæ do naszych warunków. Tym samym kolejny NPR sta³by siê
koncepcj¹ modernizacji polskiej gospodarki, wdra¿anej w warunkach cz³onkostwa w UE –
czyli kompleksowym programem rozwoju spo³eczno-gospodarczego Polski, jak równie¿
podstaw¹ negocjacji z Komisj¹ Europejsk¹ w zakresie dostêpu do œrodków funduszy struk-
turalnych. Przygotowanie i realizacja NPR ma spowodowaæ faktyczne w³¹czenie Polski
w programowanie i kszta³towanie Europy, którego jednym z konstytucyjnych fundamentów
jest zasada spójnoœci spo³ecznej, gospodarczej i przestrzennej.

Wykorzystanie mo¿liwoœci rozwoju

89. W chwili obecnej Polska nie wykorzystuje w pe³ni mo¿liwoœci tkwi¹cych w samo-
rz¹dnoœci terytorialnej i rozwoju regionalnym. Dlatego te¿ NPR 2007-2013 powinien
staæ siê narzêdziem zapewnienia faktycznej – a nie tylko formalnej – podmiotowoœci samo-
rz¹dom województw w zakresie programowania i stymulowania rozwoju swoich regionów.
Prace nad sformu³owaniem i uruchomieniem NPR s¹ prowadzone tak, aby mog³y sprzyjaæ
konsolidacji regionalnych sieci koordynacji dzia³añ oraz prowadziæ do formowania rzeczy-
wistego partnerstwa regionalnego z udzia³em administracji publicznej oraz przedsiêbiorców
i organizacji pozarz¹dowych.

90. Narodowy Plan Rozwoju 2007-2013 ma s³u¿yæ zaktywizowaniu i lepszemu wykorzystaniu
krajowych zasobów rozwoju, zw³aszcza kapita³u ludzkiego i spo³ecznego. Ma to szczegól-
ne znaczenie, bowiem w wiek aktywnoœci zawodowej wesz³y bardzo liczebne roczniki, do-
brze wykszta³conej m³odzie¿y. Dlatego te¿ modernizacja, konkurencyjnoœæ i rozwój gospo-
darki stworz¹ tej rzeszy m³odzie¿y szanse na karierê i samorealizacjê. Zarazem to wielki
kapita³, którego uruchomienie zapewni Polsce wyraŸny awans cywilizacyjny. 

91. Osi¹gniêcie celów zdefiniowanych w Narodowym Planie Rozwoju wymagaæ bêdzie g³êbo-
kich zmian systemowych, szczególnie w tych sferach funkcjonowania pañstwa, które doty-
cz¹ spraw spo³eczno-gospodarczych. Dlatego sam Plan nie jest tylko zestawieniem strate-
gicznych celów rozwoju, którym przyporz¹dkowane s¹ odpowiednie priorytety, przedsiê-
wziêcia i instrumenty, ale tak¿e programem kompleksowych zmian instytucjonalnych, wa-
runkuj¹cych ich realizacjê i wdro¿enie. Skala i zakres tych zmian musi byæ znacz¹ca, aby
wyraŸnie podnieœæ efektywnoœæ i sprawnoœæ dzia³ania sektora publicznego, szczególnie
administracji publicznej i rozwin¹æ w Polsce formy nowoczesnego zarz¹dzania publiczne-
go, zastêpuj¹cego tradycyjny model administracyjno-biurokratyczny.
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Aksjologia

92. Dla tworzenia NPR przyjêto nastêpuj¹ce podstawowe wartoœci i zasady sprzyjaj¹ce ich re-
alizacji:
Podstawowe wartoœci:
1. Obywatelska suwerennoœæ jednostki – swobody obywatelskie i gospodarcze,

przedsiêbiorczoœæ, innowacyjnoœæ, prawo do autonomii i samorealizacji, poczucie od-
powiedzialnoœci za jakoœæ w³asnego ¿ycia i za dobro wspólne, aktywnoœæ spo³eczna
i polityczna sprzyjaj¹ca ³adowi demokratycznemu.

2. Spójnoœæ i solidarnoœæ spo³eczna – równe szanse wszystkich spo³ecznoœci i grup
spo³ecznych, silna to¿samoœæ kulturowa na poziomie lokalnym i regionalnym, usuniê-
cie wszelkiej dyskryminacji i integracja wykluczonych.

3. Zrównowa¿ony rozwój – orientacja na poprawê jakoœci ¿ycia obecnych i przysz³ych
pokoleñ, przy zapewnieniu ochrony i zachowania zasobów przyrodniczych i dziedzic-
twa kulturowego oraz w³aœciwej struktury demograficznej spo³eczeñstwa.

G³ówne zasady sprzyjaj¹ce realizacji podstawowych wartoœci:
1. Uznanie wykszta³cenia, wiedzy, informacji i kultury za fundament spo³eczno –

gospodarczego rozwoju.
2. Pomocniczoœæ pañstwa – umacnianie samorz¹dnoœci terytorialnej i spo³eczeñstwa

obywatelskiego, przy zachowaniu autonomii i partnerstwa w relacjach miêdzy admini-
stracj¹ pañstwow¹ oraz strukturami samorz¹dowymi i pozarz¹dowymi.

3. Polityka prorodzinna przyczyniaj¹ca siê do wy¿szego poziomu dzietnoœci, gwaran-
tuj¹ca prawid³owy rozwój dzieci i promuj¹ca partnerski model rodziny.

4. Ochrona rynku i konkurencji.
5. Zapewnienie równego dostêpu do s¹du i ochrony konstytucyjnych praw.
6. Dialog obywatelski i partnerstwo spo³eczne.
7. Kszta³towanie partnerskich relacji Polski z pañstwami demokratycznymi oraz jej ucze-

stnictwa w globalnej polityce i gospodarce. 

Misja 

93. Podjêcie i uruchomienie przedsiêwziêæ, które zapewni¹ utrzymanie gospodarki na œcie¿ce
wysokiego wzrostu, w nastêpstwie umocnienia konkurencyjnoœci regionów i przedsiê-
biorstw oraz wzrostu zatrudnienia, przy zapewnieniu wy¿szego poziomu spójnoœci spo³ecz-
nej, gospodarczej i przestrzennej.
Teraz poziom PKB na g³owê mieszkañca wynosi mniej ni¿ po³owê œredniej dla 25 krajów
Unii Europejskiej. Realizacja Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013 pozwoli pod-
nieœæ ten wskaŸnik do poziomu 2/3 œredniej. Rozwijaj¹c siê z tak¹ dynamik¹ Polska bê-
dzie zdolna osi¹gn¹æ obecny przeciêtny stopieñ rozwoju krajów UE w czasie dora-
stania jednego pokolenia.

Cele strategiczne

94. Utrzymanie gospodarki na œcie¿ce wysokiego wzrostu gospodarczego.
Polska gospodarka charakteryzuje siê z jednej strony znacz¹c¹ skal¹ i potencja³em rozwo-
jowym, ale z drugiej wystêpowaniem szeregu strukturalnych zapóŸnieñ i deficytów. Ogrom-
nym zagro¿eniem jest tak¿e wysoki i szybko rosn¹cy poziom zad³u¿enia pañstwa. Rozwi¹-
zywanie zasadniczych problemów gospodarczych i spo³ecznych bêdzie mo¿liwe – w œre-
dnim okresie – jedynie pod warunkiem utrzymania w tej perspektywie wysokiego poziomu
wzrostu gospodarczego.
Miar¹ realizacji tego celu bêdzie poziom tempa wzrostu gospodarczego.
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95. Wzmocnienie konkurencyjnoœci regionów i przedsiêbiorstw oraz wzrost zatrudnienia.
W 2004 r. polska gospodarka wysz³a z okresu spowolnionego wzrostu i stagnacji. Mo¿na
przewidywaæ, ¿e tempo wzrostu zbli¿y siê do poziomu 6%. W³aœnie teraz niezbêdne sta-
je siê podejmowanie takich procedur i uruchamianie takich przedsiêwziêæ, które umocni¹
mikroekonomiczne fundamenty gospodarki oraz utrwal¹ tendencjê wzrostow¹. Dziêki te-
mu produktywnoœæ krajowych przedsiêbiorstw powinna rosn¹æ szybciej ni¿ w ca³ej Unii, co
da im siln¹ miêdzynarodow¹ pozycjê. Umo¿liwi to utrzymanie wysokiej dynamiki eksportu
oraz nap³yw bezpoœrednich inwestycji zagranicznych, tak¿e do tych regionów, które cha-
rakteryzowa³y siê dotychczas nisk¹ atrakcyjnoœci¹ inwestycyjn¹. Wyst¹pienie takiego ci¹-
gu zjawisk doprowadzi w rezultacie do wyraŸnego wzrostu zatrudnienia.
Miarami realizacji tego celu bêd¹ wskaŸnik produktywnoœci i stopa zatrudnienia.

96. Podniesienie poziomu spójnoœci spo³ecznej, gospodarczej i przestrzennej.
Transformacja i rozwój polskiej gospodarki w latach 1989 - 2004 wi¹za³y siê z wystêpowa-
niem szeregu negatywnych zjawisk spo³eczno-gospodarczych, takich jak: wysokie bezro-
bocie, pog³êbiaj¹ce i poszerzaj¹ce siê ubóstwo, masowe wykluczenie spo³eczne, dezinte-
gracja spo³eczna, marginalizacja wielu wspólnot lokalnych i peryferyzacja niektórych regio-
nów. Stanowi to oczywiste zagro¿enie i przeszkodê w rozwoju spo³eczeñstwa obywatel-
skiego, oraz stajê siê Ÿród³em konfliktu spo³ecznego i populistycznej rewolty. Jednoczeœnie
w coraz wiêkszej mierze zjawiska te ograniczaj¹ potencja³ rozwojowy gospodarki i mo¿li-
woœci awansu cywilizacyjnego. St¹d rozwój spo³eczno-gospodarczy w przysz³oœci musi re-
spektowaæ potrzebê wy¿szej spójnoœci, w wymiarze spo³ecznym, gospodarczym i teryto-
rialnym oraz byæ zgodny z zasad¹ zrównowa¿onego rozwoju.
Miarami realizacji tego celu bêd¹: zró¿nicowanie poziomu dochodów i rozwoju regionalne-
go oraz dostêpnoœæ komunikacyjna do regionów peryferyjnych.

Priorytety strategiczne

97. Inwestycje rozumiane jako wzrost inwestycji odpowiadaj¹cych wyzwaniom postêpu tech-
nologicznego i spo³eczeñstwa informacyjnego, rozbudowuj¹cych i modernizuj¹cych infra-
strukturê techniczn¹ kraju oraz realizuj¹cych zasadê zrównowa¿onego rozwoju. Szczegól-
ne znaczenie ma tu rozwój infrastruktury technicznej, tj. infrastruktury energetycznej, trans-
portowej i telekomunikacyjnej, które wp³ywaj¹ na poziom konkurencyjnoœci gospodarki.
Rozbudowa infrastruktury, uwzglêdniaj¹ca zarówno potrzeby materialne jak i ³ad prze-
strzenny, przyczyni siê do umocnienia spójnoœci spo³eczno-gospodarczej kraju.

98. Zatrudnienie rozumiane jako d¹¿enie do tworzenia nowych miejsc pracy oraz zwiêkszanie
zatrudnialnoœci. Tworzenie nowych miejsc pracy bêdzie nastêpowa³o przede wszystkim
przez rozwój drobnej przedsiêbiorczoœci, w wyniku poszerzenia mo¿liwoœci podejmowania
dzia³alnoœci gospodarczej. Zwiêkszeniu zatrudnialnoœci s³u¿yæ maj¹ natomiast rozwój
umiejêtnoœci i kwalifikacji oraz zmiany przepisów prawa pracy u³atwiaj¹ce zatrudnienie,
w tym rozwijanie alternatywnych form zatrudnienia (telepraca, praca czasowa, praca w nie-
pe³nym wymiarze czasu itp.).

99. Eksport rozumiany jako kszta³towanie proeksportowej orientacji gospodarki m.in. poprzez
odpowiednie rozwi¹zania systemowe i instytucjonalne oraz prowadzenie aktywnej polityki
promocji eksportu. Oznacza to przyk³adowo wsparcie dla przemys³ów wyspecjalizowanych,
zwiêkszenia roli innowacji w produkcji dóbr i eksportu us³ug.

100. Przedsiêbiorczoœæ rozumiana jako tworzenie nowych obszarów aktywnoœci gospodarczej
oraz zwiêkszanie efektywnoœci i produktywnoœci istniej¹cych form gospodarowania. W tym
celu niezbêdne jest rozwijanie postaw przedsiêbiorczych - samozaradnoœci, innowacyjno-
œci, odpowiedzialnoœci za los w³asny i wspólnoty, poprawianie otoczenia prawno-admini-
stracyjnego i prawno-finansowego przedsiêbiorstw, rozwijanie rynku kapita³owego i u³atwia-
nie przedsiêbiorcom dostêpu do ró¿nych form kapita³u finansowego, w tym mechanizmów
mikropo¿yczkowych.
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101. Innowacyjnoœæ rozumiana jako kreowanie postaw innowacyjnych w spo³eczeñstwie, w³¹-
czenie nauki w rozwój gospodarczy, innowacje produktowe, procesowe i organizacyjne,
w tym w dziedzinie zarz¹dzania i marketingu. Wsparcia wymagaj¹ dzia³alnoœæ badawcza
i powi¹zania sfery badawczej i rozwojowej z gospodark¹, rozwój rynku innowacji i e-gospo-
darki, upowszechnienie praw w³asnoœci przemys³owej, realizacja spójnej polityki innowacyj-
nej.

102. Ochrona rynku rozumiana przede wszystkim jako ochrona konkurencji oraz d¹¿enie do
wyeliminowania zagro¿eñ zwi¹zanych z nieuczciw¹ konkurencj¹, przejrzyste regu³ pomocy
publicznej, liberalizacja rynków sieciowych (energetyka, infrastruktura). Potrzebna jest rów-
nie¿ modernizacja us³ug publicznych; uczytelnienie zasad, na jakich us³ugi te podlegaj¹
urynkowieniu (w tym prywatyzacji) lub uspo³ecznieniu (dostarczanie tych us³ug przez
podmioty niekomercyjne).

103. Integracja spo³eczna rozumiana jako dzia³ania oparte na zasadach dialogu wzajemnoœci
i równorzêdnoœci, których celem jest d¹¿enie do spo³eczeñstwa opartego na demokratycz-
nym wspó³uczestnictwie, rz¹dach prawa i poszanowaniu ró¿norodnoœci kulturowej,
w którym obowi¹zuj¹ i s¹ realizowane podstawowe prawa cz³owieka i obywatela oraz sku-
tecznie wspomagane s¹ jednostki i grupy w realizacji ich ¿yciowych celów. W tej dziedzinie
pañstwo skupia swoj¹ uwagê na ograniczeniu sfery skrajnego ubóstwa, a tak¿e niwelowa-
niu czynników wykluczaj¹cych, takich jak: deficyt mieszkaniowy, bariery komunikacyjne,
nierównoœæ w dostêpie do edukacji i dóbr kultury, niepe³nosprawnoœæ. Ograniczenie sfery
skrajnego ubóstwa mo¿liwe jest przez aktywizacjê zawodow¹ d³ugotrwale bezrobotnych,
w tym równie¿ formy zatrudnienia socjalnego oraz socjoterapeutyczne programy wycho-
dzenia z ubóstwa. Realizacja tego priorytetu wymaga wspó³dzia³ania ró¿nych sektorów,
zw³aszcza publicznego i niekomercyjnego.

104. Wiedza i kompetencje rozumiane jako poprawa jakoœci kszta³cenia i jego upowszechnie-
nie na poziomie œrednim i wy¿szym. Lepsza jakoœæ ¿ycia obywateli wynika z usuwania ba-
rier ograniczaj¹cych dostêp do edukacji na wszystkich etapach kszta³cenia szkolnego, wy-
¿szego i ustawicznego w ka¿dym z regionów. System edukacji powinien byæ otwarty: za-
równo na spo³eczeñstwo i potrzeby rynku pracy, jak i systemy edukacji w innych krajach.
Wa¿ne jest tak¿e, budowanie jakoœci systemu edukacji: poprawa funkcjonowania systemu
oœwiaty i poprawa rezultatów kszta³cenia, w tym zw³aszcza zmniejszenie zró¿nicowañ
w osi¹ganych rezultatach. Dzia³ania podejmowane w tym obszarze przyczyniaæ siê bêd¹
do rozwoju osobistego i samorealizacji obywateli, do ich aktywnoœci zawodowej oraz ucze-
stnictwa w ¿yciu spo³ecznym.

105. Aktywizacja i mobilnoœæ rozumiana jako uzyskanie mobilnoœci zasobów si³y roboczej
w celu lepszego dostosowania popytu i poda¿y na rynku pracy, a tym samym ograniczenia
bezrobocia. Wa¿ne jest by robiæ to przy zminimalizowanych nak³adach inwestycyjnych oraz
zaspokajaniu spo³ecznych d¹¿eñ do godziwych warunków pracy i ¿ycia, przy jak najszer-
szym zaspokojeniu potrzeb zwi¹zanych z jakoœci¹ ¿ycia oraz z zaspokojeniem aspiracji
spo³ecznych i zawodowych obywateli. W obszarze tego priorytetu mieszcz¹ siê równie¿
dzia³ania zorientowane na osi¹gniêcie wy¿szego poziomu zaufania spo³ecznego, wzmoc-
nienie kapita³u spo³ecznego i wsparcia dla samopomocy. 

106. Gospodarowanie przestrzeni¹ zorientowane na jej ekonomiczn¹ waloryzacjê przy za-
pewnieniu niezbêdnej ochrony zasobów przyrodniczych. Priorytet ten obejmie dzia³ania od-
nosz¹ce siê m.in. do: kszta³towania sieci osadniczej oraz g³ównych sieci infrastruktural-
nych, rewitalizacji terenów poprzemys³owych, racjonalizacji gospodarki zasobami geolo-
gicznymi, regulacji dostêpu do zasobów przyrodniczych, zabezpieczenia odpowiednich za-
sobów dyspozycyjnych wody oraz zwiêkszenia lesistoœci.
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Przedsiêwziêcia i dzia³ania s³u¿¹ce realizacji 
celów i priorytetów strategicznych

107. Do realizacji celów i priorytetów Narodowego Planu Rozwoju zaproponowano 30 kierunków
dzia³añ. Wyszczególnione w ich ramach przedsiêwziêcia oraz dzia³ania wynikaj¹ z doku-
mentów strategicznych, zarówno horyzontalnych, sektorowych jak i regionalnych. Stanowi¹
one podstawê do opracowania programów operacyjnych.

108. Ka¿dy kierunek dzia³añ nawi¹zuje do kilku priorytetów. Zale¿noœci miêdzy priorytetami
a kierunkami dzia³añ przedstawia poni¿sza tabela.

Uk³ad kierunków dzia³añ Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013

Priorytety

L.p. Kierunek Przedsiêwziêcia i dzia³ania

1. Zwiêkszenie oraz zmiana struktury nak³adów 
finansowych na badania naukowe i prace 
rozwojowe

Podniesienie poziomu infrastruktury naukowej 
i informatycznej

Racjonalizacja ludzkiego i organizacyjnego 
potencja³u B+R

Innowacyjna Gospodarka Elektroniczna

Zapewnienie powszechnego dostêpu 
do us³ug elektronicznych

2. Usprawnienie procesu inwestycyjnego

Podniesienie atrakcyjnoœci inwestycyjnej 
województw

Rozwój regionalnych produktów turystycznych

Zwiêkszenie udzia³u kultury i dzia³alnoœci 
gospodarczej zwi¹zanej z kultur¹ 
w gospodarce narodowej

Zachowanie dziedzictwa kulturowego 
oraz rozwój infrastruktury kulturalnej

Powi¹zanie infrastruktury technicznej 
z planowymi przedsiêwziêciami rozwojowymi
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3. Unowoczeœnienie systemu gospodarki odpadami

Budowa i modernizacja oczyszczalni 
i systemów kanalizacyjnych

Dzia³ania na rzecz niskiej emisji SO2, NOxi py³u 
pochodz¹cej z sektora komunalno-bytowego

Ograniczenie iloœci substancji szczególnie 
szkodliwych oraz ³adunków azotanów i fosforu 
odprowadzanych do œrodowiska wodnego

Osi¹gniêcie dobrego stanu wód

Systematyczne wdra¿anie wymogów 
najlepszych dostêpnych technik (BAT/NDT)
w najwa¿niejszych ga³êziach przemys³u

Wspieranie systematycznego wycofywania 
z produkcji i u¿ytkowania, b¹dŸ ograniczanie 
u¿ytkowania substancji i materia³ów 
niebezpiecznych

4. Zwiêkszenie udzia³u wytwarzania energii 
w uk³adzie skojarzonym

Wzrost udzia³u energii wytwarzanej 
ze Ÿróde³ odnawialnych

Poprawa efektywnoœci energetycznej gospodarki

Unowoczeœnienie sektora 
elektroenergetycznego

Rozwijanie systemów przesy³owych 
oraz po³¹czeñ transgranicznych

Wspieranie rozwoju rozproszonych i lokalnych 
rynków paliw i energii

5. Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej 

Zwiêkszenie bezpieczeñstwa ruchu drogowego

Budowa i przebudowa infrastruktury kolejowej

Modernizacja i rozbudowa transportu 
drog¹ wodn¹

Rozwój transportu lotniczego

Poprawa efektywnoœci ekonomicznej 
i organizacji infrastruktury transportowej
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6 Rozwój infrastruktury ma³ych miast

Rozwój elektryfikacji wsi (reelektryfikacja)

Rozwój infrastruktury spo³ecznej 
na obszarach wiejskich

7. Maksymalizacja ró¿nicy pomiêdzy dochodem 
z pracy a mo¿liwym do uzyskania przez osobê 
bezdomn¹ dochodem z pomocy spo³ecznej

Prowadzenie aktywnej polityki rynku pracy

Aktywizacja zawodowa osób z grup 
znajduj¹cych siê w szczególnie niekorzystnej 
sytuacji na rynku pacy

Stworzenie œrodowiskowego systemu 
przekwalifikowywania pracowników

8. Zmniejszanie ró¿nicy miêdzy podatkowym 
a parapodatkowym obci¹¿eniem pracy 
a opodatkowaniem kapita³u

Uwzglêdnianie charakterystyki dostêpnych 
zasobów pracy jako elementu zwiêkszania 
atrakcyjnoœci Polski jako miejsca inwestowania

Wspieranie zatrudnienia w obszarach 
gospodarki wymagaj¹cych du¿ych 
nak³adów pracy

Tworzenie sprzyjaj¹cych warunków dla zatrud-
nienia w ma³ych i mikro-przedsiêbiorstwach

Prowadzenie efektywnej polityki migracyjnej

9. Wzmacnianie zdolnoœci publicznych s³u¿b 
zatrudnienia do skutecznego oddzia³ywania 
na rynek pracy

Zapewnienie dostêpu do publicznego systemu 
informacji i poradnictwa zawodowego

Zwiêkszenie roli partnerstwa spo³ecznego dla 
zapewnienia równowagi na polskim rynku pracy

Rozwój dialogu spo³ecznego i umacnianie 
systemu pokojowego rozwi¹zywania konfliktów 
w stosunkach pracy

Wdra¿anie dwukana³owego systemu 
informowania i konsultowania pracowników
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10. Wsparcie dla przedsiêbiorstw w fazie 
przygotowania, produkcji i us³ug eksportowych 

Synergia z nauk¹ europejsk¹ i œwiatow¹

11. Promocja eksportu towarów i us³ug

Budowa zintegrowanego systemu promocji 
kulturalnej Polski

Identyfikacja i promocja produktów tradycyjnych

Budowa zintegrowanego systemu promocji 
produktów turystycznych dla turystów 
zagranicznych

12. Poprawa warunków dzia³alnoœci przedsiêbiorców

Zapewnienie dostêpu do kapita³u, zw³aszcza 
ma³ym i œrednim przedsiêbiorcom

Pomoc w dostêpie do wiedzy i doradztwa.

Dostosowanie przemys³u i us³ug do 
zharmonizowanego prawa technicznego

Promowanie „przyjaznych dla œrodowiska” 
produktów i us³ug.

Zmiany strukturalne w rolnictwie

Poprawa efektywnoœci przedsiêbiorstw 
transportu kolejowego

Wsparcie procesów restrukturyzacji 
przedsiêbiorstw ¿eglugi morskiej 
i portów morskich

Wspieranie procesu komercjalizacji 
i prywatyzacji przedsiêbiorstw wojskowych

13. Wspieranie wspó³pracy przedsiêbiorstw

Kreacja oraz rozwój konkurencyjnych 
produktów turystycznych

14. Wsparcie rozwoju rynku innowacji.

Okreœlenie kierunków badañ i prac 
rozwojowych - Foresight
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Wspieranie dzia³alnoœci badawczej 
i technologicznej w obszarach powi¹zania 
sfery B+R z gospodark¹ oraz wspó³pracy 
miêdzynarodowej

Stwarzanie motywacji dla przedsiêbiorstw 
do inwestowania w B+R

Wspieranie rozwoju instytucjonalnego 
otoczenia przedsiêbiorstw ukierunkowanego na 
transfer nowych technologii do gospodarki

Powi¹zanie szkolnictwa wy¿szego 
z gospodark¹ i rynkiem pracy

Upowszechnienie prawa w³asnoœci przemys³owej

15. Wspieranie rozwoju nowoczesnych technologii 
w transporcie, w tym Inteligentnych 
Systemów Transportowych.

Wspieranie modernizacji gospodarstw rolnych

Wspieranie postêpu biologicznego w produkcji 
zwierzêcej i roœlinnej

Wspomaganie systemów rozwijaj¹cych turystykê

Promocja i wdra¿anie nowoczesnej technologii 
w produkcji i dystrybucji dóbr i us³ug kultury

Kszta³towanie proekologicznych wzorców 
produkcji i konsumpcji

16. Pomoc inwestycyjna dla ma³ych i œrednich 
przedsiêbiorstw 

Wzmocnienie regionalnej przedsiêbiorczoœci

Poprawa konkurencyjnoœci regionów

17. Umacnianie i ochrona regu³ konkurencji 
w gospodarce

Zapobieganie i zwalczanie przestêpczoœci 
i korupcji

Ochrona w³asnoœci intelektualnej
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18. Liberalizacja rynków sieciowych (energia 
elektryczna, gaz, transport, telekomunikacja)

Liberalizacja us³ug finansowych

Wprowadzenie elementów rynkowych do sfery 
us³ug ogólnego interesu 
spo³eczno-gospodarczego

19. Wsparcie przedsiêbiorczoœci w sektorach MŒP

Dofinansowanie inwestycji

Wsparcie badañ i prac rozwojowych

20. Wdro¿enie aktywnej polityki spo³ecznej 

Stymulowanie rozwoju zatrudnienia 
w formach pozarynkowych

Budowa œrodowiskowego systemu wsparcia

Ograniczanie ekonomicznych skutków 
wykluczenia spo³ecznego

Przeciwdzia³anie patologiom spo³ecznym

Integracja spo³eczna i zawodowa imigrantów 
oraz grup etnicznych

21. Aktywizacja i mobilizacja partnerów lokalnych, 
regionalnych i krajowych

Budowa partnerstwa publiczno-spo³ecznego 
w zakresie dzia³alnoœci po¿ytku publicznego

Wspieranie instytucji spo³eczeñstwa 
obywatelskiego

Wsparcie postaw obywatelskich

Wzmocnienie partycypacji spo³ecznej

22. Tworzenie i rozwijanie rozwi¹zañ s³u¿¹cych 
godzeniu pracy zawodowej z wychowywaniem 
dzieci, celem poprawy warunków 
funkcjonowania rodziny

Rozwijanie sieci placówek edukacyjnych 
i kulturalnych dla dzieci i m³odzie¿y

Budowanie pozytywnego wizerunku rodziny
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Pomoc 
publiczna

Ograniczanie 
wykluczenia 
spo³ecznego

Budowanie 
kapita³u 

spo³ecznego

Wsparcie 
rodzin



23. Alternatywne formy edukacji przedszkolnej

Wyrównywanie szans uczniów

Zwiêkszenie dostêpu do kszta³cenia 
na poziomie wy¿szym

Wspieranie kszta³cenia ustawicznego

Powszechna edukacja teleinformatyczna

24. Zwiêkszenie zaanga¿owania spo³eczeñstwa 
w edukacjê

Rozwijanie i promowanie wspó³pracy 
europejskiej w edukacji

Kszta³towanie postaw przedsiêbiorczych, 
innowacyjnych i proekologicznych

Doskonalenie zawodowe i kszta³towanie kadr

25. Podwy¿szanie poziomu kompetencji 
kluczowych i promowanie kszta³cenia 
w zakresie nauk œcis³ych

Rozwój i doskonalenie standardów, programów 
oraz metod i warunków nauczania

Poprawa jakoœci kadry pedagogicznej, kadry 
akademickiej oraz kadr wspieraj¹cych 
i organizuj¹cych proces nauczania

Skuteczne zarz¹dzanie edukacj¹, tworzenie 
kultury oceny jakoœci

` Upowszechnianie i promocja nauki 

26. Ochrona ludnoœci 

Poprawa stanu zdrowia ludnoœci dziêki 
upowszechnieniu zintegrowanych programów 
profilaktyczno-edukacyjnych

Poprawa skutecznoœci i jakoœci leczenia

Ograniczenie wp³ywu na ¿ycie i zdrowie ludzi 
szkodliwych czynników zewnêtrznych

Poprawa jakoœci ¿ywnoœci i wody pitnej

Opieka nad osobami w podesz³ym wieku
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27. Tworzenie przyjaznego otoczenia 
prawno-instytucjonalnego dla rozwoju 
budownictwa mieszkaniowego

Rozwój zasobu dostêpnych mieszkañ na 
wynajem realizowanych przez sektor prywatny 
i „non-profit”

Pobudzenie ruchu mieszkaniowego 
(migracji mieszkaniowej)

Rewitalizacja zdegradowanych 
obszarów zurbanizowanych

28. Wspieranie rozwoju nowoczesnego transportu 
miejskiego i podmiejskiego

Rozwój transportu intermodalnego

29. Ograniczenie presji urbanizacyjnej oraz 
rewitalizacja miast i terenów poprzemys³owych

Eliminowanie konfliktów przestrzennych 
w rozwoju infrastruktury liniowej

Wspieranie przekszta³ceñ obszarów 
problemowych w kierunku aktywizacji ich 
potencja³ów gospodarczych, spo³ecznych
i œrodowiskowych

Wzmocnienie si³ w³asnych ponad-regionalnych 
oœrodków wzrostu 

Wspieranie rozwoju obszarów rolniczych

Aktywizacja sub-regionalnych i regionalnych 
oœrodków rozwoju oraz promowanie rozwoju 
sieciowego modelu wspó³dzia³ania

Wspieranie rozwoju u struktur 
funkcjonalno-przestrzennych

Otwarcie nowych perspektyw rozwoju 
gospodarczego dla regionów przygranicznych

30. Rozwój i wzmocnienie systemu obszarów 
chronionych, w tym sieci NATURA 2000

Poprawa jakoœci œrodowiska wodnego 
na terenach rekreacyjnych

Rozwój zrównowa¿onej turystyki

Racjonalna gospodarka zasobami naturalnymi
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31. Kszta³towanie stosunków wodnych kraju

Zapewnienie odpowiednich zasobów 
dyspozycyjnych wody

Wdra¿anie trwale zrównowa¿onej, 
wielofunkcyjnej gospodarki leœnej

Podnoszenie jakoœci œrodowiska 
na obszarach wiejskich

PRIORYTET: INWESTYCJE

109. Kierunek dzia³añ 1: Wspieranie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.

Najwiêkszy potencja³ dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy stanowi¹: silne
jednostki naukowe zdolne do tworzenia nowej wiedzy i technologii, zaplecze go-
spodarcze zdolne do absorpcji i komercyjnego wykorzystania tej wiedzy oraz
œrodki na finansowanie badañ. Czynnikiem decyduj¹cym o sukcesie s¹ sprawne
mechanizmy wspó³pracy i przep³ywu wiedzy pomiêdzy g³ównymi podmiotami ¿y-
cia spo³eczno-gospodarczego. Istotne s¹ zarówno powi¹zania formalne, jak i te
pozainstytucjonalne, uzale¿nione w du¿ym stopniu od istniej¹cego kapita³u spo-
³ecznego. �ród³a finansowania powinny w coraz wiêkszym stopniu opieraæ siê na
sektorze niepublicznym. Wskazane dzia³ania maj¹ce szczególne znaczenie dla
unowoczeœnienia produkcji, w wyniku podniesienia poziomu infrastruktury nauko-
wej i informatycznej, zwiêkszenia nak³adów finansowych na B+R do poziomu okre-
œlonego w Strategii Lizboñskiej oraz ukierunkowania rozwoju badañ i technologii
na dziedziny gospodarki zapewniaj¹ce dynamiczny rozwój.

Kierunek ten bêdzie realizowany poprzez:
❏ Zwiêkszenie oraz zmianê struktury nak³adów finansowych na badania naukowe

i prace rozwojowe, w tym wydatków bud¿etowych z szybkoœci¹ wiêksz¹ od tempa wzro-
stu PKB dla zapewnienia finansowania nauki na poziomie umo¿liwiaj¹cym jej wp³yw na po-
prawê konkurencyjnoœci polskiej gospodarki oraz utrzymanie rozwoju cywilizacyjnego
i wzrostu gospodarczego.

❏ Podniesienie poziomu infrastruktury naukowej i informatycznej poprzez inwestycje
w rozbudowê infrastruktury informatycznej nauki oraz nowoczesne wyposa¿enie laborato-
riów i innych jednostek badawczych.
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❏ Racjonalizacjê ludzkiego i organizacyjnego potencja³u B+R dziêki zwiêkszeniu zdol-
noœci konkurencyjnej jednostek sfery B+R przez wzrost powi¹zañ ich dzia³alnoœci z gospo-
dark¹, podniesienie poziomu badañ i wzrost sprawnoœci zarz¹dzania oraz zwiêkszenie ja-
koœci i racjonalne wykorzystanie zasobów ludzkich nauki.

❏ Innowacyjn¹ Gospodarkê Elektroniczn¹, a w szczególnoœci aktywne wsparcie prze-
chodzenia z fazy B+R do wdro¿eñ rozwi¹zañ teleinformatycznych w przemyœle i admi-
nistracji.

❏ Zapewnienie powszechnego dostêpu do us³ug elektronicznych dziêki budowie infra-
struktury dostêpu do szerokopasmowego do Internetu dla sfery publicznej i komercyjnej
oraz budowie infrastruktury teleinformatycznej dla nauki i rozwoju.

Instytucja odpowiedzialna: minister w³aœciwy ds. nauki
Instytucje wspó³pracuj¹ce: ministrowie w³aœciwi ds.: informatyzacji, ³¹cznoœci, fi-
nansów publicznych, gospodarki, szkolnictwa wy¿szego; Minister Obrony Narodo-
wej, Prezes Polskiej Akademii Nauk.

110. Kierunek dzia³añ 2: Przebudowa otoczenia dzia³ania przedsiêbiorstw.

Dzia³ania zmierzaj¹ce do przebudowy otoczenia, w którym funkcjonuj¹ przedsiê-
biorstwa maj¹ na celu zwiêkszenie potencja³u inwestycyjnego przedsiêbiorstw
i ich zdolnoœci konkurencyjnej. Za istotne nale¿y te¿ uznaæ uaktywnienie przedsiê-
biorczoœci zwi¹zanej z przemys³ami kultury, gospodark¹ i infrastruktur¹ turystycz-
n¹ oraz z zachowaniem dziedzictwa kulturowego i rozwojem infrastruktury kultu-
ralnej.

Kierunek ten bêdzie realizowany poprzez:
❏ Usprawnienie procesu inwestycyjnego, co wi¹¿e siê z popraw¹ ogólnego klimatu inwe-

stycyjnego, usprawnieniem i uproszczeniem regulacji prawnych, poszerzeniem systemu
zachêt dla inwestorów, opracowaniem kompleksowej oferty skierowanej do konkretnych in-
westorów i stworzeniem zachêt do wspólnych przedsiêwziêæ inwestycyjnych /wykorzysta-
nie efektu synergii/.

❏ Podniesienie atrakcyjnoœci inwestycyjnej województw w wyniku zwiêkszenia instytu-
cjonalnego potencja³u obs³ugi inwestorów oraz motywowania inwestorów do realizacji in-
westycji w okreœlonych województwach.

❏ Rozwój regionalnych produktów turystycznych - tworzenie odpowiedniej infrastruktury
turystycznej z poszanowaniem zasady zrównowa¿onego rozwoju.

❏ Zwiêkszenie udzia³u kultury i dzia³alnoœci gospodarczej zwi¹zanej z kultur¹ w go-
spodarce narodowej w wyniku rozwoju infrastruktury, wdra¿ania nowych technologii oraz
rozwoju us³ug powstaj¹cych w obszarze dóbr kultury i ukierunkowanie ich na generowanie
wzrostu gospodarczego.

❏ Zachowanie i ochronê dziedzictwa kulturowego oraz rozwój infrastruktury kultu-
ralnej poprzez tworzenie zintegrowanych narodowych produktów kultury, wzmocnienie
dzia³alnoœci programowej instytucji artystycznych oraz zachowanie i ochronê krajobra-
zu wsi.

❏ Powi¹zanie infrastruktury technicznej z planowymi przedsiêwziêciami rozwojowymi
- promowanie powstawania tzw. klastrów, centrów technologicznych i uk³adów kooperacyj-
nych, œwiadomie i w sposób celowy wykorzystuj¹cych inwestycje o charakterze technicz-
nym do wypromowania korzystnego œrodowiska dla dzia³alnoœci gospodarczej.

Instytucja odpowiedzialna: minister w³aœciwy ds. gospodarki
Instytucje wspó³pracuj¹ce: ministrowie w³aœciwi ds.: kultury i dziedzictwa narodo-
wego, œrodowiska, rolnictwa, rozwoju wsi, finansów publicznych, skarbu pañstwa,
administracji publicznej, turystyki oraz jednostki samorz¹du terytorialnego i partnerzy
spo³eczni, w tym organizacje pozarz¹dowe.
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111. Kierunek dzia³añ 3: Poprawa stanu œrodowiska przyrodniczego

Inwestycje proekologiczne skupione powinny byæ przede wszystkim na kontroli i za-
pobieganiu zanieczyszczeniom przemys³owym, ograniczeniu ³adunków zanieczy-
szczeñ emitowanych do œrodowiska w mo¿liwie najwy¿szym stopniu, w tym zw³a-
szcza emisji SO2, NOx i py³u oraz efektywnej gospodarce odpadami, prowadzeniu
w³aœciwej gospodarki wodami w dorzeczach, w tym gospodarki wodno-œciekowej,
oraz obni¿eniu materia³och³onnoœci, energoch³onnoœci i zapotrzebowania na wodê.

Kierunek ten bêdzie realizowany poprzez:
❏ Unowoczeœnienie systemu gospodarowania odpadami, tj. przede wszystkim: budowa

lub modernizacja instalacji i systemów pozwalaj¹cych na odzysk i unieszkodliwianie odpa-
dów ró¿nych kategorii oraz skierowanie strumieni odpadów przede wszystkim do segrega-
cji i recyklingu. Likwidacja sk³adowisk przeterminowanych œrodków ochrony roœlin, tzw. mo-
gilników oraz rekultywacja wiêkszoœci funkcjonuj¹cych obecnie sk³adowisk odpadów.

❏ Budowê i modernizacjê komunalnych oczyszczalni i systemów kanalizacyjnych
w aglomeracjach (terenach, na których wskaŸnik iloœci œcieków przekracza 2000 RLM) oraz
w kompleksach wojskowych.

❏ Dzia³ania na rzecz zmniejszenia emisji SO2, NOx i py³u pochodz¹cego z sektora ko-
munalno – bytowego w wyniku ograniczenia korzystania z indywidualnych Ÿróde³ ciep³a
na rzecz pod³¹czenia do wspólnych sieci cieplnych, wymiany przestarza³ych instalacji cie-
plnych oraz prac termomodernizacyjnych w budynkach.

❏ Ograniczanie iloœci substancji szczególnie szkodliwych oraz ³adunków azotanów
i fosforu odprowadzanych do œrodowiska wodnego m.in. poprzez dzia³ania inwestycyj-
ne, techniczne i organizacyjne ukierunkowane na wype³nianie wymogów prawa krajowego
i dyrektyw UE w tym zakresie.

❏ Osi¹gniêcie dobrego stanu wód poprzez dzia³ania i inwestycje wynikaj¹ce z planów go-
spodarowania wodami zgodnie z Ramow¹ Dyrektyw¹ Wodn¹ 2000/60/WE

❏ Systematyczne wdra¿anie wymogów najlepszych dostêpnych technik (BAT/NDT)
w najwa¿niejszych ga³êziach przemys³u, co wi¹¿e siê z modernizacj¹ oraz zmniejsze-
niem materia³och³onnoœci i energoch³onnoœci najwa¿niejszych ga³êzi przemys³u.

❏ Wspieranie systematycznego wycofywania z produkcji i u¿ytkowania, b¹dŸ ograni-
czanie u¿ytkowania substancji i materia³ów niebezpiecznych, tj. przede wszystkim
azbestu, PCB, substancji kontrolowanych w produkcji sektora ch³odnictwa i klimatyzacji,
o³owiu w stopach lutowniczych w sprzêcie elektronicznym i elektrycznym itp.

Instytucja odpowiedzialna: minister w³aœciwy ds. œrodowiska
Instytucje wspó³pracuj¹ce: ministrowie w³aœciwi ds.: gospodarki wodnej, budow-
nictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, gospodarki morskiej, gospodarki,
transportu, Minister Obrony Narodowej, jednostki samorz¹du terytorialnego.

112. Kierunek dzia³añ 4: Usprawnienie infrastruktury energetycznej – zwiêkszenie bezpie-
czeñstwa energetycznego
Pokrycie zapotrzebowania na energiê bêdzie realizowane poprzez wzrost udzia³u ro-
py naftowej i paliw pochodnych, gazu ziemnego i energii odnawialnej w proporcjach
wynikaj¹cych z minimalizacji kosztów pozyskania niezbêdnej iloœci energii pierwot-
nej oraz przy spe³nieniu wymagañ polityki ekologicznej pañstwa i miêdzynarodo-
wych zobowi¹zañ w tym zakresie. Realizacji tych zadañ bêd¹ s³u¿yæ dzia³ania w za-
kresie usprawnienia infrastruktury energetycznej, do których za najwa¿niejsze mo¿-
na uznaæ zwiêkszenie udzia³u wytwarzania energii w uk³adzie skojarzonym, wzrost
udzia³u wytwarzania energii wytwarzanej ze Ÿróde³ odnawialnych, poprawê efektyw-
noœci energetycznej gospodarki, unowoczeœnienie sektora energetycznego w za-
kresie wykorzystania paliw energetycznych, m.in. w celu ograniczenia emisji py³ów
i gazów do atmosfery, rozwój krajowych i transgranicznych sieci energetycznych
oraz rozwój rozproszonych i lokalnych rynków paliw i energii.
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Kierunek ten bêdzie realizowany poprzez:
❏ Zwiêkszenie udzia³u wytwarzania energii w uk³adzie skojarzonym poprzez wprowa-

dzenie preferencji inwestycyjnych, podatkowych i taryfowych w zakresie budowy i moder-
nizacji urz¹dzeñ wytwarzaj¹cych ciep³o u¿ytkowe zgodnie z odpowiednimi regulacjami UE
w tym zakresie.

❏ Wzrost udzia³u energii wytwarzanej ze Ÿróde³ odnawialnych - wspieranie rozwoju wy-
korzystywania odnawialnych Ÿróde³ energii (OZE) takich jak: wiatr, woda, biomasa, energia
s³oneczna i geotermalna.

❏ Poprawê efektywnoœci energetycznej gospodarki w wyniku zmniejszenia energoch³on-
noœci wyrobów w trakcie ich projektowania, wytwarzania, u¿ytkowania i usuwania, zmniej-
szenia energoch³onnoœci procesów przemys³owych oraz termoizolacji budynków.

❏ Unowoczeœnienie sektora elektroenergetycznego, tj. modernizacjê instalacji energe-
tycznych o mocy powy¿ej 50 MW, celem zwiêkszenia sprawnoœci wytwarzania energii elek-
trycznej i cieplnej oraz zmniejszenia strat energii w dystrybucji i przesyle, zmniejszenia emi-
sji gazów i py³ów do atmosfery oraz wdra¿anie systemów zarz¹dzania popytem na ener-
giê.

❏ Rozwijanie systemów przesy³owych oraz po³¹czeñ transgranicznych przez przedsiê-
wziêcia rozbudowuj¹ce energetyczne zdolnoœci przesy³owe.

❏ Wspieranie rozwoju rozproszonych i lokalnych rynków paliw i energii dziêki budowie
rozproszonych Ÿróde³ skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciep³a w oparciu o spala-
nie gazu ziemnego oraz organizowanie lokalnych gie³d obrotu paliwami i energi¹.

Instytucja odpowiedzialna: minister ds. gospodarki
Instytucje wspó³pracuj¹ce: ministrowie w³aœciwy ds.: œrodowiska, budownictwa,
gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, finansów publicznych, nauki, Minister
Obrony Narodowej oraz jednostki samorz¹du terytorialnego.

113. Kierunek dzia³añ 5: Tworzenie nowoczesnej sieci transportowej

Rozwój i modernizacja infrastruktury transportowej oraz zapewnienie bezpieczeñ-
stwa ruchu drogowego sprzyjaæ bêdzie poprawie jakoœci us³ug transportowych
i mobilnoœci osób i prowadziæ do zwiêkszenia wymiany handlowej, atrakcyjnoœci
inwestycyjnej kraju i zwiêkszenia ruchu turystycznego. 

Kierunek ten bêdzie realizowany poprzez:
❏ Budowê i przebudowê infrastruktury drogowej m.in.: wybudowanie oko³o 800 km au-

tostrad (autostrada A1 na ca³ej d³ugoœci, autostrada A2 od zach. granicy do Siedlec, auto-
strada A4/A18 od zachodniej granicy do Tarnowa) i 1700 km dróg ekspresowych w stan-
dardzie dwujezdniowym (droga S2: przejœcie przez Warszawê w ci¹gu autostrady A2, dro-
ga S3: Szczecin – autostrada A4, droga S5: Œwiecie-Poznañ-Wroc³aw, droga S7: Gdañsk-
Warszawa i Radom-Kraków, droga S8: Wroc³aw-Warszawa i Wyszków Bia³ystok, droga
S10: P³oñska-Toruñ, droga S17: Warszawa-Lublin); wzmocnienie nawierzchni wa¿niej-
szych dróg krajowych do noœnoœci 115 kN/oœ oraz poprawa stanu utrzymania ca³ej sieci
dróg krajowych; wyprowadzanie dróg krajowych z miast poprzez budowê obwodnic; konty-
nuowanie przebudowy dróg krajowych w miastach na prawach powiatu, modernizacja dróg
w celu dostosowania do standardów okreœlonych warunkami technicznymi i wymaganiami
w zakresie bezpieczeñstwa ruchu drogowego.

❏ Zwiêkszenie bezpieczeñstwa ruchu drogowego – dzia³ania prewencyjne zapewniaj¹ce
poprawê przestrzegania ograniczeñ prêdkoœci i stosowania pasów bezpieczeñstwa.
W przypadku wszystkich nowych inwestycji i modernizacji dróg prowadzony bêdzie audyt
pod k¹tem bezpieczeñstwa ruchu drogowego.

❏ Budowê i przebudowê infrastruktury kolejowej - przebudowa kolejowej transeuropej-
skiej sieci transportowej, w tym przystosowanie odcinków linii kolejowych do prêdkoœci 200
km/godz. dla poci¹gów pasa¿erskich (linia E20: zakoñczenie przebudowy na ca³ej d³ugo-
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œci, linia E65: przebudowa na ca³ej d³ugoœci, linia E75 „Rail Baltica”: odcinek Warszawa-
Bia³ystok, linia E59: przebudowa odcinka Szczecin-Poznañ, linia E30: przebudowa odcin-
ków o najwiêkszym natê¿eniu ruchu); likwidacjê w¹skich garde³ na liniach kolejowych o du-
¿ych potokach przewozowych; inwestycje odtworzeniowe i modernizacyjne w infrastruktu-
rze kolejowej.

❏ Modernizacjê i rozbudowê transportu drog¹ wodn¹: zapewnienie sprawnego dostêpu
drogowego i kolejowego do g³ównych portów morskich; poprawa infrastruktury g³ównych
portów morskich i dostêpu do nich od strony morza; wzrost udzia³u œródl¹dowego transpor-
tu wodnego w ogólnym przewozie ³adunków poprzez utrzymanie i modernizacjê œródl¹do-
wych dróg wodnych, odnowa floty œródl¹dowej.

❏ Rozwój transportu lotniczego: m.in. rozbudowa i modernizacja infrastruktury portów lot-
niczych oraz ich lepsze powi¹zanie z sieci¹ drogow¹ i kolejow¹; w³¹czenie do sieci cywil-
nej komunikacji lotniczej przydatnych dla tej sieci lotnisk wojskowych i by³ych lotnisk woj-
skowych, znajduj¹cych siê w zasobie Agencji Mienia Wojskowego; usprawnienie funkcjo-
nowania lotniczego pogotowia ratunkowego dziêki zakupowi œmig³owców, spe³niaj¹cych
miêdzynarodowe kryteria techniczne, wymagane dla sprzêtu lotniczego u¿ywanego do ak-
cji z zakresu ratownictwa medycznego.

❏ Poprawê efektywnoœci ekonomicznej i organizacji infrastruktury transportowej -
zwiêkszenie udzia³u transportu zbiorowego w przewozach pasa¿erskich oraz modelowanie
zachowañ i popytu z uwzglêdnieniem profilu województw, w tym rozwijanie miêdzyregional-
nych po³¹czeñ kolejowych oraz wykorzystanie dróg wodnych.

Instytucja odpowiedzialna: minister w³aœciwy ds. transportu.
Instytucje wspó³pracuj¹ce: ministrowie w³aœciwi ds.: gospodarki wodnej, gospo-
darki morskiej, gospodarki, wewnêtrznych; zdrowia, turystyki; Minister Obrony Naro-
dowej.

114. Kierunek dzia³añ 6: Rozwój infrastruktury miast i obszarów wiejskich

S³abo rozwiniêta infrastruktura wsi i ma³ych miast stanowi jedn¹ z najpowa¿niej-
szych barier wielofunkcyjnego rozwoju tych obszarów. Niedostateczny stopieñ
rozwoju nie tylko obni¿a standard ¿ycia i gospodarowania, lecz tak¿e decyduje
o s³abej atrakcyjnoœci inwestycyjnej. Bariery kapita³owe oraz ograniczone mo¿li-
woœci finansowe samorz¹dów lokalnych hamuj¹ a nawet uniemo¿liwiaj¹ rozwój in-
frastruktury na obszarach wiejskich i w ma³ych miastach.

Kierunek ten bêdzie realizowany poprzez:
❏ Rozwój infrastruktury ma³ych miast, m.in. budowa sieci kanalizacyjnej, racjonalizacja

gospodarki odpadami, modernizacja sieci energetycznych, poprawa infrastruktury drogo-
wej, gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, modernizacja infrastruktury garnizo-
nów wojskowych. Granty inwestycyjne udzielane bêd¹ samorz¹dom terytorialnym miast do
20 tys. mieszkañców oraz gminom wiejskim.

❏ Rozwój elektryfikacji wsi (reelektryfikacja) - zapewnienie w³aœciwego dostêpu do zao-
patrzenia ludnoœci i podmiotów gospodarczych na wsi w energiê elektryczn¹ oraz poprawê
jej jakoœci.

❏ Rozwój infrastruktury spo³ecznej na obszarach wiejskich -wspieranie inwestycji w za-
kresie infrastruktury spo³ecznej, w tym internetu szerokopasmowego, w szczególnoœci skie-
rowanych na poprawê warunków nauczania i ich dostosowanie do potrzeb gospodarki i ryn-
ku pracy (w tym zarz¹dzanie nowoczesnym gospodarstwem – marketing, nauczanie jêzy-
ków obcych, u³atwienia w dojazdach m³odzie¿y do szkó³); warunków œwiadczenia us³ug
zdrowotnych (w szczególnoœci z zakresu edukacji, promocji zdrowia i profilaktyki oraz opie-
ki nad osobami w podesz³ym wieku), opiekuñczych i kulturalnych. Inwestycje obejmowaæ
powinny budowê nowych obiektów, remonty ju¿ istniej¹cych oraz zakup i instalacjê nie-
zbêdnego wyposa¿enia.
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Instytucja odpowiedzialna: samorz¹dy wojewódzkie
Instytucje wspó³pracuj¹ce: ministrowie w³aœciwi ds.: rozwoju wsi, transportu, kul-
tury i ochrony dziedzictwa narodowego, zdrowia, samorz¹dy powiatów i gmin, part-
nerzy spo³eczni, w tym organizacje pozarz¹dowe.

PRIORYTET: ZATRUDNIENIE

115. Kierunek dzia³añ 1: Zwiêkszanie zatrudnialnoœci

Wy¿szy poziom zatrudnialnoœci oznacza dodatkowe mo¿liwoœci podjêcia zatru-
dnienia zarówno poprzez zwiêkszanie kompetencji pracowników, jak i poprzez
zmiany organizacji rynku pracy u³atwiaj¹ce zatrudnienie, w tym poprzez modyfika-
cjê dzia³ania publicznych s³u¿b zatrudnienia, rozwijanie alternatywnych form zatru-
dnienia (telepraca, praca czasowa, praca w niepe³nym wymiarze czasu itp.), oraz
poprzez wspieranie w znalezieniu zatrudnienia osób z grup znajduj¹cych siê
w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

Kierunek ten bêdzie realizowany poprzez:
❏ Maksymalizowanie ró¿nicy pomiêdzy dochodem z pracy a mo¿liwym do uzyskania

przez osobê bezrobotn¹ dochodem z pomocy spo³ecznej - zbyt ma³y poziom tej ró¿-
nicy zniechêca do podejmowania zatrudnienia i sprzyja poszerzaniu obszaru pomocy spo-
³ecznej w stopniu utrudniaj¹cym efektywne wsparcie osób najbardziej potrzebuj¹cych.

❏ Prowadzenie aktywnej polityki rynku pracy, co powodowaæ ma zwiêkszenie mo¿liwoœci
znalezienia zatrudnienia przez osoby poszukuj¹ce pracy. Realizowane bêdzie to m.in. po-
przez aktywne poœrednictwo pracy prowadzone przez publiczne s³u¿by zatrudnienia; popu-
laryzowanie alternatywnych oraz elastycznych form zatrudnienia (telepraca, praca na czê-
œci etatu, praca tymczasowa, sezonowa); propagowanie i wdra¿anie rozwi¹zañ organizacji
pracy s³u¿¹cych lepszemu wykorzystaniu miejsc pracy (np. ró¿ne formy outsourcingu), two-
rzenie „zielonych miejsc pracy”.

❏ Aktywizacjê zawodow¹ osób z grup znajduj¹cych siê w szczególnie niekorzystnej
sytuacji na rynku pracy, tj. m³odzie¿y - absolwentów, osób niepe³nosprawnych, kobiet,
osób powy¿ej 50 roku ¿ycia, imigrantów, mniejszoœci etnicznych i narodowych, mieszkañ-
ców obszarów wiejskich i ma³ych miasteczek. Wspierane bêd¹ lokalne programy edukacyj-
ne i pomocowe adresowane do grup znajduj¹cych siê w szczególnie niekorzystnej sytuacji
oraz przeciwdzia³aj¹ce wykluczeniu informacyjnemu. 

❏ Stworzenie œrodowiskowego systemu przekwalifikowywania pracowników - inicjowa-
nie przez publiczne s³u¿by zatrudnienia œrodowiskowych (lokalnych i regionalnych) progra-
mów przekwalifikowania, uwzglêdniaj¹cych w szczególnoœci pracowników restrukturyzo-
wanych sektorów gospodarki (przedsiêbiorstw) oraz mieszkañców zdegradowanych ob-
szarów miejskich, poprzemys³owych i powojskowych.

Instytucja odpowiedzialna: minister w³aœciwy ds. pracy.
Instytucje wspó³pracuj¹ce: ministrowie w³aœciwi ds.: edukacji, rolnictwa, rozwoju
wsi, turystyki oraz Minister Obrony Narodowej.

116. Kierunek dzia³añ 2: Wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy

W ramach tego kierunku mieszcz¹ siê dzia³ania, których efektem bêdzie powsta-
wanie nowych miejsc pracy. S¹ to zarówno dzia³ania makroekonomiczne stymulu-
j¹ce wzrost zatrudnienia, jak równie¿ dzia³ania organizacyjne, prawne i finansowe
zwiêkszaj¹ce zatrudnienie w poszczególnych obszarach gospodarki, w tym m.in.
wspieranie dziedzin pracoch³onnych, które mog³yby zaabsorbowaæ znaczn¹ czêœæ
pracowników o niskich kwalifikacjach oraz wspieranie rozwoju ma³ych przedsiê-
biorstw i samozatrudnienia.
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Kierunek ten bêdzie realizowany poprzez:
❏ Zmniejszanie ró¿nicy miêdzy podatkowym a parapodatkowym obci¹¿eniem pracy

a opodatkowaniem kapita³u – zbyt du¿a ró¿nica przyczynia siê do niekorzystnej ekono-
micznie i spo³ecznie alokacji w technologie jako alternatywy wobec zatrudnienia.

❏ Uwzglêdnianie charakterystyki dostêpnych zasobów pracy jako elementu zwiêksza-
nia atrakcyjnoœci Polski jako miejsca inwestowania - dostêpnoœæ i kwalifikacje zaso-
bów pracy powinny byæ istotnym elementem informacji zachêcaj¹cej inwestorów zagranicz-
nych do tworzenia miejsc pracy w Polsce

❏ Wspieranie zatrudnienia w obszarach gospodarki wymagaj¹cych du¿ych nak³adów
pracy, np. budowa infrastruktury komunikacyjnej, budownictwo mieszkaniowe, dzia³alnoœæ
w obszarze ochrony œrodowiska naturalnego oraz us³ug turystycznych. 

❏ Tworzenie sprzyjaj¹cych warunków dla zatrudnienia w ma³ych i mikro-przedsiêbior-
stwach: rozwój instytucji inkubuj¹cych przedsiêbiorczoœæ, zw³aszcza absolwentów szkó³
œrednich i wy¿szych, wyposa¿enie publicznych s³u¿b zatrudnienia w kompetencje umo¿li-
wiaj¹ce inicjacjê wspieranie podejmowania dzia³alnoœci gospodarczej przez bezrobotnych,
wprowadzenie atrakcyjnego systemu jednorazowych po¿yczek i dotacji na podjêcie w³a-
snej dzia³alnoœci gospodarczej. 

❏ Prowadzenie efektywnej polityki migracyjnej celem zapewnienia równowagi popytu
i poda¿y na polskim rynku pracy. Stanowi to odpowiedŸ na otwieranie europejskiego rynku
pracy dla polskich pracowników oraz potrzebê kompensowania ubytków si³y roboczej w wy-
niku przemieszczania siê pracowników i poszukuj¹cych pracy poza Polsk¹ oraz starzenia
siê spo³eczeñstwa polskiego poprzez nap³yw pracowników z innych krajów. Warunkiem
wstêpnym jest wdro¿enie systemu prognozowania i monitorowania zachodz¹cych zmian.

Instytucja odpowiedzialna: minister w³aœciwy ds. pracy.
Instytucje wspó³pracuj¹ce: ministrowie w³aœciwi ds.: budownictwa, gospodarki
przestrzennej i mieszkaniowej, transportu, oœwiaty i wychowania, turystyki, kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego; Minister Obrony Narodowej.

117. Kierunek dzia³añ 3: Modernizacja organizacji i funkcjonowania rynku pracy

Modernizacja organizacji i funkcjonowania rynku pracy doprowadziæ ma z jednej
strony do tego, aby publiczne s³u¿by zatrudnienia skutecznie poœredniczy³y po-
miêdzy osobami poszukuj¹cymi pracy i potencjalnymi pracodawcami, aby dostêp
do sytemu informacji o sytuacji na rynku pracy oraz dostêp do poradnictwa zawo-
dowego by³ powszechny; z drugiej zaœ strony aby na relacje pomiêdzy pracodaw-
cami i pracownikami kszta³towane by³y przez instytucje spo³eczeñstwa obywatel-
skiego.

❏ Wzmacnianie zdolnoœci publicznych s³u¿b zatrudnienia do skutecznego oddzia³y-
wania na rynek pracy – umocnienie zdolnoœci do pe³nienia funkcji podstawowego poœre-
dnika w stosunkach pomiêdzy pracodawc¹ i poszukuj¹cymi zatrudnienia.

❏ Zapewnienie dostêpu do publicznego systemu informacji i poradnictwa zawodowe-
go na ró¿nych etapach kariery zawodowej.

❏ Zwiêkszenie roli partnerstwa spo³ecznego dla zapewnienia równowagi na polskim
rynku pracy – poszerzanie obszaru wspó³dzia³ania partnerów spo³ecznych na rynku pra-
cy, szczególnie na poziomie województwa i powiatu.

❏ Rozwój dialogu spo³ecznego i umacnianie systemu pokojowego rozwi¹zywania
konfliktów w stosunkach pracy – tworzenie zinstytucjonalizowanego systemu mediacji,
koncyliacji i arbitra¿u dla indywidualnych i zbiorowych stosunków pracy, m.in. w celu po-
wszechniejszego przestrzegania i skuteczniejszej egzekucji prawa pracy

❏ Wdra¿anie dwukana³owego systemu informowania i konsultowania pracowników -
wdra¿anie i umacnianie rad pracowniczych jako uzupe³niaj¹cego wobec zwi¹zków zawo-
dowych kana³u dialogu spo³ecznego.
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Instytucja odpowiedzialna: minister w³aœciwy ds. pracy.
Instytucje wspó³pracuj¹ce: minister w³aœciwy ds. gospodarki, jednostki samorz¹-
du terytorialnego, partnerzy spo³eczni, w tym organizacje pozarz¹dowe.

PRIORYTET: EKSPORT 

118. Kierunek dzia³añ 1: Poprawa oferty i warunków eksportu

Dynamizacja eksportu i poprawa jego struktury bêdzie jednym z wa¿niejszych
czynników wzrostu gospodarczego, co wymaga przede wszystkim unowoczeœnia-
nia i wysokiej jakoœci produkcji krajowej. Dzia³ania zmierzaj¹ce do poprawy ofer-
ty eksportowej powinny byæ wspierane polityk¹ proeksportow¹.

Kierunek ten bêdzie realizowany poprzez:
❏ Wsparcie dla przedsiêbiorstw w fazie przygotowania, produkcji i us³ug eksporto-

wych - stosowanie instrumentów wsparcia w postaci dofinansowania projektów, przede
wszystkim wykorzystuj¹cych wyniki prac sektora B+R, u³atwieñ podatkowych z tytu³u inwe-
stycji proeksportowych oraz innych zachêt do podejmowania inicjatyw proeksportowych.

❏ Synergia z nauk¹ europejsk¹ i œwiatow¹, m.in. wzrost uczestnictwa w programach i pro-
jektach miêdzynarodowych i UE oraz wykorzystanie otwarcia nowego rynku na wyniki pol-
skich badañ dla przedsiêwziêæ innowacyjnych w krajach UE.

Instytucja odpowiedzialna: minister w³aœciwy ds. gospodarki.
Instytucje wspó³pracuj¹ce: ministrowie w³aœciwi ds.: nauki, finansów publicznych.

119. Kierunek dzia³añ 2: Promocja eksportu

Efektem bezpoœrednim dzia³añ dotycz¹cych promocji eksportu powinno byæ wywo-
³anie u potencjalnego odbiorcy zainteresowania tymi towarami oraz us³ugami, które
mog³yby siê staæ przedmiotem eksportu. Nie bez znaczenia s¹ te¿ aktywne dzia³a-
nia na rynku miêdzynarodowym na rzecz utrwalania i poprawy pozycji tych produk-
tów, które ju¿ tam siê znalaz³y. Zwiêkszeniu efektywnoœci tych dzia³añ powinna s³u-
¿yæ równoczesna promocja na œwiecie szeroko rozumianego wizerunku Polski. 

Kierunek ten bêdzie realizowany poprzez:
❏ Promocjê eksportu towarów i us³ug, tj. wdra¿anie nowych instrumentów promocji eks-

portu, a tak¿e tworzenie ram instytucjonalnych i systemowych w celu wspierania dzia³alno-
œci eksportowej oraz promocyjnej podejmowanej przez przedsiêbiorców.

❏ Budowê zintegrowanego systemu promocji kulturalnej Polski - opracowanie spójnej
polityki promocji kraju w oparciu o dziedzictwo kulturowe, ofertê kulturaln¹ oraz konkuren-
cyjnoœæ dóbr i us³ug.

❏ Identyfikacjê i promocjê produktów tradycyjnych - produktów lokalnych i regionalnych,
szczególnie bêd¹cych istotnymi elementami oferty turystycznej i to¿samoœci regionalnej,
a tak¿e poprzez doradztwo przy dzia³aniach formalno-prawnych, zwi¹zanych z ich rejestra-
cj¹ i promocj¹ na rynku europejskim.

❏ Budowê zintegrowanego systemu promocji produktów turystycznych dla turystów
zagranicznych - kompleksowa skoordynowana promocja turystyczna Polski oraz regional-
nych produktów turystycznych, wspieranie realizacji projektów promocyjnych regionalnych,
ponadregionalnych i transgranicznych, stworzenie spójnego systemu informacji turystycz-
nej oraz systemu badañ marketingowych promocji turystycznej regionów.

Instytucja odpowiedzialna: minister w³aœciwy ds. gospodarki.
Instytucje wspó³pracuj¹ce: ministrowie w³aœciwi ds.: zagranicznych, kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego, rozwoju wsi, turystyki, wewnêtrznych oraz samo-
rz¹dy wojewódzkie.
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PRIORYTET: PRZEDSIÊBIORCZOŒÆ

120. Kierunek dzia³añ 1: Poprawa efektywnoœci przedsiêbiorstw

Poprawa efektywnoœci przedsiêbiorstw mierzona wynikami finansowymi jest nie-
zbêdna do podniesienia ich zdolnoœci do funkcjonowania na Jednolitym Rynku
Europejskim. Korzyœci¹ poprawy efektywnoœci jest maksymalizacja produkcji
i sprzeda¿y wynikaj¹ca z w³aœciwej alokacji zasobów pracy, œrodków produkcji, ka-
pita³u i dóbr rynkowych. 

Kierunek ten bêdzie realizowany poprzez:
❏ Poprawê warunków dzia³ania przedsiêbiorców - uproszczenie prawa oraz usprawnie-

nie otoczenia instytucjonalnego przedsiêbiorców.
❏ Zapewnienie dostêpu do kapita³u, zw³aszcza ma³ym i œrednim przedsiêbiorcom -

rozwijanie systemu gwarancji, porêczeñ oraz funduszy po¿yczkowych, w tym tak¿e regio-
nalnych. Wspierany bêdzie rozwój alternatywnych instrumentów finansowania dzia³alnoœci
gospodarczej i inwestycyjnej (fundusze wysokiego ryzyka, rynek kapita³owy, sieci skupiaj¹-
ce inwestorów chc¹cych ulokowaæ pieni¹dze w nowo powstaj¹ce przedsiêbiorstwa oraz fi-
nansowanie w ramach wierzytelnoœci). U³atwiany bêdzie dostêp do kapita³u podmiotom
rozpoczynaj¹cym pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Przewiduje siê finansowe wspar-
cie przedsiêbiorstw w postaci dotacji inwestycyjnych na zakup maszyn i urz¹dzeñ, wyników
prac badawczo-rozwojowych, praw w³asnoœci przemys³owej oraz wdra¿anie i komercjaliza-
cjê technologii i produktów innowacyjnych.

❏ Pomoc w dostêpie do wiedzy i doradztwa, m.in. zapewnienie przedsiêbiorcom dostêpu
do szkoleñ podnosz¹cych kwalifikacje oraz specjalistycznego doradztwa zwi¹zanego z wy-
korzystaniem i promowaniem nowoczesnych technologii w kluczowych procesach bizneso-
wych, wdra¿aniem i projektowaniem systemów zarz¹dzania jakoœci¹, œrodowiskiem, BHP,
uzyskaniem certyfikatów, zgodnoœci wyrobów, us³ug, maszyn i urz¹dzeñ oraz kwalifikacji
personelu z odpowiednimi normami krajowymi i miêdzynarodowymi.

❏ Dostosowanie przemys³u i us³ug do zharmonizowanego prawa technicznego dziêki
tworzeniu warunków i wspomaganiu dzia³añ podejmowanych przez przedsiêbiorstwa
i uczestników rynku dla wdro¿enia prawa technicznego do praktyki, eliminowaniu zagro¿eñ
dla ¿ycia lub zdrowia wystêpuj¹cych w procesach pracy lub stwarzanych przez gotowe wy-
roby, dostosowaniu w zakresie metrologii i probiernictwa.

❏ Promowanie „przyjaznych dla œrodowiska” produktów i us³ug: m.in. rozwój rolnictwa
ekologicznego, turystyki, ze szczególnym uwzglêdnieniem ekoturystyki i agroturystyki, pro-
mocja systemów zarz¹dzania œrodowiskowego. 

❏ Zmiany strukturalne w rolnictwie zwiêkszaj¹ce efektywnoœæ ekonomiczn¹ gospodarstw
rolnych, m.in.: wymiana pokoleniowa (np. renty strukturalne) oraz poprawa struktury obsza-
rowej gospodarstw.

❏ Poprawê efektywnoœci przedsiêbiorstw transportu kolejowego poprzez prywatyzacjê
spó³ek Grupy PKP, zmniejszenie d³ugoœci linii kolejowych w eksploatacji z obecnych 19,4
tys. km do 16,5 tys. km, obni¿enie kosztów funkcjonowania PLK S.A. oraz obni¿enie sta-
wek za dostêp do infrastruktury kolejowej, dzia³ania wspieraj¹ce unowoczeœnienie taboru
kolejowego dla przewozów pasa¿erskich oraz zwiêkszenie interoperacyjnoœci kolei.

❏ Wsparcie procesów restrukturyzacyjnych przedsiêbiorstw ¿eglugi morskiej i portów
morskich, m.in. stworzenie systemu wsparcia dla armatorów dokonuj¹cych wymiany stat-
ków, przygotowanie i realizacja programu rozwoju autostrad morskich oraz wspieranie
przedsiêwziêæ w zakresie budowy terminali prze³adunkowych i centrów dystrybucyjno–logi-
stycznych i poprawy jakoœci us³ug portowych.

❏ Wspieranie procesu komercjalizacji i prywatyzacji przedsiêbiorstw wojskowych i in-
nych osób prawnych w stosunku do których Minister Obrony Narodowej jest organem za-



³o¿ycielskim, co przyczyni siê do ich lepszego dostosowania do regu³ gospodarki rynkowej,
u³atwi dop³yw nowoczesnej technologii, zapewni zwiêkszenie efektywnoœci ich funkcjono-
wania oraz dop³yw kapita³u, a w konsekwencji podniesienie zdolnoœci konkurencyjnej.

Instytucja odpowiedzialna: minister w³aœciwy ds. gospodarki.
Instytucje wspó³pracuj¹ce: ministrowie w³aœciwi ds.: transportu, nauki, œrodowi-
ska, finansów publicznych, rozwoju wsi, rolnictwa, sprawiedliwoœci, turystyki; Mini-
ster Obrony Narodowej, jednostki samorz¹du terytorialnego.

121. Kierunek dzia³añ 2: Wspó³praca i integracja przedsiêbiorstw
Kierunek obejmuje dzia³ania, które przyczyni¹ siê do podejmowania przez ma³e
i œrednie przedsiêbiorstwa wspó³pracy w dziedzinie produkcji, zbytu i marketingu.
Kierunek ten bêdzie realizowany poprzez:

❏ Wspieranie wspó³pracy przedsiêbiorstw w zakresie tworzenia grup producenckich
(m.in. grup producentów rolnych), kooperacyjnych, dystrybucyjnych, kapita³owych, zwi¹z-
ków przedsiêbiorstw i podmiotów samorz¹dowych, m.in. poprzez tworzenie struktur siecio-
wych – gron. Udzielana bêdzie pomoc we wdra¿aniu wspólnych przedsiêwziêæ z jednost-
kami naukowo-badawczymi i instytucjami odpowiedzialnymi za rozwój regionalny. 

❏ Kreacja oraz rozwój konkurencyjnych produktów turystycznych dziêki wprowadzeniu
systemu badañ w obszarze turystyki w celu dostosowania produktów turystycznych do
oczekiwañ klientów i wymogów rynku, zacieœnieniu wspó³pracy miêdzy przedsiêbiorstwami
turystycznymi, jednostkami samorz¹dów terytorialnych, Polsk¹ Organizacj¹ Turystyczn¹
oraz Regionalnymi Organizacjami Turystycznymi, stworzeniu systemu umo¿liwiaj¹cego
gromadzenie regionalnych danych.

Instytucja odpowiedzialna: minister w³aœciwy ds. gospodarki.
Instytucje wspó³pracuj¹ce: ministrowie w³aœciwi ds.: rolnictwa, rozwoju wsi, tury-
styki, jednostki samorz¹du terytorialnego.

PRIORYTET: INNOWACYJNOŒÆ

122. Kierunek dzia³añ 1: Komercjalizacja badañ naukowych i prac rozwojowych

Komercjalizacja badañ naukowych i prac rozwojowych wp³ynie na wzmocnienie
powi¹zañ sfery B+R z przemys³em i nadanie wiêkszej roli przedsiêbiorcom w pro-
cesie komercjalizacji wyników badañ. Kierunek obejmuje dzia³ania maj¹ce szcze-
gólne znaczenie dla unowoczeœnienia produkcji, w wyniku ukierunkowania rozwo-
ju badañ naukowych, technologii i prac rozwojowych na dziedziny gospodarki za-
pewniaj¹ce dynamiczny rozwój.

Kierunek ten bêdzie realizowany poprzez:
❏ Wsparcie rozwoju rynku innowacji, w szczególnoœci wspieranie zakupów wyników prac

badawczo-rozwojowych i praw w³asnoœci przemys³owej oraz przekszta³cania wyników ba-
dañ w produkt komercyjny, pomoc finansowa we wdra¿aniu i komercjalizacji produktów
i technologii, tworzenie nowych firm innowacyjnych, korzystanie przez przedsiêbiorców
z technologii informacyjno-komunikacyjnych, tworzenie bezpiecznych sieci i systemów in-
formatycznych.

❏ Okreœlenie kierunków badañ i prac rozwojowych – Foresight, stworzenie sprawnego
systemu koordynacji polityki innowacyjnej, umo¿liwiaj¹cego ukierunkowanie rozwoju badañ
naukowych, technologii i prac rozwojowych na dziedziny zapewniaj¹ce dynamiczny rozwój
gospodarki oraz racjonalizacjê wykorzystania nak³adów na naukê.

❏ Wspieranie dzia³alnoœci badawczej i technologicznej w obszarach powi¹zania sfery
B+R z gospodark¹ oraz wspó³pracy miêdzynarodowej: stymulowanie rozwoju prywat-
nego rynku us³ug B+R poprzez zorganizowanie finansowania publiczno-prywatnego, wspie-
ranie dzia³alnoœci B+R prowadzonej w przedsiêbiorstwach, wprowadzenie nowych instru-

46

NARODOWY PLAN ROZWOJU 2007—2013



mentów podatkowych motywuj¹cych przedsiêbiorstwa do finansowania B+R oraz u³atwiaj¹-
cych wdra¿anie i komercjalizacjê wyników badañ, dostosowanie struktury sfery B+R do po-
trzeb gospodarki, tworzenie warunków do powstawania w Polsce miêdzynarodowych cen-
trów badawczo-technologicznych, wspieranie miêdzynarodowej wspó³pracy badawczej
i rozwojowej oraz udzia³u przedsiêbiorców w programach i inicjatywach europejskich.

❏ Stwarzanie motywacji dla przedsiêbiorstw do inwestowania w B+R poprzez wsparcie
dla przedsiêbiorców w fazie przygotowania produkcji i us³ug, dofinansowanie projektów
i u³atwienia podatkowe z tytu³u inwestycji proeksportowych oraz inne zachêty zwi¹zane
z kszta³towaniem otoczenia biznesu.

❏ Wspieranie rozwoju instytucjonalnego otoczenia przedsiêbiorstw ukierunkowanego
na transfer nowych technologii do gospodarki - tworzenie sieci powi¹zañ miêdzy jed-
nostkami naukowymi oraz miêdzy jednostkami naukowymi a przedsiêbiorcami, a tak¿e zin-
tensyfikowanie transferu wyników badañ naukowych do przedsiêbiorstw przez wspieranie
tworzenia instytucji pomostowych pomiêdzy nauk¹ a gospodark¹.

❏ Powi¹zanie szkolnictwa wy¿szego z gospodark¹ i rynkiem pracy, polegaj¹ce na two-
rzeniu warunków organizacyjnych i finansowych sprzyjaj¹cych podejmowaniu przez wy-
¿sze uczelnie wspó³pracy z lokalnymi przedsiêbiorcami, umo¿liwiaj¹cej transfer wiedzy
i najnowszych rozwi¹zañ technologicznych ze œrodowisk akademickich do biznesu.

❏ Upowszechnienie prawa w³asnoœci przemys³owej - wsparcie dla zarz¹dzania w³asno-
œci¹ przemys³ow¹ w pañstwowych instytucjach naukowych (zbli¿enie systemów zarz¹dza-
nia nauk¹ do zasad zarz¹dzania mened¿erskiego), wsparcie dla podmiotów zg³aszaj¹cych
patenty poza granicami Polski, wzmocnienie egzekucji prawa i wspó³udzia³u w przygotowa-
niu nowych regulacji miêdzynarodowych, poprawa wykorzystania istniej¹cych patentów
(prowadzenie kampanii podnosz¹cych wiedzê firm o korzyœciach wynikaj¹cych z komercyj-
nego wykorzystania patentów, wprowadzenie zachêt dla firm wykorzystuj¹cych patenty).

Instytucja odpowiedzialna: minister w³aœciwy ds. nauki.
Instytucje wspó³pracuj¹ce: ministrowie w³aœciwi ds.: gospodarki, szkolnictwa wy-
¿szego, finansów publicznych, œrodowiska, infrastruktury, polityki spo³ecznej, rolnic-
twa; Minister Obrony Narodowej, Prezes Rz¹dowego Centrum Studiów Strategicz-
nych oraz jednostki samorz¹du terytorialnego.

123. Kierunek dzia³añ 2: Postêp organizacyjno-techniczny

Postêp organizacyjno-techniczny oznacza wdro¿enie nowoczesnych systemów
technologicznych, organizacyjnych oraz eko-innowacyjnych w okreœlonych sekto-
rach gospodarki, w tym w transporcie, turystyce, kulturze oraz w rolnictwie. Jego
wynikiem jest polepszenie warunków funkcjonowania przedsiêbiorstw na rynku,
mo¿liwoœci ich rozwoju oraz gospodarowania.

Kierunek ten bêdzie realizowany poprzez:
❏ Wspieranie rozwoju nowoczesnych technologii w transporcie, w tym Inteligentnych

Systemów Transportowych (IST) - stworzenie krajowej architektury Inteligentnych Syste-
mów Transportowych, realizacja projektów pilota¿owych IST w wybranych obszarach,
wspó³finansowanie zakupu systemów informatycznych dla transportu intermodalnego,
obejmuj¹cych œledzenie ³adunków i obs³ugê centrów logistycznych.

❏ Wspieranie modernizacji gospodarstw rolnych, s³u¿¹cej wzrostowi wydajnoœci i popra-
wie wykorzystania czynników produkcyjnych, bezpieczeñstwu œrodowiska oraz dobrosta-
nowi zwierz¹t, a wiêc przede wszystkim wprowadzaniu nowych technologii do gospo-
darstw, dywersyfikacji dzia³alnoœci, wprowadzeniu upraw nie¿ywnoœciowych oraz energe-
tycznych.

❏ Wspieranie postêpu biologicznego w produkcji zwierzêcej i roœlinnej, co wp³ynie na
podniesienie poziomu efektywnoœci rolnictwa i dostosowanie produkcji roœlinnej i zwierzê-
cej do wymogów konsumentów.
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❏ Wspomaganie systemów rozwijaj¹cych turystykê – uruchamianie rozwi¹zañ projako-
œciowych, dzia³añ podnosz¹cych poziom bezpieczeñstwa oraz wdra¿aj¹cych technologie
teleinformatyczne, innowacje produktowe i procesowe w turystyce.

❏ Promocjê i wdra¿anie nowoczesnych technologii w produkcji i dystrybucji dóbr
i us³ug kultury, co wzmocni konkurencyjnoœæ instytucji kultury i przedsiêbiorstw dzia³aj¹-
cych w przemys³ach kultury.

❏ Kszta³towanie proekologicznych wzorców produkcji i konsumpcji w drodze opraco-
wywania i upowszechniania rozwi¹zañ konstrukcyjnych, technologicznych i wzornictwa s³u-
¿¹cych eliminowaniu lub ograniczaniu presji na œrodowisko (np.: takich rozwi¹zañ, jak: bio-
degradowalne opakowania, nowe Ÿród³a energii, energooszczêdne budownictwo, przyja-
zne dla œrodowiska projektowanie i urbanistyka).

Instytucja odpowiedzialna: minister w³aœciwy ds. gospodarki.
Instytucje wspó³pracuj¹ce: ministrowie w³aœciwi ds.: transportu, kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego, turystyki, œrodowiska, nauki i informatyzacji, rolnictwa.

124. Kierunek dzia³añ 3: Innowacyjnoœæ w regionach

Innowacyjnoœæ jest niezbêdnym warunkiem funkcjonowania przedsiêbiorstw
w zmieniaj¹cym siê otoczeniu. Kreowanie i wdra¿anie ró¿nego rodzaju innowacji
sprzyja podnoszeniu efektywnoœci, a w konsekwencji konkurencyjnoœci MŒP w re-
gionach i na obszarach wiejskich.

Kierunek ten bêdzie realizowany poprzez:
❏ Pomoc inwestycyjn¹ dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw, szczególnie na obsza-

rach wiejskich, podejmuj¹cych dzia³ania na rzecz unowoczeœnienia technologii produkcji,
metod zarz¹dzania i sprzeda¿y.

❏ Wzmocnienie regionalnej przedsiêbiorczoœci, w szczególnoœci wspieranie inwestycji
i transferu nowych technologii do ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw.

❏ Poprawê konkurencyjnoœci regionów dziêki rozwojowi regionalnych sieci kooperacyj-
nych, wspieraniu wspó³pracy oœrodków naukowych z przedsiêbiorstwami, wspieraniu inwe-
stycji w nowe technologie, promowaniu wspó³pracy miêdzynarodowej, wspó³finansowaniu
inwestycji w B+R.

Instytucja odpowiedzialna: samorz¹dy wojewódzkie.

PRIORYTET: OCHRONA RYNKU

125. Kierunek dzia³añ 1: Ochrona regu³ konkurencji

Konkurencja jest podstawowym bodŸcem do wprowadzania innowacji, wymusza
zmiany w sposobie produkcji i zachowania siê w otoczeniu, sk³ania do stosowa-
nia rozwi¹zañ nowatorskich. Ochrona regu³ konkurencji oznacza skuteczne zwal-
czanie praktyk monopolistycznych i nieuczciwej konkurencji, zapewnienie bezpie-
czeñstwa obrotu gospodarczego, ochronê w³asnoœci intelektualnej i dziedzictwa
kulturowego oraz ukierunkowanie pomocy publicznej na cele horyzontalne.

Kierunek ten bêdzie realizowany poprzez:
❏ Umacnianie i ochronê regu³ konkurencji w gospodarce -zwalczanie karteli, przeciw-

dzia³anie nadu¿ywaniu pozycji dominuj¹cej, kontrola i zapobieganie fuzjom i przejêciom
przedsiêbiorstw mog¹cych mieæ negatywny wp³yw na konkurencjê.

❏ Zapobieganie i zwalczanie przestêpczoœci i korupcji -wzmocnienie instytucjonalne
i sprzêtowe organów œcigania zajmuj¹cych siê zwalczaniem przestêpczoœci, w tym zwi¹za-
nej z wywozem dóbr dziedzictwa kulturowego, a w szczególnoœci wyposa¿enie tych orga-
nów w sprzêt informatyczny oraz nowoczesne technologie, szkolenie i rozwój ich kadr.
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❏ Ochronê w³asnoœci intelektualnej - zwalczanie pirackiej produkcji, w tym szczególnie fo-
nogramów, wideogramów i programów komputerowych, zwalczanie nielegalnej dystrybucji
i przemytu, wzmocnienie odpowiednich s³u¿b, kontrola punktów sprzeda¿y oraz wdra¿anie
systemów zabezpieczeñ i oznakowañ produktów oryginalnych.

Instytucja odpowiedzialna: minister w³aœciwy ds. gospodarki.
Instytucje wspó³pracuj¹ce: ministrowie w³aœciwi ds.: wewnêtrznych, kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego, nauki, finansów publicznych, Skarbu Pañstwa;
Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, samorz¹dy wojewódzkie oraz
organizacje konsumenckie i spo³eczne.

126. Kierunek dzia³añ 2: Wzmacnianie mechanizmów rynkowych w gospodarce

Dzia³ania s³u¿¹ce wzmocnieniu mechanizmów rynkowych w gospodarce maj¹ na
celu liberalizacjê takich sektorów jak energia elektryczna i gaz, us³ugi finansowe,
us³ugi ogólnego interesu. Pe³na liberalizacja tych sektorów powinna przyczyniæ
siê do wzrostu konkurencyjnoœci dzia³aj¹cych w nich przedsiêbiorstw.

Kierunek ten bêdzie realizowany poprzez:
❏ Liberalizacjê rynków sieciowych (energia elektryczna, gaz, transport, telekomunika-

cja), m.in. wydzielenie dzia³alnoœci sieciowej w ramach pionowo zintegrowanych przedsiê-
biorstw energetycznych, wydzielenie z PGNiG S.A. spó³ki operatora systemu przesy³owe-
go wraz z maj¹tkiem sieciowym, a w ramach spó³ek gazownictwa organizacyjne wydziele-
nie operatorów systemów dystrybucyjnych; dalsza liberalizacja przewozów lotniczych;
ograniczenie monopolistycznej pozycji PKP; pe³ne uwolnienie po³¹czeñ lokalnych oraz roz-
szerzenie dostêpu do sieci teleinformatycznej.

❏ Liberalizacjê us³ug finansowych - zwiêkszenie liczby spó³ek gie³dowych wraz z prywaty-
zacj¹ gie³dy papierów wartoœciowych i dzia³aniami zmierzaj¹cymi do konsolidacji polskiej
gie³dy z gie³dami papierów wartoœciowych z regionu Europy Œrodkowo-Wschodniej, stwo-
rzenie warunków dla znacz¹cego rozwoju inwestycji kapita³owych wysokiego ryzyka, pe³na
regulacja elektronicznego obrotu bezgotówkowego, usprawnienie dzia³alnoœci s¹downic-
twa, zwiêkszenie zainteresowania trzecim filarem ubezpieczeñ emerytalnych, w tym upo-
wszechnienie i uatrakcyjnienie programu indywidualnych kont emerytalnych.

❏ Wprowadzenie elementów rynkowych do sfery us³ug ogólnego interesu spo³eczno-
gospodarczego - demonopolizacja i prywatyzacja oraz komercjalizacja us³ug, wydawanie
zezwoleñ na œwiadczenie tego typu us³ug nowym podmiotom oraz stworzenie systemu za-
chêt dla przyci¹gniêcia do tej sfery nowych us³ugodawców. Dzia³aniem tym mo¿na obj¹æ
us³ugi œwiadczone przez wielkie organizacje sieciowe (energetyka, gaz, ³¹cznoœæ, trans-
port, us³ugi pocztowe, gospodarka odpadami, zaopatrzenie w wodê, us³ugi audiowizualne).
Natomiast us³ugi w sferze spo³ecznej (edukacja, zdrowie, systemy ubezpieczeñ spo³ecz-
nych) powinny byæ szczególnie ostro¿nie urynkowiane, z udzia³em partnerstwa publiczno-
prywatnego (z zachowaniem ich charakteru publicznego).

Instytucja odpowiedzialna: minister w³aœciwy ds. gospodarki.
Instytucje wspó³pracuj¹ce: ministrowie w³aœciwi ds.: transportu, ³¹cznoœci, finan-
sów publicznych, Skarbu Pañstwa, nauki, oœwiaty i wychowania, zdrowia.

127. Kierunek dzia³añ 3: Pomoc publiczna

Rosn¹ca konkurencja na Jednolitym Rynku Europejskim wi¹¿e siê z konieczno-
œci¹ poprawy efektywnoœci ekonomicznej i sprawnoœci dzia³ania polskich przed-
siêbiorstw. Wa¿n¹ rolê w tym zakresie odgrywa pomoc publiczna. Zasad¹ powin-
no staæ siê zastêpowanie pasywnej polityki udzielania pomocy publicznej, polity-
k¹ aktywn¹, stymuluj¹c¹ rozwój i konkurencyjnoœæ przedsiêbiorstw, ukierunkowa-
n¹ na cele horyzontalne, ze stopniowym wygaszaniem pomocy sektorowej oraz
rozszerzenie systemu podmiotowego alokacji pomocy publicznej o instytucje
udzielaj¹ce pomocy w regionach.
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Kierunek ten bêdzie realizowany poprzez:
❏ Wsparcie przedsiêbiorczoœci sektora MSP – wspó³finansowanie dostêpu do specjali-

stycznej pomocy doradczej, zapewnienie podmiotom gospodarczym dostêpu do kapita³u
pieniê¿nego, wsparcie wdra¿ania nowych modeli zarz¹dzania przedsiêbiorstwem.

❏ Dofinansowanie inwestycji – w tym realizowanych w dziedzinach o wysokim potencjale
konkurencyjnym i naukoch³onnym, infrastruktury technicznej (autostrady, transport intermo-
dalny, sieci teleinformatyczne), wsparcie realizacji przedsiêwziêæ obejmuj¹cych inwestycje
prowadz¹ce do zasadniczych zmian w procesie produkcyjnym lub produktu.

❏ Wsparcie badañ i prac rozwojowych - dofinansowanie badañ przemys³owych i ba-
dañ przedkonkurencyjnych przez przedsiêbiorstwa lub grupy przedsiêbiorstw we
wspó³pracy z instytucjami prowadz¹cymi dzia³alnoœæ naukowo-badawcz¹ oraz budo-
wa, modernizacja i wyposa¿enie laboratoriów œwiadcz¹cych specjalistyczne us³ugi dla
przedsiêbiorców.

Instytucja odpowiedzialna: minister w³aœciwy ds. gospodarki.
Instytucje wspó³pracuj¹ce: ministrowie w³aœciwi ds.: infrastruktury, nauki, jednost-
ki samorz¹du terytorialnego.

PRIORYTET: INTEGRACJA SPO£ECZNA

128. Kierunek dzia³añ 1: Ograniczanie wykluczenia spo³ecznego

Ograniczanie wykluczenia spo³ecznego prowadziæ ma przede wszystkim do trwa-
³ego i strukturalnego zmniejszenia sfery ubóstwa skrajnego oraz do usuniêcia po-
zaekonomicznych przyczyn w taki sposób, aby osoby obecnie odsuniête na mar-
gines spo³eczeñstwa mia³y mo¿liwoœæ korzystania z dóbr, us³ug i praw uznanych
za powszechne.

Kierunek ten bêdzie realizowany poprzez:
❏ Wdro¿enie aktywnej polityki spo³ecznej - rozwijanie form i metod pracy socjalnej oraz

rozwijanie metod aktywnej pomocy w wychodzeniu z ubóstwa i wykluczenia spo³ecznego
tak, aby praca socjalna i pomoc w wychodzeniu z ubóstwa i wykluczenia spo³ecznego by-
³y g³ównym zadaniem s³u¿b spo³ecznych, a wyp³ata œwiadczeñ by³a uzupe³nieniem tych
dzia³añ.

❏ Stymulowanie rozwoju zatrudnienia w formach pozarynkowych, które nie maj¹ œci-
œle ekonomicznego celu i nie s¹ nastawione na osi¹ganie zysku, pozwalaj¹ jednak oso-
bom wykluczonym z rynku pracy na powrót do wype³niania roli spo³ecznej pracownika -
tworzenie instytucjonalnych, organizacyjnych i finansowych ram dla dzia³alnoœci spó³dziel-
ni socjalnych, centrów integracji spo³ecznej oraz form zatrudnienia w ramach ekonomii
spo³ecznej.

❏ Budowê œrodowiskowego systemu wsparcia dla osób wykluczonych i zagro¿onych wy-
kluczeniem, w tym niepe³nosprawnych, poprzez rozwój infrastruktury oparcia spo³ecznego
oraz instytucji spo³ecznych na obszarach zdegradowanych ekonomicznie i spo³ecznie,
w tym zdegradowanych obszarach poprzemys³owych i powojskowych (m.in. udostêpnienie
publicznych punktów dostêpu do internetu).

❏ Ograniczanie ekonomicznych skutków wykluczenia spo³ecznego - programy ekono-
micznego wsparcia dla osób wychodz¹cych z ubóstwa, wsparcie dla organizacji pozarz¹-
dowych, m.in. w zakresie zapewnienia schronienia osobom przejœciowo pozbawionym mie-
szkania. 

❏ Przeciwdzia³anie patologiom spo³ecznym realizowane poprzez inicjowanie i wsparcie fi-
nansowe i merytoryczne programów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i m³o-
dzie¿y przejawiaj¹cej ró¿ne formy niedostosowania oraz stworzenie standardów pomocy
psychologicznej i resocjalizacyjnej dla dzieci i m³odzie¿y.
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❏ Integracjê spo³eczn¹ i zawodow¹ imigrantów oraz grup etnicznych - tworzenie insty-
tucjonalnych i finansowych ram dla programów pozwalaj¹cych imigrantom oraz przedsta-
wicielom grup etnicznych na przezwyciê¿enie barier jêzykowych, kulturowych i ekonomicz-
nych.

Instytucja odpowiedzialna: minister w³aœciwy ds. zabezpieczenia spo³ecznego. 
Instytucje wspó³pracuj¹ce: ministrowie w³aœciwi ds.: pracy, wewnêtrznych, roz-
woju wsi, budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, oœwiaty i wy-
chowania, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, Minister Obrony narodowej,
jednostki samorz¹du terytorialnego i partnerzy spo³eczni w tym organizacje poza-
rz¹dowe.

129. Kierunek dzia³añ 2: Budowanie kapita³u spo³ecznego

Kapita³ spo³eczny - rozumiany jako suma zaufania spo³ecznego do instytucji pañ-
stwa, zaufania wzajemnego pomiêdzy instytucjami publicznymi a instytucjami
obywatelskimi oraz jako formu³a uczestnictwa w tworzeniu i funkcjonowaniu w in-
stytucjach ¿ycia obywatelskiego, u³atwia kszta³towanie i przebieg procesów spo-
³ecznych i gospodarczych; jako wyraz spójnoœci spo³ecznej tworzy dogodne wa-
runki dla prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, a w sferze problemów spo³ecz-
nych umo¿liwia ich rozwi¹zywanie poprzez spo³eczn¹ samoorganizacjê, na pozio-
mie lokalnym, regionalnym i krajowym, opart¹ na fundamentalnej zasadzie po-
mocniczoœci.

Kierunek ten bêdzie realizowany poprzez:
❏ Aktywizacjê i mobilizacjê partnerów lokalnych, regionalnych i krajowych przy zasto-

sowaniu zasady pomocniczoœci, m.in. inicjowanie i finansowanie lokalnych, regionalnych
i krajowych programów socjoedukacyjnych, dotycz¹cych budowania to¿samoœci lokalnych
w oparciu o kulturê, wspomaganie powstawania i dzia³alnoœci lokalnych, regionalnych i kra-
jowych inicjatyw obywatelskich z udzia³em organizacji pozarz¹dowych, wspieranie partner-
stwa lokalnego.

❏ Budowê partnerstwa publiczno-spo³ecznego w zakresie dzia³alnoœci po¿ytku pu-
blicznego, m.in. budowanie partnerskich relacji miedzy administracj¹ publiczn¹ i organiza-
cjami pozarz¹dowymi w realizacji zadañ publicznych, powstawaniu lokalnych inicjatyw oby-
watelskich w zakresie dzia³alnoœci po¿ytku publicznego, s³u¿¹cych budowie spo³eczeñstwa
obywatelskiego.

❏ Wspieranie instytucji spo³eczeñstwa obywatelskiego, m.in. wspieranie systemu pomo-
cy adresowanego do organizacji pozarz¹dowych, instytucjonalnych mechanizmów kontroli
spo³ecznej, kompetencji i mechanizmów, w oparciu o które organizacje mog¹ dostarczaæ
us³ug o charakterze publicznym, systemowych rozwi¹zañ, przyczyniaj¹cych siê do nieza-
le¿noœci i stabilnoœci dzia³ania organizacji pozarz¹dowych.

❏ Wsparcie postaw obywatelskich – kszta³towanie postaw obywatelskich poprzez usta-
wiczn¹ edukacjê œwiadomych obywateli, promocja dzia³añ prospo³ecznych (wolontariatu, fi-
lantropii), powszechny dostêp do informacji o uprawnieniach obywateli (system bezp³atnej
informacji, poradnictwa obywatelskiego i pomocy prawnej), wsparcie lokalnych inicjatyw
obywatelskich.

❏ Wzmocnienie partycypacji spo³ecznej – promocja mechanizmów konsultacji publicznych
i zasad „open government”, wzmocnienie instytucjonalnych form dialogu obywatelskiego,
wsparcie debaty publicznej.

Instytucja odpowiedzialna: minister w³aœciwy ds. zabezpieczenia spo³ecznego. 
Instytucje wspó³pracuj¹ce: ministrowie w³aœciwi ds.: oœwiaty i wychowania, pracy,
rozwoju wsi, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, turystyki; jednostki samorz¹-
du terytorialnego i partnerzy spo³eczni, w tym organizacje pozarz¹dowe.
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130. Kierunek dzia³añ 3: Wsparcie rodzin

Pog³êbiaj¹ca siê depresja demograficzna wskazuje na koniecznoœæ kszta³towania
polityki wspierania rodziny. Spadek dzietnoœci ma swoje Ÿród³o w pogarszaj¹cych
siê ekonomicznych warunkach ¿ycia wielu gospodarstw domowych, deficycie mie-
szkaniowym, ale równie¿ w przeobra¿eniach kulturowych. W zwi¹zku z tym dzia³a-
nia s³u¿¹ce wspieraniu rodzin powinny ³¹czyæ dzia³ania poprawiaj¹ce ekonomicz-
ne warunki ¿ycia z kreowaniem pozytywnego wizerunku instytucji rodziny.

Kierunek ten bêdzie realizowany poprzez:
❏ Tworzenie i rozwijanie rozwi¹zañ s³u¿¹cych godzeniu pracy zawodowej z wychowy-

waniem dzieci, celem poprawy warunków funkcjonowania rodziny - rozwijanie no-
wych, elastycznych form zatrudnienia oraz promowanie technologii i nowoczesnych metod
zatrudnienia (telepraca), promowanie i rozwijanie instrumentów rynku pracy oraz stymulo-
wanie rozwi¹zañ oferowanych przez pracodawców, które przy zapewnieniu opieki przed-
szkolnej, umo¿liwi¹ podjêcie zatrudnienia przez oboje rodziców oraz osoby samotnie wy-
chowuj¹ce dzieci. 

❏ Rozwijanie sieci placówek edukacyjnych i instytucji kultury dla dzieci i m³odzie¿y -
tworzenie finansowych, instytucjonalnych i organizacyjnych ram dla powstawania placówek
edukacyjnych i instytucji kultury, które oferowa³yby ró¿norodne formy zajêæ dla dzieci i m³o-
dzie¿y na zasadach niekomercyjnych.

❏ Budowanie pozytywnego wizerunku rodziny - systematyczne i wieloletnie przedsiêwziê-
cia z zakresu politycznego public relations oraz edukacja s³u¿¹c¹ budowaniu pozytywnego
wizerunku rodziny, w tym równie¿ promowaniu partnerskiego podzia³u ról w ma³¿eñstwie.

Instytucja odpowiedzialna: minister w³aœciwy ds. zabezpieczenia spo³ecznego.
Instytucje wspó³pracuj¹ce: ministrowie w³aœciwi ds.: pracy, oœwiaty i wychowania;
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, Pe³nomocnik Rz¹du ds. Równego Statu-
su Kobiet i Mê¿czyzn, jednostki samorz¹du terytorialnego i partnerzy spo³eczni,
w tym organizacje pozarz¹dowe.

PRIORYTET: WIEDZA I KOMPETENCJE

131. Kierunek dzia³añ 1: Zwiêkszanie dostêpu do edukacji

Rozwój osobisty oraz satysfakcjonuj¹ca kariera zawodowa jednostki w spo³eczeñ-
stwie opartym na wiedzy wymagaj¹ zapewnienia szerokiego dostêpu obywateli do
edukacji, umo¿liwiaj¹cego uczenie siê przez ca³e ¿ycie – od najm³odszych lat po
wiek dojrza³y.

Kierunek ten bêdzie realizowany poprzez:
❏ Alternatywne formy edukacji przedszkolnej stanowi¹ce uzupe³nienie obecnego syste-

mu edukacji przedszkolnej, mo¿liwe do stosowania w szczególnych warunkach demogra-
ficznych (ma³a liczba dzieci) i geograficznych, a tak¿e bardziej ni¿ tradycyjne przedszkola
silniej anga¿uj¹ce rodziców w edukacjê dzieci.

❏ Wyrównywanie szans uczniów w wyniku wczesnego diagnozowania deficytów rozwojo-
wych i problemów zdrowotnych u dzieci i m³odzie¿y, zwiêkszanie dostêpu do edukacji
uczniom pochodz¹cym z obszarów wiejskich oraz œrodowisk miejskich dotkniêtych ubóst-
wem.

❏ Zwiêkszenie dostêpu do kszta³cenia na poziomie wy¿szym m³odzie¿y pochodz¹cej
z obszarów wiejskich i najbiedniejszych œrodowisk w miastach, ze zdegradowanych obsza-
rów poprzemys³owych i powojskowych oraz m³odzie¿y niepe³nosprawnej poprzez m.in.
szerokie wdro¿enie systemu kszta³cenia na odleg³oœæ.
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❏ Wspieranie kszta³cenia ustawicznego - realizacja projektów sprzyjaj¹cych uczeniu siê
przez ca³e ¿ycie, zwiêkszenie roli szkó³ wy¿szych w kszta³ceniu doros³ych oraz integracja
systemu kszta³cenia ustawicznego z tradycyjnym.

❏ Powszechn¹ edukacjê teleinformatyczn¹ - tworzenie systemów informacyjnych i stymula-
cjê rozwoju treœci cyfrowych niezbêdnych do przeciwdzia³ania wykluczeniu spo³ecznemu
w aspekcie informatycznym, a tak¿e wprowadzenie powszechnie dostêpnego systemu kur-
sów, umo¿liwiaj¹cych zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu obs³ugi komputera i internetu.

Instytucja odpowiedzialna: minister w³aœciwy ds. oœwiaty i wychowania.
Instytucje wspó³pracuj¹ce: ministrowie w³aœciwi ds.: zdrowia, szkolnictwa wy¿szego,
informatyzacji, pracy, gospodarki, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz jedno-
stki samorz¹du terytorialnego i partnerzy spo³eczni, w tym organizacje pozarz¹dowe.

132. Kierunek dzia³añ 2: Wspieranie otwartoœci systemu edukacji

Wspieranie otwartoœci systemu edukacji polega na w³¹czaniu systemu kszta³cenia
do ¿ycia spo³ecznego i gospodarczego przez zwiêkszenie zaanga¿owania spo³e-
czeñstwa i podmiotów gospodarczych w szeroko pojêt¹ edukacjê oraz promowa-
nie postaw przedsiêbiorczych, innowacyjnych i proekologicznych. Zbie¿ne z kie-
runkami rozwoju europejskiej polityki edukacyjnej jest otwarcie edukacji na œwiat:
umiejêtnoœci poruszania siê w œrodowisku edukacyjnym zjednoczonej Europy
i bliskiego s¹siedztwa. 

Kierunek ten bêdzie realizowany poprzez:
❏ Zwiêkszenie zaanga¿owania spo³eczeñstwa w edukacjê tak, aby osoby doros³e w³¹-

cza³y siê w proces edukacji dzieci i m³odzie¿y, lecz równie¿ same korzysta³y z zasobów
edukacyjnych, poprzez wzmocnienie roli szko³y jako lokalnego centrum kultury, kszta³cenia
ustawicznego, a tak¿e oœrodka aktywnoœci obywatelskiej. 

❏ Rozwijanie i promowanie wspó³pracy europejskiej w edukacji -budowanie wœród oby-
wateli umiejêtnoœci poruszania siê w œrodowisku edukacyjnym zjednoczonej Europy i bli-
skiego s¹siedztwa, poprawa znajomoœci jêzyków obcych i promowanie wspó³pracy miêdzy-
narodowej. 

❏ Kszta³towanie postaw przedsiêbiorczych, innowacyjnych i proekologicznych w wy-
niku wprowadzenia na wszystkich poziomach nauczania nauki przedsiêbiorczoœci, innowa-
cyjnoœci i ekologii.

❏ Doskonalenie zawodowe i kszta³towanie kadr, w tym spo³ecznych, istotnych z perspek-
tywy rozwoju gospodarczego i integracji spo³ecznej, takich jak np. doradcy rolniczy, kadry
obs³ugi ruchu turystycznego i kadry zwi¹zane z kultur¹, poprzez dzia³ania edukacyjne
i szkoleniowe w zakresie wzmacniania zasobów ludzkich.

Instytucja odpowiedzialna: minister w³aœciwy ds. oœwiaty i wychowania.
Instytucje wspó³pracuj¹ce: ministrowie w³aœciwi ds.: gospodarki, pracy, œrodowi-
ska, szkolnictwa wy¿szego, nauki, turystyki, kultury, rozwoju wsi; Minister Obrony
Narodowej oraz partnerzy spo³eczni, w tym organizacje pozarz¹dowe.

133. Kierunek dzia³añ 3: Wy¿sza jakoœæ kszta³cenia

Podniesienie jakoœci edukacji ma kluczowe znaczenie dla poprawy efektów kszta³-
cenia, w tym przede wszystkim podniesienia poziomu kompetencji kluczowych
w spo³eczeñstwie oraz zwiêkszenia zatrudnialnoœci.

Kierunek ten bêdzie realizowany poprzez:
❏ Podwy¿szanie poziomu kompetencji kluczowych i promowanie kszta³cenia w zakre-

sie nauk œcis³ych – dzia³ania ukierunkowane na nabywanie umiejêtnoœci wykorzystywania
wiedzy w praktyce, korzystania z informacji, rozumowania i myœlenia matematycznego, a tak-
¿e na wspieranie systemowych rozwi¹zañ sprzyjaj¹cych zainteresowaniu naukami œcis³ymi.
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❏ Rozwój i doskonalenie standardów, programów oraz metod i warunków nauczania,
co wymaga definiowania kompetencji kluczowych koniecznych do osi¹gniêcia przez ucznia
na ka¿dym poziomie kszta³cenia, rozwoju standardów i programów nauczania pod k¹tem
dostosowania kszta³cenia do wymagañ nowoczesnego rynku pracy.

❏ Poprawê jakoœci kadry pedagogicznej, kadry akademickiej oraz kadr wspieraj¹cych
i organizuj¹cych proces nauczania - tworzenie warunków rozwoju kariery naukowej
osób, które uzyska³y doktorat, aby u³atwiæ im osi¹ganie kolejnych stopni i tytu³ów nauko-
wych oraz powszechne szkolenie w zakresie korzystania z nowoczesnych narzêdzi telein-
formatycznych.

❏ Skuteczne zarz¹dzanie edukacj¹, tworzenie kultury oceny jakoœci - formu³owanie
optymalnego systemu zarz¹dzania jakoœci¹ w edukacji, objêcie kontrol¹ jakoœci dzia³alno-
œci badawczej i edukacyjnej uczelni i innych jednostek naukowych oraz wypracowanie me-
tod oceny jakoœci i akredytacji kszta³cenia na odleg³oœæ.

❏ Upowszechnianie i promocjê nauki - pomoc w rozwijaniu aktywnoœci œrodowisk nauko-
wych, wypracowanie strategii promocji nauki w spo³eczeñstwie i realizowanie konkretnych
inicjatyw (np. Dzieñ Nauki, nagrody naukowe ministra nauki i informatyzacji, kampanie spo-
³eczne, budowa Centrum Nauki Kopernik, promocja polskiej nauki w Unii Europejskiej).

Instytucja odpowiedzialna: minister w³aœciwy ds. oœwiaty i wychowania 
Instytucje wspó³pracuj¹ce: ministrowie w³aœciwi ds.: szkolnictwa wy¿szego, nauki
oraz jednostki samorz¹du terytorialnego.

PRIORYTET: AKTYWIZACJA I MOBILNOŒÆ

134. Kierunek dzia³añ 1: Poprawa warunków bezpiecznego ¿ycia i pracy

Poprawa warunków bezpiecznego ¿ycia i pracy jest niezbêdna dla skutecznej in-
tensyfikacji mobilnoœci na rynku pracy; zarówno bezpieczeñstwo pracy, jak i ja-
koœæ warunków ¿ycia w poszczególnych regionach kraju i w zak³adach pracy, po-
winny byæ zbli¿one i powinny reprezentowaæ standardy zadowalaj¹ce spo³ecznie
i materialnie, aby zmiana miejsca pracy i zamieszkania nie by³a zwi¹zana z ujem-
nymi skutkami.

Kierunek ten bêdzie realizowany poprzez:
❏ Ochronê ludnoœci, w szczególnoœci zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony przed

zagro¿eniami, klêskami i terroryzmem; zapewnienie niezak³óconego funkcjonowania syste-
mów gospodarczych i utrzymywania stabilnych wiêzi spo³ecznych przez rozwój systemów
zapobiegania i reagowania, w tym systemu ratownictwa medycznego, rozwój infrastruktu-
ry ograniczaj¹cej skutki katastrof i klêsk ¿ywio³owych, rozwój systemów komunikacji spo-
³ecznej, jak równie¿ prowadzenie dzia³alnoœci edukacyjnej skierowanej do spo³eczeñstwa,
ze szczególnym uwzglêdnieniem dzieci i m³odzie¿y.

❏ Poprawê stanu zdrowia ludnoœci dziêki upowszechnieniu zintegrowanych progra-
mów profilaktyczno – edukacyjnych, m.in. prowadzenie edukacji zdrowotnej oraz pro-
mocji zdrowia i profilaktyki na poziomie subregionalnym, skierowanej do spo³eczeñstwa ze
szczególnym uwzglêdnieniem dzieci i m³odzie¿y oraz osób doros³ych nale¿¹cych do grup
wysokiego ryzyka, kszta³cenie specjalistów w zakresie profilaktyki, promocji i edukacji zdro-
wotnej, w pierwszej kolejnoœci spoœród osób znajduj¹cych siê w szczególnie niekorzystnej
sytuacji na rynku pracy.

❏ Poprawê skutecznoœci i jakoœci leczenia, m.in. poprawienie wydajnoœci i jakoœci œwiad-
czeñ zdrowotnych, zapewnienie dostêpnoœci do wysoce korzystnych technologii medycz-
nych o udowodnionej skutecznoœci i wysokiej efektywnoœci, wprowadzenie mechanizmów
ograniczaj¹cych stosowanie technologii nieskutecznych oraz upowszechnienie systemu
zapewnienia jakoœci w opiece zdrowotnej (m.in. akredytacja).
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❏ Ograniczenie wp³ywu na ¿ycie i zdrowie ludzi szkodliwych czynników zewnêtrznych
na terenach mieszkalnych, w tym ³agodzenie skutków emisji do powietrza ze Ÿróde³ prze-
mys³owych, komunalnych i transportu, eliminowanie uci¹¿liwych Ÿróde³ ha³asu i poprawa
klimatu akustycznego, ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym i jonizuj¹-
cym.

❏ Poprawa jakoœci ¿ywnoœci i wody pitnej, w tym tworzenie warunków instytucjonalnych
i technicznych, systemów kontroli oraz dzia³ania edukacyjno-informacyjne maj¹ce na celu
eliminowanie, a co najmniej ograniczanie wystêpowania w ³añcuchu pokarmowym substan-
cji mog¹cych niekorzystnie oddzia³ywaæ na organizmy ludzkie.

❏ Opiekê nad osobami w podesz³ym wieku, umo¿liwiaj¹c¹ prze¿ycie wiêkszej liczby lat
w pe³nym zdrowiu w celu zwiêkszenia aktywnoœci i mobilnoœci, m.in. rozwój w³aœciwej in-
frastruktury, poprawianie wydajnoœci i jakoœci dzia³añ na rzecz zdrowia oraz wspieranie
dzia³añ organizacji pozarz¹dowych zajmuj¹cych siê opiek¹ zdrowotn¹ nad osobami
w podesz³ym wieku.

Instytucja odpowiedzialna: minister w³aœciwy ds. zdrowia.
Instytucja wspó³pracuj¹ca: ministrowie w³aœciwi ds.: wewnêtrznych, oœwiaty i wy-
chowania, zabezpieczenia spo³ecznego, gospodarki wodnej, œrodowiska, rolnictwa
oraz Minister Obrony Narodowej, organy samorz¹du terytorialnego i partnerzy spo-
³eczni, w tym organizacje pozarz¹dowe.

135. Kierunek dzia³añ 2: Poprawa dostêpnoœci mieszkañ dla obywateli oraz poprawa jako-
œci zasobu mieszkaniowego

Poprawa dostêpnoœci zasobów mieszkaniowych jest podstawowym warunkiem te-
rytorialnej mobilnoœci zasobów si³y roboczej, która mo¿e wtedy swobodniej pod¹-
¿aæ za ofertami rynku pracy.

Kierunek ten bêdzie realizowany poprzez:
❏ Tworzenie przyjaznego œrodowiska prawno-instytucjonalnego dla rozwoju budow-

nictwa mieszkaniowego poprzez odbiurokratyzowanie i ustabilizowanie regulacji procesu
inwestycyjnego w budownictwie, tworzenie przez gminy rezerw uzbrojonych gruntów pod
budownictwo mieszkaniowe, tworzenie efektywnego systemu finansowania budownictwa
mieszkaniowego, podniesienie bezpieczeñstwa transakcji mieszkaniowej. Pañstwo oprócz
dzia³añ regulacyjnych powinno zapewniæ korzystne otoczenie fiskalne dla inwestuj¹cych
w nowe mieszkania i oszczêdzaj¹cych na mieszkania.

❏ Rozwój zasobu dostêpnych mieszkañ na wynajem realizowanych przez sektor pry-
watny i „non-profit” – przyspieszenie rozwoju oraz zwiêkszenie efektywnoœci programu
dostêpnego budownictwa czynszowego wspieranego œrodkami publicznymi (w szczególno-
œci program spo³ecznego budownictwa czynszowego w formule TBS), po³¹czone z realiza-
cj¹ prorozwojowych celów regionalnych oraz zwiêkszaniem zasobu ogólnie dostêpnych
mieszkañ na wynajem, tak¿e w ponadlokalnych TBS, umo¿liwiaj¹cego migracjê za prac¹.
Rozwój podobnego segmentu rynku mieszkaniowego w oparciu o inwestycje realizowane
na zasadach komercyjnych poprzez wprowadzenie zachêty inwestycyjnej dla inwestycji ka-
pita³u prywatnego w dostêpne budownictwo czynszowe. 

❏ Pobudzenie ruchu mieszkaniowego (migracji mieszkaniowej) - wykorzystanie re-
zerw tkwi¹cych w istniej¹cych zasobach mieszkaniowych. Kluczowy obszar realizacji to
likwidacja barier (instytucjonalnych, formalno-prawnych, w³asnoœciowych, obci¹¿eñ fi-
skalnych i s¹dowych) ograniczaj¹cych mo¿liwoœci wprowadzania maksymalnej czêœci
zasobu mieszkaniowego na otwarty rynek najmu (zmiany prawne zwi¹zane z racjonali-
zacj¹ uprawnieñ i obowi¹zków lokatorów oraz w³aœcicieli, w tym umo¿liwiaj¹ce ekono-
mizacjê stawek op³at czynszowych) oraz zamiany mieszkania w poszukiwaniu szans
rozwojowych, w tym zawodowych (obni¿enie kosztów transakcyjnych na rynku mie-
szkañ w³asnoœciowych).
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❏ Rewitalizacjê zdegradowanych obszarów zurbanizowanych - polepszenie standardu za-
sobów mieszkaniowych na terenach zdegradowanych; wyeliminowanie przyczyn i skutków
degradacji obszaru oraz jego aktywizacjê i zapewnianie warunków do zrównowa¿onego roz-
woju, a tak¿e ochronê i rewitalizacjê dziedzictwa kulturowego na tych obszarach; nadanie im
funkcji turystycznej; tworzenie programów i rozwi¹zañ prawnych wspieraj¹cych podejmowa-
ne dzia³añ w sferach: technicznej, przestrzennej, ekonomicznej i spo³ecznej, o zró¿nicowa-
nym charakterze w zale¿noœci od specyfiki zdegradowanego obszaru (np. by³e obszary woj-
skowe, górnicze, kolejowe, przemys³owe, „blokowiska”, historyczne centra miast).

Instytucja odpowiedzialna: minister w³aœciwy ds. budownictwa, gospodarki prze-
strzennej i mieszkaniowej.
Instytucje wspó³pracuj¹ce: ministrowie w³aœciwi ds.: gospodarki, finansów publicz-
nych, turystyki, kultury, sprawiedliwoœci oraz Minister Obrony Narodowej, organy sa-
morz¹du terytorialnego.

136. Kierunek dzia³añ 3: Integracja systemów transportowych

Wiêksza integracja systemów transportowych oznacza z jednej strony wiêksz¹
mobilnoœæ pracowników i mniejsze zat³oczenie motoryzacyjne miast, z drugiej zaœ
strony u³atwiony przewóz ³adunków towarowych potrzebnych przedsiêbiorstwom
i zwiêkszaj¹ce siê przez to mo¿liwoœci lokalizacji nowych firm.

Kierunek ten bêdzie realizowany poprzez:
❏ Wspieranie rozwoju nowoczesnego transportu miejskiego i podmiejskiego - zaha-

mowanie spadku przewozów transportem miejskim i zwiêkszenie roli tej ga³êzi transportu
jako alternatywy w stosunku do motoryzacji indywidualnej, przy jednoczesnym zachowaniu
i zwiêkszeniu obszaru zamieszkania pracowników doje¿d¿aj¹cych. Transport zbiorowy, by
staæ siê alternatyw¹ w stosunku do indywidualnego transportu samochodowego, musi nie
tylko zapewniaæ szybkie i sprawne po³¹czenie, ale i odpowiedni komfort podró¿y oraz po-
czucie bezpieczeñstwa. Wspierane bêd¹ wybrane przedsiêwziêcia w nastêpuj¹cych ob-
szarach: tworzenie infrastruktury szybkiej kolei miejskiej, rozwój sieci tramwajowej, promo-
cja „czystego” transportu autobusowego, zwiêkszanie atrakcyjnoœci transportu miejskiego,
w tym poprzez poprawê jego standardu i stanu bezpieczeñstwa, tworzenie zintegrowanych
wêz³ów transportowych, wspieranie stosowania i rozwoju Inteligentnych Systemów Trans-
portu, tworzenie zintegrowanych planów rozwoju transportu miejskiego, zwiêkszanie do-
stêpnoœci transportu miejskiego dla osób niepe³nosprawnych, wspieranie budowy dróg ro-
werowych, poprawa dostêpnoœci do miejsc i obiektów atrakcyjnych turystycznie, kulturowo
i rekreacyjnie.

❏ Rozwój transportu intermodalnego - wspieranie budowy i modernizacji ogólnodostêp-
nych centrów logistycznych oraz pomoc w integracji centrów ju¿ istniej¹cych, wspieranie
budowy i modernizacji ogólnodostêpnych terminali kontenerowych na liniach kolejowych,
w portach morskich i w portach rzecznych, wspó³finansowanie zakupu i leasingu specjali-
stycznego taboru do przewozów intermodalnych, udzielanie jednorazowej, pocz¹tkowej po-
mocy przy uruchamianiu nowych us³ug w zakresie transportu intermodalnego.

Instytucja odpowiedzialna: minister w³aœciwy ds. transportu.
Instytucje wspó³pracuj¹ce: ministrowie w³aœciwi ds.: gospodarki, pracy, turystyki.

PRIORYTET: GOSPODAROWANIE PRZESTRZENI¥

137. Kierunek dzia³añ 1: Racjonalne gospodarowanie przestrzeni¹

Racjonalne wykorzystanie kapita³u i zasobu przyrodniczego, jaki stanowi prze-
strzeñ ma istotne znaczenie dla tworzenia spójnego, bezpiecznego i przyjaznego
œrodowiska ¿ycia cz³owieka, w którym potrzeby w zakresie aktywnoœci gospodar-
czej i zawodowej, bytowania, konsumpcji i rekreacji oraz dostêpu do walorów
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przyrodniczych i krajobrazowych wysokiej jakoœci zaspokajane s¹ w sposób opty-
malny, zgodnie z zasad¹ zrównowa¿onego rozwoju, bez ograniczania szans na re-
alizacjê uzasadnionych potrzeb przysz³ych generacji.

Kierunek ten bêdzie realizowany poprzez:
❏ Ograniczenie presji urbanizacyjnej oraz rewitalizacjê miast i terenów poprzemys³o-

wych, m.in. stymulowanie postêpowania w³adz publicznych wszystkich szczebli, a tak¿e
zamierzeñ samorz¹dów, przedsiêbiorców i poszczególnych obywateli w taki sposób, aby
nowe projekty inwestycyjne lokowane by³y w pierwszym rzêdzie na terenach ju¿ zurbanizo-
wanych, w tym przede wszystkim przyspieszenie i usprawnienie procesu podejmowania
decyzji lokalizacyjnych oraz tworzenie zachêt prawno-ekonomicznych.

❏ Eliminowanie konfliktów przestrzennych w rozwoju infrastruktury liniowej – przyjê-
cie docelowej wizji zagospodarowania przestrzennego kraju z wyznaczeniem tras przebie-
gu infrastruktury liniowej o znaczeniu regionalnym i krajowym, w taki sposób, aby wyprze-
dzaj¹co zidentyfikowaæ i wyeliminowaæ potencjalne konflikty przestrzenne, zwi¹zane z kwe-
stiami w³asnoœciowymi i przyrodniczymi, co powinno przyspieszyæ procesy modernizacji
kraju, zw³aszcza w zakresie infrastruktury drogowej o znaczeniu ponadlokalnym i energe-
tycznej (sieci przesy³owe, gazoci¹gi i ruroci¹gi).

❏ Wspieranie przekszta³ceñ obszarów problemowych w kierunku aktywizacji ich po-
tencja³ów gospodarczych, spo³ecznych i œrodowiskowych - promowanie rozwoju
przestrzennego zwiêkszaj¹cego poziomu urbanizacji na obszarach, na których po¿¹da-
ne s¹ ruchy migracyjne, zapewnienie równowagi ekologicznej na terenach objêtych
ochron¹ ustawow¹, wsparcie samorz¹du regionalnego i lokalnego w podejmowaniu pro-
blematyki mieszkalnictwa, wsparcie inwestycji infrastrukturalnych zwi¹zanych z racjonal-
nym udostêpnianiem terenów pod zabudowê, maj¹ce na celu zapobieganie dekoncentra-
cji osadnictwa.

❏ Wzmocnienie si³ w³asnych ponad-regionalnych oœrodków wzrostu, w tym zapewnie-
nie im wsparcia w planowaniu i programowaniu rozwoju, tworzeniu instytucji i infrastruktu-
ry o znaczeniu ponadregionalnym; wspieranie aktywnoœci samorz¹dów województw i gmin
w podejmowaniu wspólnych przedsiêwziêæ inwestycyjnych o znaczeniu ponadregionalnym;
wspieranie rozwi¹zañ instytucjonalnych (zarz¹dzanie) oraz inwestycji w zakresie infrastruk-
tury, odnowy miejskiej i mieszkalnictwa podejmowanych wspólnie przez samorz¹d woje-
wódzki i samorz¹dy gminne; inspirowanie i moderowanie wspó³pracy pomiêdzy samorz¹-
dami ró¿nego szczebla.

❏ Wspieranie rozwoju obszarów rolniczych o niekorzystnych warunkach gospodarowa-
nia, objêtych programem NATURA 2000 oraz skierowane na zachowanie bioró¿norodno-
œci, m.in. poprzez dop³aty, szkolenia itp.

❏ Aktywizacjê sub-regionalnych i regionalnych oœrodków rozwoju oraz promowanie
rozwoju sieciowego modelu wspó³dzia³ania, w tym: wzmocnienie miast œredniej wielko-
œci (50 000 – 200 000 mieszkañców) w wype³nianiu funkcji o znaczeniu sub-regionalnym
i regionalnym; wsparcie dzia³añ samorz¹dów lokalnych skoordynowanych z celami strate-
gii rozwoju województwa.

❏ Wspieranie rozwoju wielkoobszarowych struktur funkcjonalno-przestrzennych po-
przez programowanie, planowanie i realizacjê przedsiêwziêæ rozwojowych wykorzystuj¹-
cych wewnêtrzny potencja³ rozwojowy obszarów i ich po³o¿enie w strukturze przestrzennej
kraju i Europy.

❏ Otwarcie nowych perspektyw rozwoju gospodarczego dla regionów przygranicz-
nych - powi¹zanie inwestycji w zakresie infrastruktury komunikacyjnej wzd³u¿ granic Pol-
ski, w szczególnoœci wzd³u¿ granicy wschodniej, z inwestycjami w sektorze us³ug obejmu-
j¹cymi sektor celny i innymi dziedzinami zwi¹zanymi z przekraczaniem granicy, mog¹cymi
stanowiæ przedmiot dzia³alnoœci gospodarczej.

Instytucja odpowiedzialna: minister w³aœciwy ds. rozwoju regionalnego.
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Instytucje wspó³pracuj¹ce: ministrowie w³aœciwi ds.: gospodarki, budownictwa, go-
spodarki przestrzennej i mieszkaniowej, rolnictwa, rozwoju wsi, transportu, admini-
stracji, œrodowiska, turystyki; Minister Obrony Narodowej oraz jednostki samorz¹du
terytorialnego.

138. Kierunek dzia³añ 2: Sprawiedliwy dostêp do zasobów naturalnych

Zasoby naturalne – powietrze, woda, powierzchnia ziemi, krajobraz, zasoby z³ó¿
kopalin i wód podziemnych, lasy, obszary przyrodniczo cenne, gatunki flory i fau-
ny – nale¿¹ do kategorii dóbr, których wykorzystanie powinno byæ tak prowadzo-
ne, aby zaspokajanie potrzeb osób czy grup obywateli nie powodowa³o ogranicze-
nia dostêpu do tych zasobów innym osobom, teraz i w przysz³oœci. Szczególnej
ochronie powinny podlegaæ zasoby nieodnawialne, zarówno w sferze przyrody
nieo¿ywionej jak i w odniesieniu do poszczególnych gatunków.

Kierunek ten bêdzie realizowany poprzez:
❏ Rozwój i wzmocnienie systemu obszarów chronionych, w tym sieci NATURA 2000 -

wyznaczenie docelowej sieci obszarów chronionych, w szczególnoœci tych, które zalicza
siê do systemu NATURA 2000, a nastêpnie okreœlenie odpowiednich dla chronionych war-
toœci re¿imów gospodarczych i kontrolnych oraz sposobów ich egzekwowania; wykonywa-
nie czynnej ochrony przyrody na tych obszarach, rozwi¹zywanie konfliktów przestrzennych
mog¹cych prowadziæ do degradacji lub zniszczenia ich walorów przyrodniczych.

❏ Poprawê jakoœci œrodowiska wodnego na terenach rekreacyjnych, m.in. zidentyfi-
kowanie zasobów wodnych stanowi¹cych walor terenów dla rozwoju turystyki i agrotury-
styki, podejmowanie w ich zlewniach odpowiednich dzia³añ ochronnych (re¿imy agro-
techniczne, budowa systemów kanalizacyjnych i oczyszczalni œcieków), limitowanie ska-
li antropopresji z wykorzystaniem dostêpnych instrumentów reglamentuj¹cych korzysta-
nie ze œrodowiska.

❏ Rozwój zrównowa¿onej turystyki – dostosowanie dzia³añ inwestycyjnych i organizacyj-
nych maj¹cych na celu rozwój turystyki na danym terenie do ch³onnoœci œrodowiska oraz
re¿imu ochronnego s³u¿¹cego utrzymaniu w odpowiednim stanie lokalnych walorów przy-
rodniczych. „Produkty” turystyczne zwi¹zane z terenami podlegaj¹cymi szczególnej ochro-
nie powinny byæ przed ich skierowaniem na rynek oceniane, tak jak przedsiêwziêcia inwe-
stycyjne mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko.

❏ Racjonalizacjê gospodarki zasobami naturalnymi polegaj¹c¹ na takiej ich eksploatacji,
aby przyczyniaj¹c siê do rozwoju lokalnych spo³ecznoœci, nie powodowa³o to nieuzasadnio-
nych szkód w œrodowisku, ograniczania dostêpu do innych zasobów, a przede wszystkim
marnotrawstwa surowca i powstawania odpadów. Racjonalizacja gospodarowania zasoba-
mi geologicznymi powinna polegaæ na ich kompleksowym wykorzystaniu, w sposób gospo-
darczo uzasadniony i przy zastosowaniu œrodków ograniczaj¹cych szkody w œrodowisku.
Szkody œrodowiskowe zwi¹zane z eksploatacj¹ zasobów geologicznych powinny byæ usu-
wane, bez wezwania, przez ich sprawców niezw³ocznie po zakoñczeniu eksploatacji z³o¿a.

Instytucja odpowiedzialna: minister w³aœciwy ds. œrodowiska.
Instytucje wspó³pracuj¹ce: ministrowie w³aœciwi ds.: gospodarki, gospodarki wod-
nej, rolnictwa, rozwoju wsi, turystyki, rozwoju regionalnego, transportu oraz jednost-
ki samorz¹du terytorialnego.

139. Kierunek dzia³añ 3: Zapewnienie bezpieczeñstwa ekologicznego kraju

Bezpieczeñstwo ekologiczne kraju rozumiane jako stan, w którym poziom presji na
œrodowisko ze Ÿróde³ przemys³owych, rolnictwa i gospodarstw domowych nie po-
woduje w ¿adnym miejscu ryzyka naruszenia standardów jego jakoœci, a równo-
waga przyrodnicza gwarantuje utrzymanie œrodowiska w podobnym stanie przez
nastêpne dziesiêciolecia.
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Kierunek ten bêdzie realizowany poprzez:
❏ Kszta³towanie stosunków wodnych kraju, tj. inwestycje z zakresu gospodarki wodnej na

obszarze dorzecza Odry i na obszarze dorzecza Wis³y w celu poprawy bezpieczeñstwa po-
wodziowego, zapobiegania skutkom suszy oraz retencjonowania wody, a tak¿e poprawy ja-
koœci zasobów wodnych.

❏ Zapewnienie odpowiednich zasobów dyspozycyjnych wody – wysi³ki na rzecz spowol-
nienia i wyrównania powierzchniowego odp³ywu wód, stopnia retencji wód powierzchnio-
wych oraz dalszego ograniczenia eksploatacji zasobów wód podziemnych; intensywna
ochrona obecnych i przysz³ych zasobów dyspozycyjnych wody przed degradacj¹.

❏ Wdra¿anie trwale zrównowa¿onej, wielofunkcyjnej gospodarki leœnej: zwiêkszenie
zasobów leœnych kraju, wzmaganie potencja³u produkcyjnego tych zasobów, m.in. przebu-
dowa drzewostanów oraz rozwój wspó³pracy miêdzysektorowej.

❏ Podnoszenie jakoœci œrodowiska na obszarach wiejskich – zachowanie walorów przy-
rodniczo-krajobrazowych obszarów wiejskich.

Instytucja odpowiedzialna: minister w³aœciwy ds. œrodowiska.
Instytucje wspó³pracuj¹ce: ministrowie w³aœciwi ds.: rozwoju wsi, gospodarki, go-
spodarki wodnej oraz jednostki samorz¹du terytorialnego.
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System realizacyjny

Ogólne zasady przygotowania 
i realizacji dokumentów operacyjnych

140. Zgodnie z ustaw¹ z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju dokument ten
bêdzie wdra¿any za pomoc¹ programów operacyjnych: regionalnych, sektorowych b¹dŸ in-
nych o specjalnym przeznaczeniu dotycz¹cych wyodrêbnionych grup zagadnieñ prze-
strzennych, ekonomicznych b¹dŸ spo³ecznych. 

141. Dla zapewnienia efektywnego systemu zarz¹dzania i w³aœciwej koordynacji pomiêdzy pro-
gramami operacyjnymi zaproponowano pogrupowanie ich w programy horyzontalne. Ka¿-
dy z nich realizuje cele NPR w wyodrêbnionych sferach interwencji publicznej. 

142. Podstawowy system realizacji NPR funkcjonowaæ bêdzie na poziomie programów operacyj-
nych - zarz¹dzanie, monitorowanie, p³atnoœci, kontrola, audyt. W ramach poszczególnych
programów operacyjnych realizowane bêd¹ priorytety z zakresu ró¿nych dzia³ów admini-
stracji rz¹dowej. W niektórych przypadkach zarz¹dzanie nimi zostanie powierzone mini-
strom odpowiadaj¹cym za dany dzia³, przy zachowaniu ogólnej odpowiedzialnoœci za za-
rz¹dzanie programem ministrowi pe³ni¹cymi funkcjê instytucji zarz¹dzaj¹cej. 

143. Przedsiêwziêcia realizuj¹ce koncepcje NPR bêd¹ finansowane z publicznych i prywatnych
œrodków krajowych oraz pochodz¹cych z bud¿etu Wspólnoty Europejskiej wydatkowanych
w ramach polityki konkurencyjnoœci, polityki spójnoœci, Wspólnej Polityki Rolnej oraz
Wspólnej Polityki Rybackiej. St¹d te¿ uk³ad i zarys programów operacyjnych nawi¹zuje do
regulacji prawnych dotycz¹ce funduszy europejskich. Wed³ug tych propozycji Komisji Eu-
ropejskiej1 programy operacyjne wchodz¹ce w sk³ad Narodowego Planu Rozwoju (NPR)
bêd¹ mog³yby byæ realizowane poprzez uzgodnione z Komisj¹ Europejsk¹ Narodowe Stra-
tegiczne Ramy Odniesienia (w zakresie dotycz¹cym instrumentów strukturalnych europej-
skiej polityki spójnoœci - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego oraz Funduszu Spójnoœci), programy wspó³finansowane z Europej-
skiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Wspólnej Polityki Rol-
nej oraz programy wspó³finansowane z Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach
Wspólnej Polityki Rybackiej, a tak¿e projekty w ramach programów ogólnoeuropejskich re-
alizuj¹cych cele zwi¹zane z konkurencyjnoœci¹ UE w œwiecie (obecnie Cel 1a Nowej Per-
spektywy Finansowej na lata 2007-2013).

144. Proponowany uk³ad programów operacyjnych stwarza ponadto mo¿liwoœci realizacji ró¿nych
priorytetów i dzia³añ rozwojowych finansowanych wy³¹cznie ze Ÿróde³ krajowych. Takie roz-
wi¹zanie pozwoli na wprowadzenie jednolitego systemu zarz¹dzania i wdra¿ania dla przed-
siêwziêæ realizowanych z funduszy krajowych oraz unijnych. Liczba i zakres proponowa-
nych programów operacyjnych wynika z nastêpuj¹cych przes³anek: 

● wynikaj¹cej z „Za³o¿eñ Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013" regu³y ma-
ksymalnej decentralizacji systemu zarz¹dzania NPR. Znalaz³o to swój wyraz w propo-
zycji przygotowania 16 odrêbnych programów operacyjnych rozwoju regionalnego na
poziomie województw i przeniesieniu szeregu dzia³añ bêd¹cych dotychczas domen¹
ministerstw i urzêdów centralnych do regionów. Takie rozwi¹zanie spowodowa³o za-
równo znaczne zwiêkszenie œrodków przekazywanych bezpoœrednio do regionów
(w przypadku œrodków europejskich œrednioroczny wzrost planowanych wydatków
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wynosi ponad 400% w stosunku do poziomu wydatków w ramach ZPORR ). Za³o¿o-
no tak¿e zwiêkszenie liczby priorytetów i dzia³añ w ramach sektorowych programów
operacyjnych przeznaczonych do realizacji na poziomie regionalnym b¹dŸ te¿ struk-
tury pozarz¹dowe, m.in. w formie tzw. grantów globalnych; 

● maksymalnego uproszczenia struktur realizacyjnych oraz przep³ywów finansowych.
Dotychczasowe doœwiadczenia we wdra¿aniu kontraktów wojewódzkich i progra-
mów operacyjnych w ramach NPR 2004-2006 wskazuj¹, ¿e w przypadku sektoro-
wych programów operacyjnych, podstawowym kryterium, które powinno byæ brane
pod uwagê s¹ kompetencje ministrów wynikaj¹ce z ustawy o dzia³ach administracji
rz¹dowej oraz rozwi¹zania krajowe w zakresie zapewnienia œrodków na pokrycie ko-
sztów realizacji projektów. Wziêcie pod uwagê tych dwóch czynników spowodowa³o
m.in. zwiêkszenie liczby programów sektorowych;

● zapewnienia skutecznego zarz¹dzania i realizacji sektorowych programów operacyj-
nych w obszarach, na które przeznaczono szczególnie du¿o œrodków. St¹d wynika
m.in. propozycja podzia³u inwestycji w sferze infrastruktury transportowej (³¹cznie
ponad 17 mld Euro) na wyodrêbnione programy operacyjne;

● zapewnienia prostoty realizacyjnej w przypadku najistotniejszych priorytetów NPR,
takich jak: rozwój wiedzy i kompetencji, nauka i nowe technologie, zatrudnienie,
przedsiêbiorczoœæ; 

● trzymania siê przejrzystej i czytelnej perspektywy finansowej proponowanej przez
KE w projektach regulacji prawnych dotycz¹cych przysz³ych instrumentów finanso-
wych. St¹d np., pomimo ewidentnej potrzeby postrzegania rozwoju obszarów wiej-
skich w szerszym kontekœcie problematyki rozwoju regionalnego, wyniknê³a ko-
niecznoœæ rozdzielenia programów regionalnych maj¹cych najwiêkszy udzia³ finan-
sowania pochodz¹cego z zasobów polityki spójnoœci od programów wspó³finanso-
wanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej. Jak
wskazano powy¿ej zak³ada siê jednak wprowadzenie mechanizmów koordynacyj-
nych w odniesieniu do obu tych sfer zarówno na poziomie krajowym (na poziomie
programów horyzontalnych), jak i regionu (na poziomie urzêdów marsza³kow-
skich). Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym w czasie negocjacji Polska kon-
sekwentnie proponuje mo¿liwoœæ realizacji programów operacyjnych finansowa-
nych ³¹cznie z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego oraz Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego. 
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Uk³ad programów operacyjnych 

145. Poni¿ej w tabeli przedstawiono uk³ad proponowanych programów operacyjnych wraz z zazna-
czeniem proponowanej instytucji zarz¹dzaj¹cej oraz Ÿróde³ zapewnienia œrodków publicznych. 

Tabela. Uk³ad programów operacyjnych w ramach NPR 2007-2013 
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EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (instrument polityki spójnoœci UE)
EFS – Europejski Fundusz Spo³eczny (instrument polityki spójnoœci UE)
FS – Fundusz Spójnoœci (instrument polityki spójnoœci UE)
EFRROW – Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich (instrument strukturalny Wspólnej Polityki Rolnej)
EFR – Europejski Fundusz Rybo³ówstwa (instrument strukturalny Wspólnej Polityki Rybackiej)
Cel 1a – programy w dziedzinie edukacji, m³odzie¿y, kultury i mediów wybierane na poziomie Wspólnoty

1

2

3

4

5

6

Programy horyzontalne
- kierunki rozwoju 
(wg ustawy o NPR)

Wzmocnienie 
potencja³u rozwojowego
regionów 
i przekszta³cenia 
strukturalne obszarów
wiejskich (koordynacja
minister w³aœciwy 
ds. rozwoju 
regionalnego)

Infrastruktura 
techniczna
(koordynacja 
minister w³aœciwy 
ds. transportu)

Zasoby naturalne 
(minister w³aœciwy 
ds. œrodowiska)

Inwestycje 
w przedsiêbiorstwach
(koordynacja minister
w³aœciwy 
ds. gospodarki)

Rozwój zasobów 
ludzkich i kapita³u 
spo³ecznego
(koordynacja minister
w³aœciwy ds. pracy)

Pomoc techniczna

Programy 
operacyjne

16 Regionalnych pro-
gramów operacyjnych

RPO - spójnoœæ i kon-
kurencyjnoœæ regionów

Programy operacyjne
wspó³pracy przygra-
nicznej i terytorialnej 

PO Rozwój obszarów
wiejskich

PO Rybo³ówstwo
i przetwórstwo ryb

PO Infrastruktura 
drogowa

PO Infrastruktura 
kolejowa

PO Sieci 
energetyczne

PO Œrodowisko

PO Rozwój i moderni-
zacja przedsiêbiorstw

PO Nauka, nowocze-
sne technologie i spo³e-
czeñstwo informacyjne

PO Wykszta³cenie
i kompetencje

PO Zatrudnienie i inte-
gracja spo³eczna

PO Spo³eczeñstwo
obywatelskie

PO Pomoc Techniczna

Instytucja 
zarz¹dzaj¹ca

samorz¹dy woje-
wódzkie

minister w³aœciwy
ds. rozwoju regio-
nalnego

minister w³aœciwy
ds. rozwoju regio-
nalnego

minister w³aœciwy
ds. rozwoju wsi

minister w³aœciwy
ds. rybo³ówstwa

minister w³aœciwy
ds. transportu

minister w³aœciwy
ds. transportu

minister w³aœciwy
ds. gospodarki

minister w³aœciwy
ds. œrodowiska

minister w³aœciwy
ds. gospodarki

minister w³aœciwy
ds. nauki

minister w³aœciwy
ds. oœwiaty

minister w³aœciwy
ds. pracy

minister w³aœciwy
ds. zabezpieczenia
spo³ecznego 

minister w³aœciwy
ds. rozwoju regio-
nalnego

Œrodki publiczne 
(g³ówne Ÿród³a)

EFRR, EFS, 
bud¿ety jst, 
Fundusz Pracy 

EFRR, FS, bud¿ety
jst, bud¿et pañstwa

EFRR, bud¿ety jst

EFRROW, bud¿et
pañstwa, bud¿ety jst

EFR, bud¿et pañ-
stwa, bud¿ety jst

EFRR, FS, Krajowy
Fundusz Drogowy,
bud¿et pañstwa

EFRR, FS, bud¿et
pañstwa

EFRR, FS, bud¿et
pañstwa

EFRR, FS, bud¿ety
jst., NFOŒ, WFOŒ,
bud¿et pañstwa

EFRR, EFS,
bud¿et pañstwa

EFRR, 
bud¿et pañstwa 

EFS, Fundusz Pra-
cy, bud¿et pañstwa

EFS, Fundusz 
Pracy, PFRON, 
bud¿et pañstwa

EFRR, EFS, 
bud¿et pañstwa

EFRR, 
bud¿et pañstwa

Sposób 
wdra¿ania/uwagi

W³asne priorytety regionów + spe-
cjalne uregulowania dla komponen-
tu wspó³finansowanego przez ESF

Konkursy organizowane na pozio-
mie krajowym dla sam. Terytorial-
nych. Poszczególne priorytety za-
rz¹dzane bêd¹ przez poszczegól-
nych ministrów np. ministra w³aœci-
wego ds. kultury i ochrony dziedzic-
twa narodowego itd.

£¹cznie ok. 8 programów, skoordy-
nowanych z programami realizowa-
nymi w ramach Europejskiego In-
strumentu S¹siedztwa i Partnerstwa
oraz programami wspólfinansowa-
nymi z Instrumentu Wsparcia
Przedakcesyjnego

Wybór projektów w czêœci dzia³añ na
poziomie samorz¹du wojewódzkiego

Dla czêœci dzia³añ granty globalne

Granty globalne dla czêœci dzia³añ

Granty globalne dla czêœci dzia³añ

Granty globalne dla org. 
pozarz¹dowych dla czêœci dzia³añ



Wstêpny zarys programów operacyjnych 

146. PROGRAM HORYZONTALNY: Wzmocnienie potencja³u rozwojowego regionów
i przekszta³cenia strukturalne obszarów wiejskich 
Przewiduje siê realizacjê programów operacyjnych skoncentrowanych na kompleksowym
wspomaganiu rozwoju regionalnego, w tym rozwoju obszarów wiejskich. 
W jego ramach bêdzie realizowanych: 

● 16 regionalnych programów operacyjnych dla ka¿dego województwa,
● RPO Spójnoœæ i konkurencyjnoœæ regionów,
● programy operacyjne wspó³pracy przygranicznej i terytorialnej, 
● program operacyjny Rozwój obszarów wiejskich oraz
● program operacyjny Rybo³ówstwo i przetwórstwo ryb.

147. 16 Regionalnych Programów Operacyjnych 
Cele i priorytety bêd¹ nawi¹zywa³y do wojewódzkich strategii rozwoju oraz Narodowej Stra-
tegii Rozwoju Regionalnego. Wsparcie bêdzie dotyczyæ przede wszystkim nastêpuj¹cych
priorytetów:
1) podstawowej infrastruktury technicznej regionalnej i lokalnej 

– dzia³ania z zakresu modernizacji i rozbudowy podstawowej infrastruktury transportowej
(drogi, koleje, lotniska regionalne, porty regionalne, transport miejski) o znaczeniu regio-
nalnym i lokalnym, tak¿e na obszarach wiejskich,

2) kompleksowych planów rozwoju i rewitalizacji ma³ych i œrednich miast oraz 
rozwoju i restrukturyzacji obszarów wiejskich, 

3) infrastruktury telekomunikacyjnej i spo³eczeñstwa informacyjnego
– dzia³ania z zakresu:
● Us³ugi i projekty wdro¿eniowe z zakresu spo³eczeñstwa informacyjnego, 
● Rozwoju infrastruktury spo³eczeñstwa informacyjnego,

4) przedsiêbiorczoœci 
– dzia³ania dotycz¹ce:
● Tworzenia i rozwoju nowopowsta³ych mikroprzedsiêbiorstw (doradztwo, zwiêkszenie

dostêpnoœci do kapita³u, wspieranie podmiotów rozpoczynaj¹cych dzia³alnoœæ go-
spodarcz¹),

● Unowoczeœnienie oferty produktowej i us³ugowej MSP dzia³aj¹cych na rynku lokal-
nym i regionalnym,

● Rozwój lokalnych i regionalnych instytucji otoczenia biznesu oraz ich sieci,
● Wsparcie przedsiêwziêæ wynikaj¹cych z Regionalnych Strategii Innowacyjnych

(RSI),
● Powstawanie i rozwój parków przemys³owych i technologicznych, inkubatorów, 
● Wprowadzania technologii przyjaznych œrodowisku,

5) turystyki 
– dzia³ania dotycz¹ce:
● Rozwoju i modernizacji infrastruktury noclegowej, gastronomicznej i innej infrastruk-

tury turystycznej,
● Opracowania programów rozwoju i promocji regionalnych i lokalnych produktów tu-

rystycznych,
● Tworzenia systemów i centrów informacji turystycznej,
● Rozwoju us³ug i kadr zwi¹zanych z turystyk¹,

6) kultury 
– dzia³ania dotycz¹ce:
● Utrzymania i ochrony dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym,
● Zwiêkszania dostêpnoœci do kultury,

7) infrastruktury spo³ecznej 
– dzia³ania dotycz¹ce:
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● Modernizacji infrastruktury edukacji na poziomie wy¿szym,
● Modernizacji i rozbudowy sieci placówek edukacyjnych s³u¿¹cych wyrównaniu szans

edukacyjnych,
● Modernizacji i rozbudowy placówek zdrowia s³u¿¹cych wyrównaniu poziomu zdro-

wotnoœci,
● Modernizacji i rozbudowy innych wybranych elementów infrastruktury spo³ecznej,

8) zasobów ludzkich
– dzia³ania dotycz¹ce:
● Rozwoju zawodowego, reorientacji zawodowej, rozwoju kadr regionalnych,
● Wyrównywania szans w dostêpie do edukacji,
● Aktywnych form przeciwdzia³ania bezrobociu,
● Przeciwdzia³ania wykluczeniu spo³ecznemu. 

Wszystkie dzia³ania podejmowane w ramach 16–tu programów regionalnych bêd¹ sprzyja-
³y poprawie konkurencyjnoœci gospodarczej województw, poprzez wsparcie rozwoju regio-
nalnego lepiej wykorzystuj¹cego regionalne potencja³y endogeniczne, przy zachowaniu
ró¿norodnoœci, racjonalnym gospodarowaniu zasobami i d¹¿eniu do zapewnienia wiêkszej
spójnoœci spo³ecznej, ekonomicznej i przestrzennej Polski.

148. Regionalny Program Operacyjny Spójnoœæ i konkurencyjnoœæ regionów 
Celem (zgodnie z za³o¿eniami Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego) jest rozwój
konkurencyjnoœci polskiej przestrzeni w uk³adzie europejskim m.in. poprzez wsparcie dla
wybranych polskich metropolii i obszarów metropolitalnych oraz rozwi¹zywanie wybranych
problemów przestrzennych – ponadregionalnych. Beneficjentami bêd¹ samorz¹dy teryto-
rialne, zaœ poszczególne dzia³ania bêd¹ uruchamiane przy wspó³udziale samorz¹dów wo-
jewódzkich i bêd¹ wdra¿ane na zasadzie konkursów organizowanych na poziomie krajo-
wym, w nastêpuj¹cych sferach:

● Transport publiczny w aglomeracjach,
● Rozwój i kompleksowa rewitalizacja miast o znaczeniu krajowym oraz bêd¹cych re-

gionalnymi oœrodkami wzrostu, 
● Dziedzictwo oraz rozwój kultury o znaczeniu narodowym i ogólnoœwiatowym (sieæ

UNESCO), promocja i zwiêkszanie dostêpu do kultury,
● Inwestycje z zakresu rewitalizacji gospodarczej zdegradowanych obszarów poprze-

mys³owych i powojskowych o znaczeniu ponadregionalnym,
● Zmniejszenie niedoboru mieszkañ oraz poprawa stanu technicznego i standardu wy-

posa¿enia istniej¹cych zasobów mieszkaniowych w celu zwiêkszenia poziomu mo-
bilnoœci przestrzennej mieszkañców regionów,

● Kompleksowe programy rozwojowe i restrukturyzacyjne o charakterze ponadregio-
nalnym,

● Wybrane dzia³ania uzupe³niaj¹ce programy sektorowe i dzia³ania realizowane na po-
ziomie regionalnym z zakresu rozwoju obszarów wiejskich, transportu, turystyki
i przeciwdzia³ania wykluczeniu spo³ecznemu.

149. Programy Operacyjne Wspó³pracy przygranicznej i terytorialnej
Ich celem jest wpieranie terytorialnej konkurencyjnoœci, promowanie harmonijnego i zrówno-
wa¿onego rozwoju obszarów po³o¿onych wzd³u¿ wewnêtrznych i zewnêtrznych granic kraju
oraz wspó³praca miêdzynarodowa w dziedzinie planowania przestrzennego. Realizacja te-
go celu nastêpowaæ bêdzie poprzez koncentracjê œrodków na nastêpuj¹cych priorytetach:

● Wspó³praca transgraniczna i miêdzyregionalna, promuj¹ca wspólne rozwi¹zania
problemów s¹siaduj¹cych ze sob¹ obszarów; w szczególnoœci w zakresie zagadnieñ
zwi¹zanych z rozwojem miast, wsi, obszarów przybrze¿nych, a tak¿e rozwoju sto-
sunków gospodarczych i stymulowania przedsiêbiorczoœci,

● Wspó³praca transnarodowa miêdzy w³adzami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi
maj¹ca na celu zrównowa¿ony i skoordynowany rozwój przestrzenny; wspó³praca ta
bêdzie dotyczyæ badañ i rozwoju, gospodarki wodnej, ochrony œrodowiska oraz za-
pobiegania powstawaniu ryzyka katastrof ekologicznych.
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150. Program Operacyjny Rozwój obszarów wiejskich
Celem jest kompleksowy rozwój obszarów wiejskich oraz wspieranie dzia³añ na rzecz po-
prawy konkurencyjnoœci polskiego rolnictwa. Ponadto program wspomóc ma przebudowê
struktur sektora rolnego. Realizacji tych za³o¿eñ bêdzie s³u¿y³a: 

● Poprawa konkurencyjnoœci sektora rolnego i leœnego,
● Zarz¹dzanie gruntami (rolnymi i leœnymi),
● Dywersyfikacja gospodarki obszarów wiejskich oraz poprawa jakoœci ¿ycia na obsza-

rach wiejskich.
151. Program Operacyjny Rybo³ówstwo i przetwórstwo ryb

Celem programu jest wspieranie dzia³añ na rzecz poprawy konkurencyjnoœci polskiego ry-
bo³ówstwa i przetwórstwa rybnego, a tak¿e zaopatrzenia rynku w ryby morskie i s³odkowod-
ne. Realizacji tych za³o¿eñ bêdzie s³u¿y³o: 

● Modernizacja floty po³owowej,
● Akwakultura, przetwórstwo i sprzeda¿ produktów rybactwa, chów i hodowla ryb,
● Zrównowa¿ony rozwój obszarów nadbrze¿nych.

152. PROGRAM HORYZONTALNY: Infrastruktura techniczna
Przewiduje siê realizacjê programów operacyjnych przyczyniaj¹cych siê do rozwoju pod-
stawowej infrastruktury technicznej, tj. infrastruktury transportowej i energetycznej, w której
Polska ma istotne zapóŸnienia cywilizacyjne w stosunku do pozosta³ych krajów Unii Euro-
pejskiej i której rozbudowa oraz modernizacja w istotny sposób przyczyni siê do wzrostu
poziomu konkurencyjnoœci gospodarki. Respektowanie zasad ³adu przestrzennego oraz ra-
cjonalnych potrzeb spo³eczeñstwa przyczyni siê do umocnienia spójnoœci spo³eczno-go-
spodarczej Polski i Unii Europejskiej. W jego ramach bêd¹ realizowane: 

● Program operacyjny Infrastruktura drogowa,
● Program operacyjny Infrastruktura kolejowa,
● Program operacyjny Sieci energetyczne.

153. Program Operacyjny Infrastruktura drogowa 
Celem bêdzie integracja polskiej sieci transportowej z sieciami europejskimi, polepszenie
jakoœci po³¹czeñ pomiêdzy g³ównymi oœrodkami gospodarczymi oraz zapewnienie spójno-
œci terytorialnej kraju. Ponadto dzia³ania w ramach tego programu powinny byæ skupione
na poprawie stanu infrastruktury w g³ównych ci¹gach komunikacyjnych (znajduj¹cych siê
w sieci TEN), ³¹cz¹cych du¿e metropolie, co przyczyni siê do szybszego dostosowania wa-
runków podró¿owania w Polsce do standardów europejskich. Realizacja tego celu nastê-
powaæ bêdzie poprzez koncentracjê dzia³añ na nastêpuj¹cych priorytetach wynikaj¹cych
ze strategii rozwoju transportu:

● Budowa autostrad i dróg ekspresowych,
● Budowa i modernizacja dróg krajowych,
● Poprawa bezpieczeñstwa na drogach,
● Inwestycje zwi¹zane z portami morskimi i ¿eglug¹, 
● Infrastruktura portów lotniczych i po³¹czenia drogowe do lotnisk. 

154. Program Operacyjny Infrastruktura kolejowa
Program Operacyjny Infrastruktura kolejowa bêdzie ³¹czy³ inwestycje infrastrukturalne
w sektorze kolejowym ze wsparciem dla restrukturyzacji tego sektora i dla liberalizacji ryn-
ku przewozów kolejowych. W ramach tego programu finansowane bêd¹ m.in.:

● Inwestycje kolejowe na sieci TEN –T,
● Unowoczeœnienie pasa¿erskiego taboru kolejowego,
● Rozwój transportu intermodalnego,
● Po³¹czenia kolejowe do portów morskich i lotnisk.

155. Program Operacyjny Sieci energetyczne
Celem bêdzie usprawnienie infrastruktury energetycznej kraju poprzez zwiêkszenie udzia-
³u wytwarzania energii w uk³adzie skojarzonym, wzrost udzia³u wytwarzania energii ze
Ÿróde³ odnawialnych, poprawê efektywnoœci energetycznej gospodarki, unowoczeœnienie
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sektora energetycznego, w tym wykorzystanie paliw energetycznych oraz zmniejszenie
emisji py³ów i gazów do atmosfery. Potrzebna jest: 

● Rozbudowa i modernizacja infrastruktury przesy³u elektrycznoœci, gazu, produktów ro-
popochodnych i paliw sta³ych, w tym w szczególnoœci po³¹czeniami transgranicznymi, 

● Rozbudowa infrastruktury wykorzystuj¹cej odnawialne Ÿród³a energii,
● Poprawa efektywnoœci energetycznej gospodarki.

156. PROGRAM HORYZONTALNY: Zasoby naturalne 
Ten program zawiera dzia³ania zwi¹zane z regeneracj¹ i zachowaniem zasobów natural-
nych, w tym: ochron¹ powietrza, ochron¹ przed ha³asem, gospodark¹ odpadami, ochron¹
kopalin i wód podziemnych, oczyszczaniem œcieków oraz zapewnieniem wody pitnej. Po-
nadto realizowane bêd¹ przedsiêwziêcia zwi¹zane z ochron¹ przed katastrofami naturalny-
mi, ochron¹ i kszta³towaniem krajobrazu oraz przywracaniem stanu zdegradowanych eko-
logicznie obszarów.

157. Program Operacyjny Œrodowisko 
Celem bêdzie poprawa stanu œrodowiska przyrodniczego oraz wspieranie dzia³añ z zakre-
su zrównowa¿onego rozwoju. Realizacja tego celu nastêpowaæ bêdzie przez:

● Wsparcie rozbudowy i modernizacji du¿ych projektów infrastruktury œrodowiskowej,
● Wsparcie modernizacji i rozbudowy infrastruktury przeciwpowodziowej i retencyjnej,
● Ochronê przyrody i ró¿norodnoœci biologicznej oraz krajobrazowej (ekologiczna sieæ

Natura 2000, krajowy system obszarów chronionych oraz rezerwaty biosfery),
● Zrównowa¿one wykorzystanie i gospodarkê zasobami naturalnymi i odpadami,
● Wsparcie dla wdro¿enia zintegrowanej polityki produktowej.

158. PROGRAM HORYZONTALNY: Inwestycje oraz wzrost zatrudnienia w przedsiêbiorstwach
W tym programie przewiduje siê realizacjê przedsiêwziêæ wspieraj¹cych rozwój przedsiê-
biorczoœci, zwiêkszaj¹cych poziom inwestycji w przedsiêbiorstwach oraz umo¿liwiaj¹cych
Polsce szersze w³¹czenie siê w wyznaczone na poziomie europejskim cele Strategii Li-
zboñskiej, w szczególnoœci w odniesieniu do roli nauki, nowoczesnych technologii oraz bu-
dowy spo³eczeñstwa informacyjnego. W jego ramach bêd¹ realizowane: 

● Program operacyjny Rozwój i modernizacja przedsiêbiorstw,
● Program operacyjny Nauka, nowoczesne technologie i spo³eczeñstwo informacyjne.

159. Program Operacyjny Rozwój i modernizacja przedsiêbiorstw
Celem jest pobudzanie wydajnoœci i produktywnoœci przedsiêbiorstw z sektorów o du¿ym
potencjale wzrostu i mo¿liwoœciach eksportowych. Realizacja nastêpowaæ bêdzie przez:

● Wsparcie przedsiêwziêæ innowacyjnych i wdro¿eniowych w dziedzinach strategicz-
nych dla rozwoju gospodarki,

● Rozwój systemów informacji gospodarczej i doradztwa,
● Promocjê dzia³alnoœci eksportowej przedsiêbiorstw,
● Tworzenie powi¹zañ kooperacyjnych pomiêdzy przedsiêbiorstwami,
● Zwiêkszanie poziomu bezpoœrednich inwestycji zagranicznych (inwestycje, promo-

cja, szkolenia),
● Doskonalenie kadr,
● Promocjê turystyki na poziomie krajowym i w uk³adzie miêdzynarodowym,
● Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz ich sieci o zasiêgu krajowym i miêdzyna-

rodowym,
160. Program Operacyjny Nauka, nowoczesne technologie i spo³eczeñstwo informacyjne.

Celem programu jest rozwój sfery badawczo-rozwojowej oraz jej powi¹zañ ze sfer¹ przed-
siêbiorczoœci buduj¹cej gospodarkê opart¹ na wiedzy. Realizacja tego celu nastêpowaæ bê-
dzie przez:

● Rozwój infrastruktury sieci ³¹cznoœci elektronicznej, w tym zwiêkszenie dostêpnoœci
sieci telekomunikacyjnych, dostêpu szerokopasmowego do internetu, rozwój teleko-
munikacyjnych sieci szkieletowych oraz cyfryzacja sieci, w tym radiofonicznych i te-
lewizyjnych,
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● Rozwój infrastruktury informacyjnej i informatycznej, dla potrzeb administracji oraz
przygotowanie tej infrastruktury do œwiadczenia us³ug on-line przez administracjê,

● Rozwój nowoczesnych technologii i wsparcie dziedzin nauki, w których Polska po-
siada siln¹ pozycje miêdzynarodow¹, 

● Powi¹zanie nauki polskiej z nauk¹ miêdzynarodow¹, w szczególnoœci europejsk¹,
● Wspieranie programów badañ multidyscyplinarnych i transdyscyplinarnych,
● Budowanie partnerstwa i tworzenie sieci powi¹zañ miêdzy jednostkami dzia³alnoœci

innowacyjnej, jednostkami naukowymi oraz biznesem,
● Poprawê otoczenia badawczo-rozwojowego przedsiêbiorstw.

161. PROGRAM HORYZONTALNY: Rozwój zasobów ludzkich i kapita³u spo³ecznego
W tym programie przewiduje siê realizacjê programów operacyjnych wspomagaj¹cych
wszechstronny rozwój zasobów ludzkich. W jego ramach bêd¹ realizowane: 

● Program operacyjny Wykszta³cenie i kompetencje,
● Program operacyjny Zatrudnienie i integracja spo³eczna
● Program operacyjny Spo³eczeñstwo obywatelskie.

162. Program Operacyjny Wykszta³cenie i kompetencje 
Celem programu jest poprawa poziomu wykszta³cenia oraz wspomaganie budowy spo³e-
czeñstwa opartego na wiedzy. Realizacja tego celu nastêpowaæ bêdzie przez:

● Rozwój i modernizacjê systemu edukacji przedszkolnej,
● Wyrównywanie szans edukacyjnych,
● Rozwój kszta³cenia ustawicznego,
● Rozwój i modernizacjê systemu szkolnictwa wy¿szego,
● Wspieranie otwartoœci systemu edukacji,
● Podnoszenie jakoœci nauczania,
● Modernizacjê administracji publicznej.

163. Program Operacyjny Zatrudnienie i integracja spo³eczna 
Celem programu jest wspomaganie wzrostu zatrudnienia oraz integracji spo³ecznej grup
zagro¿onych marginalizacj¹. Realizacja nastêpowaæ bêdzie przez:

● Wspomaganie wzrostu aktywnoœci zawodowej, uelastycznienie rynku pracy, unowo-
czeœnienie systemu zabezpieczenia spo³ecznego,

● Podnoszenie kwalifikacji pracowników w wybranych sektorach gospodarki, 
● Przeciwdzia³anie wykluczeniu spo³ecznemu wybranych grup spo³ecznych (np. imi-

grantów, m³odzie¿y trudnej, zwolnionych z zak³adów karnych),
● Aktywizacjê osób znajduj¹cych siê w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

164. Program Operacyjny Spo³eczeñstwo obywatelskie
Celem jest rozwój dialogu obywatelskiego pomiêdzy partnerami zaanga¿owanymi w rozwój
spo³eczno-gospodarczy kraju oraz rozwój organizacji spo³eczeñstwa obywatelskiego. Rea-
lizacja tego celu nastêpowaæ bêdzie przez:

● Partnerstwo i dialog pomiêdzy podmiotami zaanga¿owanymi w procesy rozwojowe,
● Wspieranie ogólnokrajowych i lokalnych inicjatyw obywatelskich w zakresie po¿ytku

publicznego,
● Opracowanie i wdro¿enie standardów w zakresie organizacji spo³eczeñstwa obywa-

telskiego.
165. Pomoc techniczna

Dodatkowo dla wspomagania procesu wdra¿ania NPR bêdzie realizowany program opera-
cyjny Pomocy Technicznej, którego celem jest zapewnienie efektywnego wykorzystania
funduszy strukturalnych. Realizacja tego celu nastêpowaæ bêdzie poprzez koncentracjê
œrodków na nastêpuj¹cych priorytetach:

● Zapewnienie sprawnoœci i efektywnoœci procesu zarz¹dzania, monitorowania, oceny
i kontroli NPR,

● Wsparcie informatycznego systemu monitoringu i kontroli finansowej,
● Upowszechnienie informacji i promocja instrumentów finansowych.
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Przewidywana struktura wydatków

166. Podstaw¹ szacunków œrodków zaanga¿owanych w realizacjê NPR 2007-2013 s¹ propozy-
cje Komisji Europejskiej dotycz¹ce nastêpnej perspektywy finansowej UE. Analiza spodzie-
wanych strumieni finansowych zosta³a oparta na za³o¿eniu objêcia ca³ej Polski w latach
2007-2013 Celem 1 polityki regionalnej UE, du¿ego udzia³u Funduszu Spójnoœci w ca³oœci
transferów finansowych oraz dodatkowo o analizê kierunków wydatków strukturalnych
w Grecji, Irlandii i Portugalii – krajach w najwiêkszym stopniu objêtych w latach 2000–2006
Celem 1 polityki spójnoœci UE.

167. £¹czna wielkoœæ zaanga¿owanych œrodków finansowych w realizacjê NPR mo¿e przekro-
czyæ 142 mld Euro (tj. ponad 560 mld z³otych), z czego ok. 114 mld Euro stanowiæ bêdzie
wk³ad publiczny. Z tej sumy zak³adana wielkoœæ alokacji œrodków UE to: ok. 73,6 mld Euro
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Spo³eczny, Funduszu
Spójnoœci, Europejski Fundusz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejski Fundusz Ry-
backi, a tak¿e projekty w ramach celu 1a Nowej Perspektywy Finansowej w cenach z 2004
r); 24,5 mld Euro stanowi wk³ad Polski w projekty wspó³finansowane ze Ÿróde³ bud¿etu
Wspólnoty, a dalsze oko³o 16 mld Euro stanowiæ bêd¹ œrodki krajowe przeznaczone na
priorytety i dzia³ania niewspó³finanowane przez UE. Rozk³ad i proporcje strumieni finanso-
wych mog¹ ulec pewnej modyfikacji po przedstawieniu przez Komisjê Europejsk¹ propozy-
cji pu³apów finansowych dla poszczególnych krajów kandyduj¹cych, w toku ustalania sta-
nowisk w tej sprawie przez kraje cz³onkowskie UE, jak równie¿ w wyniku postêpu prac nad
NPR i oceny stopnia realizacji programów przedakcesyjnych. Ostateczna wysokoœæ œrod-
ków finansowych przeznaczonych na dzia³ania o charakterze strukturalnym zale¿eæ bêdzie
równie¿ od wyniku realizacji NPR 2004–2006.
Z ogólnej sumy przewidywanych na lata 2007–2013 œrodków UE na poziomie 73,6 mld Eu-
ro – ponad 62,7 mld Euro zostanie wykorzystane na realizacjê Narodowych Strategicznych
Ram Odniesienia oraz wynikaj¹cych z nich programów operacyjnych, natomiast oko³o 352
mln Euro na realizacjê programów wspó³pracy terytorialnej. Na wspieranie restrukturyzacji
rolnictwa oraz dzia³añ rozwojowych na obszarach wiejskich, a tak¿e w ramach restruktury-
zacji rybo³ówstwa dodatkowo przeznaczone zostanie ok. 7,9 mld Euro, z czego na realiza-
cjê projektów wspó³finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów
Wiejskich zostanie zaanga¿owanych ok. 6,8 mld Euro, a z Europejskiego Funduszy Rybac-
kiego 1,1 mld Euro. Na realizacjê wspólnych programów zmierzaj¹cych do budowy si³y
konkurencyjnej gospodarki europejskiej Komisja Europejska na zasadzie konkursowej ma
zamiar przeznaczyæ ³¹cznie ok. 136 mld Euro (cel 1a Nowej Perspektywy Finansowej). Ze
wstêpnych szacunków wynika, i¿ Polska mo¿e liczyæ z tej sumy na ok. 2,6 mld Euro na re-
alizacjê projektów realizowanych wespó³ z innymi krajami cz³onkowskimi.

168. Œrodki UE na realizacjê NPR w uk³adzie funduszy (w mld Euro) przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:

mld Euro % %

Fundusze strukturalne EFRR 30,0 53,5 34,5
EFS 9,4

FS 23,7 32,2 20,8
Wspólna Polityka Rolna EFRROW 6,8 9,2 6,0
Wspólna Polityka Rybacka EFR 1,1 1,5 1,0
Programy Celu 1a NPF 2,6 3,5 2,3
ogó³em œrodki publiczne UE 73,6 100,0 –
Wk³ad krajowy na dofinansowanie ze œrodków publicznych 24,5 – 21,5
Priorytety i dzia³ania finansowane wy³¹cznie z krajowych 

œrodków publicznych 16,0 – 14,0
ogó³em œrodki publiczne krajowe 40,5 – –
ogó³em œrodki publiczne 
(UE i krajowe) 114,1 – 100,0
Prywatne 28,0 – –
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Œrodki europejskie bêd¹ musia³y byæ wspó³finansowane przez Polskê ze Ÿróde³ publicz-
nych (oraz pochodnych do publicznych) w minimalnej proporcji w zale¿noœci od programu,
dzia³ania i funduszu wynosz¹cej wg regulacji unijnych nie mniej ni¿ 25%. Warto jednak pa-
miêtaæ, ¿e œredni poziom wspó³finansowania bêdzie wy¿szy i wynika m.in. z przepisów
o pomocy publicznej oraz zak³adanych efektów mno¿nikowych. Zak³adany poziom wspó³fi-
nanowania zostanie okreœlony w poszczególnych programach operacyjnych na poziomie
priorytetów – na obecnym etapie prac przyjêto minimalny poziom wspó³finansowania dla
funduszy strukturalnych, instrumentów wsparcia polityki rolnej oraz rybackiej na poziomie
25%, a dla Funduszu Spójnoœci –15%. Oznacza to, ¿e zak³adane minimalne wspó³finanso-
wanie ze strony publicznych œrodków krajowych powinno wynieœæ ok. 24,5 mld Euro.
Œrodki krajowe publiczne w projektach, w których beneficjentami bêd¹ podmioty prywatne
bêd¹ musia³y byæ uzupe³niane wk³adem prywatnym – ³¹cznie w szacowanej wielkoœci ok.
28 mld Euro. 
Dodatkowo na finansowanie priorytetów i dzia³añ finansowanych wy³¹cznie z krajowych
œrodków publicznych nale¿a³o bêdzie wydatkowaæ ok. 16 mld Euro.
Struktura wydatków w uk³adzie programów operacyjnych

169. Przy powy¿szych za³o¿eniach, ca³oœæ œrodków (z funduszy strukturalnych) udostêpnionych
przez UE na realizacjê celów polityki strukturalnej w Polsce w latach 2007–2013, powinna
zostaæ podzielona pomiêdzy poszczególne programy operacyjne, uwzglêdniaj¹c: 

a) wyniki konsultacji,
b) liczbê dzia³añ objêtych NPR finansowanych wy³¹cznie ze œrodków krajowych,
c) analizê sektorowych i regionalnych dokumentów programuj¹cych,
d) wyniki ewaluacji ex-ante,
e) wyniki negocjacji z Komisj¹ Europejsk¹ nad dokumentami wynikaj¹cymi z NPR,
f) wielkoœæ i rozk³ad œrodków UE w ramach Nowej Perspektywy Finansowej uzgodnio-

n¹ pomiêdzy krajami cz³onkowskimi,
g) ocenê mo¿liwoœci zapewnienia wspó³finansowania ze Ÿróde³ krajowych,
h) mo¿liwoœci udostêpnienia œrodków krajowych na realizacjê programów finansowa-

nych wy³¹cznie ze œrodków krajowych,
i) zdolnoœci do przygotowania projektów w ramach celu konkurencyjnoœæ – 1a NPF.

170. Na obecnym etapie prac najwa¿niejsze ustalenie dotyczy rozdysponowania œrodków po-
miêdzy programy sektorowe a 16 programów regionalnych. Proponuje siê przyjêcie nastê-
puj¹cej proporcji rozdysponowania œrodków w ramach funduszy strukturalnych – ok. 50%
na dzia³ania krajowe oraz ok. 50% na dzia³ania regionalne w ramach funduszy struktural-
nych.
W toku prac nad NSRR niezbêdne bêdzie okreœlenie formu³y podzia³u œrodków pomiêdzy
województwa, gdy¿ póŸniejsze realokacje pomiêdzy województwami nie bêd¹ mo¿liwe, co
wynika ze zdecentralizowanego modelu wdra¿ania regionalnego segmentu funduszy struk-
turalnych.

171. W uk³adzie poszczególnych programów operacyjnych œrodki z UE zostan¹ rozdysponowa-
ne w nastêpuj¹cy sposób:
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Instrumenty finansowe 

Sposoby i Ÿród³a finansowania NPR

172. Realizacja celów NPR bêdzie finansowana w szczególnoœci z: 
● publicznych funduszy krajowych, tj. œrodków bud¿etu pañstwa oraz pañstwowych

funduszy celowych, œrodków bud¿etów jednostek samorz¹du terytorialnego oraz in-
nych œrodków jednostek oraz form organizacyjno-prawnych sektora finansów pu-
blicznych,

● publicznych œrodków wspólnotowych, a tak¿e z innych Ÿróde³ zagranicznych,
● œrodków prywatnych obejmuj¹cych równie¿ kredyty i po¿yczki, tak¿e porêczone

lub gwarantowane przez uprawnione podmioty do udzielania porêczeñ lub gwaran-
cji.

173. W tym rozdziale zostan¹ przedstawione instrumenty, które ju¿ s¹ stosowane lub projektuje
siê ich wdro¿enie przy wykorzystaniu œrodków krajowych lub po¿yczek z miêdzynarodo-
wych instytucji finansowych. 

174. Proponowane instrumenty s³u¿yæ zatem bêd¹ zapewnieniu dostêpu do œrodków finanso-
wych w celu:

● wspó³finansowania projektów zasilanych ze œrodków unijnych,
● prefinansowania projektów zasilanych ze œrodków unijnych,
● finansowania projektów, dla których zasilenia z funduszy unijnych nie przewiduje siê.

Programy wieloletnie

175. Zak³ada siê, przy zachowaniu bezpieczeñstwa systemu finansów publicznych, modyfikacjê
zasad funkcjonowania programów wieloletnich poprzez dopuszczenie istotnych innowacji:

● wprowadzenie zasady, ¿e uchwalenie programu daje podstawê do roszczeñ
wobec bud¿etu pañstwa w zakresie kwot przewidzianych w danym programie
w horyzoncie wieloletnim,

● upowa¿nienie jednostek samorz¹du terytorialnego do zaci¹gania zobowi¹zañ na po-
czet kwot alokowanych w danym programie na rzecz danej jst,

● w³¹czanie œrodków na realizacjê programów wieloletnich do katalogu wydat-
ków nie wygasaj¹cych z koñcem roku bud¿etowego.

176. Zaproponowane rozwi¹zanie powinno byæ bezwarunkowo stosowane w nastêpuj¹cych
przypadkach: 

● je¿eli program ma strategiczne znaczenie dla celów wytyczonych w NPR,
● je¿eli program jest wspó³finansowany ze œrodków UE.

Zalet¹ proponowanej modyfikacji jest umo¿liwienie jst pozyskiwania pieniêdzy z rynku fi-
nansowego (kredyty, obligacje), usprawnienie procedur przetargowych (horyzont d³u¿szy
ni¿ roczny), co powinno zwiêkszyæ skutecznoœæ i efektywnoœæ realizacji programów, w tym
tak¿e u³atwiæ absorpcjê œrodków z funduszy europejskich.

Prefinansowanie wydatków 
zwi¹zanych z realizacj¹ projektów 
wspó³finansowanych ze œrodków UE

177. Efektywny system prefinansowania jest niezbêdny ze wzglêdu na to, i¿ dofinansowanie ze
œrodków strukturalnych UE przekazywane jest w formie refundacji, a wiêc po zrealizowaniu
projektu. 
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178. System ten znajduje siê na wczesnym etapie wdro¿enia. Ale ju¿ teraz mo¿na wskazaæ na
jego s³aboœci: znaczny stopieñ skomplikowania utrudniaj¹cy pracê instytucji zarz¹dzaj¹-
cych, dodatkowe koszty z tytu³u pozyskiwania œrodków na cele prefinansowania, co w przy-
padku projektów niekomercyjnych mo¿e ograniczaæ liczbê takich projektów, brak równoœci
dostêpu do œrodków, wynikaj¹cy nie z charakteru projektu, ale ze statusu prawnego bene-
ficjenta.

179. Zak³ada siê, i¿ na lata 2007-2013 system ten bêdzie zreformowany:
● rozszerzeniu ulegnie prawo do prefinansowania ze œrodków bud¿etowych na wszy-

stkie projekty niekomercyjne,
● wykorzystana zostanie zaliczka UE jako Ÿród³o dla systemu prefinansowania,
● wiod¹c¹ rolê w mechanizmie prefinansowania bêdzie spe³niaæ Bank Gospodarstwa

Krajowego (BGK),
● uproszczeniu ulegn¹ procedury, a sposób zabezpieczenia prefinansowania zostanie

dostosowany do specyfiki projektów.
180. Projekty komercyjne korzysta³yby z poœrednich instrumentów prefinansowania, u³atwiaj¹-

cych po¿yczanie œrodków na ten cel, tzn. instrumentów d³u¿nych (po¿yczki, kredyty, obliga-
cje) oraz porêczeñ lub gwarancji instrumentów d³u¿nych.

Instrumenty s³u¿¹ce 
realizacji projektów wspó³finansowanych 
z bud¿etu UE

181. Projekty realizowane z udzia³em œrodków UE musz¹ mieæ zapewniony odpowiedni wk³ad
krajowy, ró¿ny w zale¿noœci od rodzaju dzia³ania. 
Œrodki na wspó³finansowanie wydatków z funduszy unijnych pochodziæ bêd¹: z czêœci bu-
d¿etu pañstwa bêd¹cych w dyspozycji poszczególnych ministrów lub rezerw celowych,
œrodków funduszy celowych (Fundusz Pracy, PFRON, NFOŒiGW) oraz z bud¿etów jst.
Zgodnie te¿ z ustaw¹ o finansach publicznych w bud¿ecie pañstwa mo¿e byæ tworzona
odrêbna rezerwa celowa na wspó³finansowanie zadañ wynikaj¹cych ze Wspólnej Polityki
Rolnej oraz programów i projektów realizowanych z udzia³em œrodków pochodz¹cych z bu-
d¿etu UE. 

182. Zamierza siê utrzymaæ i wzmocniæ (przez przeznaczenie wiêkszych pieniêdzy bud¿eto-
wych) dotychczas istniej¹cy mechanizm wspierania inwestycji przedsiêbiorców, okreœlony
ustaw¹ o finansowym wspieraniu inwestycji. 
Wysokoœæ pomocy okreœlana jest na podstawie wskaŸników tzw. maksymalnej intensywno-
œci pomocy ró¿ni¹cych siê w zale¿noœci od geograficznej lokalizacji inwestycji. Od 2004 r.
instrument ten realizowany jest przy wykorzystaniu œrodków pochodz¹cych z EFRR, wspó³-
finansowanie krajowe pochodzi ze specjalnie na ten cel utworzonej rezerwy celowej bud¿e-
tu pañstwa. Wsparcie mo¿e byæ udzielone w formie refundacji wydatków.
Mechanizm uregulowany w/w ustaw¹ ma staæ siê podstawowym instrumentem wspierania
nak³adów inwestycyjnych firm.

183. Uzupe³nieniem powinien byæ instrument przewidziany w projekcie ustawy o finansowym
wspieraniu inwestycji wieloletnich o du¿ym znaczeniu dla gospodarki, który zawiera indy-
widualne kryteria i procedury adresowane do najwiêkszych inwestorów polskich i zagra-
nicznych, zamierzaj¹cych podj¹æ projekty inwestycyjne o kosztach kwalifikuj¹cych siê do
objêcia wsparciem finansowym rzêdu co najmniej 40 mln Euro lub zwi¹zanych z utworze-
niem co najmniej 500 miejsc pracy. Wspierane by³yby dzia³ania polegaj¹ce na utworzeniu
nowego lub rozbudowie istniej¹cego przedsiêbiorstwa, podjêciu w przedsiêbiorstwie kro-
ków obejmuj¹cych wprowadzenie zasadniczych zmian produkcji b¹dŸ procesu produkcyj-
nego, w tym o charakterze innowacji technologicznej, zmian wyrobu lub us³ugi, w tym tak-
¿e zmian w zakresie sposobu œwiadczenia us³ug oraz tworzeniu nowych miejsc pracy zwi¹-
zanych z wymienionymi inwestycjami.
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184. Zak³ada siê rozwój dzia³alnoœci Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoœci (PARP) w za-
kresie:

● wspó³finansowania inwestycji MSP, w szczególnoœci sprzyjaj¹cych wzrostowi konku-
rencyjnoœci,

● wspó³finansowania projektów realizowanych przez podmioty dzia³aj¹ce na rzecz roz-
woju gospodarczego, zatrudnienia lub rozwoju zasobów ludzkich, 

● wspó³finansowania projektów kreuj¹cych powstawanie lub wzmocnienie istniej¹cych
lokalnych i regionalnych funduszy po¿yczkowych oraz funduszy kapita³u zal¹¿kowego.

185. Krajowy Fundusz Drogowy
Ma pozyskiwaæ kapita³ na budowê i modernizacjê dróg, usprawnienie procesu inwestycyj-
nego oraz podniesienie efektywnoœci wykorzystania œrodków publicznych, w tym zapewnie-
nie dodatkowych (pozabud¿etowych) pieniêdzy publicznych na finansowanie sieci dróg
krajowych. W latach 2007-2013 Fundusz powinien nie tylko prefinansowaæ wydatki na in-
westycje, ale i wspó³finansowaæ konkretne projekty inwestycyjne.

186. Po¿yczki i dotacje udzielane z Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej oraz wojewódzkich i gminnych funduszy ochrony œrodowiska i gospodarki wodnej
przeznaczone bêd¹ na finansowe wspieranie inwestycji ekologicznych o znaczeniu i zasiê-
gu ogólnopolskim lub ponadregionalnym oraz zadañ lokalnych, istotnych z punktu widze-
nia potrzeb œrodowiska. Przedsiêwziêcia realizowane bêd¹ z uwzglêdnieniem zasady
zrównowa¿onego rozwoju i polityki ekologicznej pañstwa. 

187. Instrumenty wspó³finansuj¹ce dzia³ania w zakresie promocji eksportu
Ubezpieczenia i gwarancje eksportu realizowane przez Korporacjê Ubezpieczeñ Kredytów
Eksportowych S.A. (KUKE)

W ramach tego instrumentu dostêpne s¹ m.in.: 
● gwarantowane przez Skarb Pañstwa ubezpieczenie kontraktów eksportowych finan-

sowanych kredytem porêczonym przez BGK, kredyt krótkoterminowy poni¿ej dwóch
lat, ryzyko kredytu oraz ryzyko produkcji,

● gwarantowane przez Skarb Pañstwa ubezpieczenie kontraktów eksportowych,
w kredycie krótkoterminowym, ryzyko produkcji. 

● ubezpieczanie transakcji realizowanych na warunkach leasingu finansowego z okre-
sem sp³aty dwa i wiêcej lat, umo¿liwiaj¹cych udzielanie przez KUKE ochrony ubez-
pieczeniowej dla dostaw zwi¹zanych ze sprzeda¿¹ dóbr inwestycyjnych na warun-
kach leasingu do innych krajów.

● dop³aty do oprocentowania kredytów eksportowych (DOKE) –na podstawie ustawy o do-
p³atach do oprocentowania kredytów eksportowych o sta³ych stopach procentowych.

188. Ponadto s¹ dostêpne nastêpuj¹ce instrumenty promocji i wspierania eksportu ze œrodków
bud¿etowych, realizowane w ramach programów pomocy de minimis: 

● dofinansowanie udzia³u polskich przedsiêbiorstw w targach i wystawach za granic¹,
a tak¿e dofinansowanie uczestnictwa polskich firm w wyjazdowych misjach gospo-
darczych za granic¹ zwi¹zanych z udzia³em w targach,

● dofinansowanie bran¿owych projektów promocyjnych, 
● dofinansowanie kosztów udzia³u w szkoleniach o tematyce handlu zagranicznego,
● dofinansowanie kosztów uzyskania certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach za-

granicznych,
● dofinansowanie konferencji, seminariów, szkoleñ, imprez promocyjnych,
● dofinansowanie kosztów organizacji i dzia³alnoœci promocyjnej tzw. Domów Polskich,
● realizacja przedsiêwziêæ wydawniczych promuj¹cych eksport.

189. Instrumenty promocji zatrudnienia
Instrumenty finansowe dla rynku pracy finansowane s¹ przede wszystkim ze œrodków Fun-
duszu Pracy, który funkcjonuje na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy. Œrodki Funduszu s¹ przekazywane w formie zap³aty, refundacji lub finansowa-
nia zakupu us³ug i instrumentów rynku pracy przewidzianych w/w ustaw¹.
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Nale¿¹ do nich:
● finansowanie kosztów przejazdu do pracodawcy zg³aszaj¹cego ofertê pracy lub do

miejsca pracy, odbywania sta¿u, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, szko-
lenia lub odbywania zajêæ w zakresie poradnictwa zawodowego poza miejscem sta-
³ego zamieszkania w zwi¹zku ze skierowaniem przez powiatowy urz¹d pracy,

● finansowanie kosztów zakwaterowania w miejscu pracy osobie, która podjê³a zatru-
dnienie lub inn¹ pracê zarobkow¹, sta¿, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy
lub szkolenie poza miejscem sta³ego zamieszkania, w przypadku skierowania przez
powiatowy urz¹d pracy,

● dofinansowanie wyposa¿enia miejsca pracy, podjêcia dzia³alnoœci gospodarczej, ko-
sztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa,

● refundowanie kosztów poniesionych z tytu³u op³aconych sk³adek na ubezpieczenia
spo³eczne w zwi¹zku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego,

● finansowanie dodatków aktywizacyjnych. 
Dodatkowo dla osób bêd¹cych w szczególnej sytuacji na rynku pracy, czyli: bezrobotnych
do 25 roku ¿ycia, bezrobotnych d³ugotrwale, bezrobotnych powy¿ej 50 roku ¿ycia, bezro-
botnych bez kwalifikacji zawodowych, bezrobotnych samotnie wychowuj¹cych co najmniej
jedno dziecko do 7 roku ¿ycia, bezrobotnych niepe³nosprawnych, mo¿na stosowaæ nastê-
puj¹ce instrumenty:

● prace interwencyjne polegaj¹ce na zwrocie przedsiêbiorcy czêœci kosztów wynagro-
dzenia zatrudnionego bezrobotnego,

● stypendium szkoleniowe w wysokoœci 40% kwoty zasi³ku,
● sta¿,
● przygotowanie zawodowe,
● stypendium dla osób kontynuuj¹cych naukê,
● roboty publiczne,
● doposa¿enie stanowiska pracy,
● refundacja kosztów opieki nad dzieckiem.

Finansowanie tych instrumentów mo¿liwe bêdzie równie¿ z innych ni¿ Fundusz Pracy œrod-
ków publicznych (bud¿et pañstwa, jst). 

190. Œrodki Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych przeznaczone bêd¹
na ró¿nego rodzaju dzia³ania dotycz¹ce integracji osób niepe³nosprawnych, w tym równie¿
na wspó³finansowanie dzia³añ objêtych wsparciem Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.

191. Œrodki Funduszu Po¿yczek i Kredytów Studenckich umo¿liwiaj¹ udzielanie studentom po-
mocy w formie niskooprocentowanych kredytów z dop³atami do oprocentowania. BGK nie
udziela studentom bezpoœrednio preferencyjnych kredytów. O taki kredyt mo¿na ubiegaæ
siê w bankach komercyjnych, które podpisa³y z BGK umowê o wspó³pracy. Bank wykorzy-
stuje mo¿liwoœci Funduszu na dop³aty do oprocentowania kredytów studenckich oraz na
pokrywanie skutków finansowych umorzeñ ich sp³aty.

192. Instrumenty wspieraj¹ce dzia³alnoœæ innowacyjn¹:
● Krajowy Fundusz Kapita³owy

Podstawowym celem dzia³ania Krajowego Funduszu Kapita³owego jest wsparcie ka-
pita³owe przedsiêbiorstw o du¿ym potencjale rozwoju. 
Utworzenie Krajowego Funduszu Kapita³owego ma na celu udzielanie wsparcia fi-
nansowego funduszom kapita³owym inwestuj¹cym w mikroprzedsiêbiorców oraz
ma³ych i œrednich przedsiêbiorców. Fundusze inwestowaæ bêd¹ w szczególnoœci
w przedsiêwziêcia innowacyjne (seed capital), wdra¿anie wyników prac badaw-
czych, wysokie technologie. Wsparcie finansowe udzielane przez Krajowy Fundusz
Kapita³owy dotyczyæ bêdzie wy³¹cznie ma³ych projektów (do 1 mln Euro). 
Mo¿e mieæ ono dwojaki charakter: pomoc w postaci bezzwrotnych œwiadczeñ na sfi-
nansowanie czêœci poniesionych przez te fundusze kosztów zwi¹zanych z przygoto-
waniem inwestycji i ich monitorowaniem oraz inwestycje w formie obejmowania

76

NARODOWY PLAN ROZWOJU 2007—2013



i nabywania ich udzia³ów lub akcji, nabywania certyfikatów inwestycyjnych lub jedno-
stek uczestnictwa, nabywania emitowanych przez nie obligacji. 

● Kredyt technologiczny 
Kredyt technologiczny obs³ugiwany przez BGK, przeznaczony bêdzie dla przedsiê-
biorców na sfinansowanie inwestycji polegaj¹cej na zastosowaniu nowej technologii,
zarówno w³asnej, jak i nabytej oraz uruchomieniu produkcji nowych wyrobów lub mo-
dernizacji wyrobów produkowanych w oparciu o tê technologiê. Przedsiêbiorca, który
udokumentuje sprzeda¿ towarów i us³ug powsta³ych w wyniku inwestycji bêdzie mia³
mo¿liwoœæ ubiegania siê przez 5 kolejnych lat o umorzenie maksymalnie 50% war-
toœci kredytu. Wysokoœæ kapita³u kredytu technologicznego nie bêdzie mog³a prze-
kroczyæ równowartoœci kwoty 2 mln Euro.

● Zachêty podatkowe 
Projekt ustawy o wspieraniu dzia³alnoœci innowacyjnej przewiduje zachêty podatkowe:
a) dla przedsiêbiorców ubiegaj¹cych siê o status centrum badawczo-rozwojowego

(CBR)
Przedsiêbiorca, który uzyska status centrum badawczo-rozwojowego bêdzie
zwolniony z podatku dochodowego z tytu³u sprzeda¿y wyników badañ i prac
rozwojowych oraz bêdzie zwolniony z podatków w zakresie prowadzonych ba-
dañ i prac rozwojowych (z podatku od nieruchomoœci, rolnego, leœnego oraz
z op³at z tytu³u u¿ytkowania wieczystego gruntów).

b) dla inwestuj¹cych w nowe technologie
Zachêt¹ podatkow¹ dla inwestycji polegaj¹cej na zakupie nowej technologii bê-
dzie mo¿liwoœæ zaliczenia w koszty wydatków na B+R, niezale¿nie od wyników
prac badawczo-rozwojowych, oraz dodatkowo odliczenie od podstawy opodat-
kowania wydatków na zakup nowej technologii od jednostek naukowych oraz
centrów badawczo-rozwojowych w wysokoœci nie wiêkszej ni¿ 50% (MSP) lub
30% (podmioty inne ni¿ MSP).
Kontynuowane bêd¹ instrumenty finansowe s³u¿¹ce realizacji polityki naukowej
i naukowo-technicznej oraz innowacyjnej pañstwa, polegaj¹ce na:
– finansowaniu lub dofinansowaniu jednostkom naukowym: dzia³alnoœci sta-

tutowej, projektów badawczych, inwestycji s³u¿¹cych potrzebom badañ na-
ukowych lub prac rozwojowych,

– dofinansowaniu dzia³alnoœci wspomagaj¹cej badania,
– dofinansowaniu wieloletnich programów badawczych,
– dofinansowaniu wspó³pracy naukowej z zagranic¹ w ramach programów

Unii Europejskiej lub innych programów miêdzynarodowych, a tak¿e dzia-
³alnoœci wspomagaj¹cej uczestnictwo w tych programach,

– dofinansowaniu przedsiêbiorcom przedsiêwziêæ wdro¿eniowych w zakre-
sie prac badawczo-rozwojowych (w postaci projektów celowych).

Ponadto zak³ada siê wprowadzenie nastêpuj¹cych nowych instrumentów:
– finansowanie projektów badawczych w ramach krajowych programów ra-

mowych, tzn. programów rozwoju priorytetowych kierunków badañ nauko-
wych lub prac rozwojowych, ustanawianych przez Ministra Nauki i Informa-
tyzacji na podstawie propozycji przekazanych m.in. przez ministrów, woje-
wodów, organy samorz¹du województwa, Prezesa Polskiej Akademii Na-
uk, szko³y wy¿sze, jednostki naukowe lub organizacje samorz¹du gospo-
darczego o zasiêgu ogólnokrajowym,

– finansowanie projektów badawczych rozwojowych,
– finansowanie programów lub przedsiêwziêæ okreœlonych przez Ministra

Nauki i Informatyzacji w zakresie: 
• wspomagania restrukturyzacji jednostek naukowych przeprowadzanej

przez organy administracji rz¹dowej sprawuj¹ce nadzór nad tymi jedno-
stkami lub przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk,
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• rozwoju jednostek organizacyjnych dzia³aj¹cych na rzecz wspó³pracy
miêdzy nauk¹ i gospodark¹ (m.in. centrów doskona³oœci, centrów zaa-
wansowanych technologii),

• dostosowywania kadr naukowych do warunków miêdzynarodowej
wspó³pracy naukowej i naukowo-technicznej,

• tworzenia warunków do zatrudniania wybitnych uczonych w celu dosko-
nalenia kadr w wybranych dziedzinach naukowych,

• tworzenia warunków do zatrudniania wybitnych m³odych naukowców,
w tym przez przyznawanie stypendiów naukowych,

• rozwoju infrastruktury informacyjnej i informatycznej nauki oraz jej zaso-
bów w postaci cyfrowej,

• wspierania rozwoju sieci naukowych, tzn. grup jednostek naukowych
podejmuj¹cych na podstawie umowy wspó³pracê zwi¹zan¹ z prowadzony-
mi przez nie wspólnymi badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi.

193. Instrumenty wspieraj¹ce inwestycje w regionach 
● Kontrakty Wojewódzkie

Podstawowym instrumentem wspierania rozwoju regionalnego jest kontrakt
wojewódzki stanowi¹cy umowê miêdzy stron¹ rz¹dow¹ i samorz¹dow¹. Kon-
trakt wojewódzki bêdzie platform¹ ³¹cz¹c¹ realizacjê programów operacyjnych odno-
sz¹cych siê do poszczególnych województw oraz programów sektorowych. 
Kontrakt wojewódzki okreœla zakres, tryb i warunki realizacji zadañ wynikaj¹cych
z programów wojewódzkich, które uzyska³y wsparcie rz¹du oraz zadañ nale¿¹cych
do spraw nadzorowanych przez ministrów w³aœciwych, które wspierane by³y przez
jednostki samorz¹du terytorialnego i inne uprawnione podmioty. 
Cele i sposób konstrukcji NPR na lata 2007-2013, w tym przede wszystkim oparcie
rozwoju regionalnego na 16-tu programach regionalnych, narzucaj¹ koniecznoœæ re-
formy zasad zawierania i trybu dzia³ania kontraktu wojewódzkiego.

● Lokalne i regionalne fundusze porêczeniowe i po¿yczkowe („kapita³ dla przedsiêbior-
czych”)
Rozbudowa systemu funduszy ma na celu zwiêkszenie dostêpnoœci do zewnêtrz-
nych Ÿróde³ finansowania, wzrost aktywnoœci inwestycyjnej oraz podejmowanie dzia-
³alnoœci gospodarczej. 
Zak³ada siê, ¿e do koñca 2006 r. zostanie utworzonych 16 regionalnych funduszy po-
rêczeniowo-po¿yczkowych oraz oko³o 100 lokalnych funduszy porêczeniowo-po-
¿yczkowych, równomiernie roz³o¿onych na terenie kraju. 

● Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych
Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych (w BGK) ma za zadanie wspieraæ rozwój
regionalny poprzez udzielanie preferencyjnych kredytów na przygotowanie projek-
tów inwestycji komunalnych przewidzianych do wspó³finansowania z funduszy UE.
Œrodki Funduszu przeznacza siê na udzielanie preferencyjnych kredytów na pokry-
cie kosztów przygotowania projektów, w tym kosztów opracowania studium wykonal-
noœci inwestycji, analizy kosztów i korzyœci oraz pozosta³ej dokumentacji projekto-
wej, ekspertyz, studiów niezbêdnych do przygotowania realizacji inwestycji. O kredyt
z Funduszu ubiegaæ siê mog¹ gminy oraz ich zwi¹zki. Gminy, ubiegaj¹ce siê o kre-
dyt z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych mog¹ korzystaæ z wyj¹tkowego
trybu zamówienia publicznego „z wolnej rêki”, bez koniecznoœci przeprowadzania
przetargu wœród innych banków. Kwota kredytu w odniesieniu do jednego projektu
nie mo¿e przekroczyæ 500 000 z³ oraz nie mo¿e stanowiæ wiêcej ni¿ 80% kosztów
netto przygotowania projektu. Preferencyjne kredyty s¹ oprocentowane w wysokoœci
0,5 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Na-
rodowy Bank Polski. 
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194. Krajowy Fundusz Mieszkaniowy
Krajowy Fundusz Mieszkaniowy jest instytucj¹ udzielaj¹c¹ kredyty preferencyjne na budo-
wê mieszkañ na wynajem o umiarkowanych czynszach (Towarzystwu Budownictwa Spo-
³ecznego oraz spó³dzielniom mieszkaniowym) oraz budowê infrastruktury technicznej towa-
rzysz¹cej budownictwu mieszkaniowemu.

195. Krajowy Fundusz Termomodernizacji
Podstawowym celem tego Funduszu jest pomoc finansowa dla inwestorów realizuj¹cych
przedsiêwziêcia termomodernizacyjne przy pomocy kredytów zaci¹ganych w bankach ko-
mercyjnych. Pomoc ta, zwana premi¹ termomodernizacyjn¹, stanowi Ÿród³o sp³aty 25% za-
ci¹gniêtego kredytu na wskazane przedsiêwziêcia. BGK podejmuje decyzje o przyznaniu
premii termomodernizacyjnej oraz po zakoñczeniu realizacji przedsiêwziêcia przekazuje
przyznan¹ premiê do banku kredytuj¹cego sp³atê pozosta³ej czêœci kredytu zaci¹gniêtego
przez inwestora. 

196. Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP)
Celem upowszechnienia partnerstwa publiczno-prywatnego jest zwiêkszenie atrakcyjnoœci
w³¹czenia kapita³u prywatnego w realizacjê zadañ publicznych. Rozwój PPP jest podykto-
wany g³ównie ograniczeniami publicznych œrodków finansowych na pokrycie wydatków in-
westycyjnych oraz wysi³kami na rzecz poprawy jakoœci i efektywnoœci us³ug publicznych.
Ustawowe uregulowanie procesu PPP powinno doprowadziæ do zmiany przez w³adze pu-
bliczn¹ filozofii finansowania zadañ publicznych i sk³oniæ kapita³ prywatny do inwestycji
w tej dziedzinie. 

197. Instrumenty wspomagaj¹ce integracjê spo³eczn¹ 
● Fundusz Integracji Spo³ecznej

Fundusz ma byæ utworzony w ramach planowanego Poakcesyjnego Programu
Wsparcia Obszarów Wiejskich, finansowanego z po¿yczki z Banku Œwiatowego. 
Fundusz by³by wykorzystywany przez samorz¹dy lokalne, przede wszystkim gminy,
do zakupu szkoleñ pracowników socjalnych od certyfikowanych dostawców oraz do
zakupu us³ug socjalnych od dostawców publicznych, prywatnych i pozarz¹dowych. 

● Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Celem uruchomienia „Rz¹dowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” (Pro-
gram „FIO”) jest pobudzenie oraz wzmocnienie inicjatyw obywatelskich, z udzia³em sek-
tora organizacji pozarz¹dowych. Œrodki FIO, pochodz¹ce z utworzonej na tê okolicz-
noœæ rezerwy celowej, bêd¹ przeznaczone na dofinansowanie: wspó³pracy pomiêdzy
sektorami pozarz¹dowym i publicznym w ramach partnerstwa publiczno-spo³ecznego
oraz priorytetowych dzia³añ inicjowanych przez organizacje pozarz¹dowe realizuj¹cych
zadania publiczne, umo¿liwiaj¹cych korzystanie ze œrodków Unii Europejskiej, wymaga-
j¹cych zintegrowanych form dzia³ania, promuj¹cych upowszechnianie dobrych praktyk
oraz modelowych rozwi¹zañ s³u¿¹cych rozwojowi spo³eczeñstwa obywatelskiego. 

Dzia³aniom dla ograniczenia wykluczenia spo³ecznego s³u¿yæ bêd¹ równie¿ nastêpuj¹ce
instrumenty:

● wdro¿enie systemu kontraktów socjalnych jako narzêdzia aktywizacji klientów pomo-
cy spo³ecznej,

● wdro¿enie systemu wsparcia dla osób wychodz¹cych z ubóstwa,
● tworzenie spó³dzielni socjalnych, maj¹cych na celu aktywizacjê zawodow¹ i u³atwie-

nie obecnoœci na rynku pracy bezrobotnym oraz bezdomnym, którzy realizuj¹ indy-
widualny program wychodzenia z bezdomnoœci. Instrument ten, przewidziany projek-
tem ustawy o spó³dzielniach socjalnych, bêdzie przeznaczony przede wszystkim dla
osób o tzw. niskiej zatrudnialnoœci, maj¹cych problem ze znalezieniem pracy i d³ugo-
trwale bezrobotnych,

● dodatki mieszkaniowe – to systemowy instrument pomocy œwiadczonej rodzinom
zbyt ubogim do samodzielnego ponoszenia obci¹¿eñ z tytu³u najmu (utrzymania)
mieszkañ. 
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198. Fundusz Porêczeñ Unijnych 
Fundusz Porêczeñ Unijnych jest instytucj¹ udzielaj¹c¹ gwarancji i porêczeñ dla kredytów
zaci¹ganych przez wszystkie podmioty na prefinansowanie lub wspó³finansowanie projek-
tów zasilanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójnoœci. W ramach tego Funduszu
BGK udziela gwarancji lub porêczenia sp³aty kredytu lub wykonania zobowi¹zañ wynikaj¹-
cych z obligacji, je¿eli kredyt lub œrodki z emisji obligacji s¹ przeznaczone na wk³ad w³asny
lub nak³ady podlegaj¹ce refinansowaniu ze œrodków Unii Europejskiej. Gwarancja lub po-
rêczenie mog¹ byæ udzielone do wysokoœci:

● 80% kwoty kredytu lub wartoœci nominalnej emisji obligacji, w przypadku nak³adów
podlegaj¹cych refinansowaniu ze œrodków Unii Europejskiej 

● 60% kwoty kredytu lub wartoœci nominalnej emisji obligacji, w przypadku wk³adu w³a-
snego beneficjenta.

Gwarancj¹ lub porêczeniem objêta jest kwota g³ówna kredytu oraz kwota zobowi¹zañ wy-
nikaj¹cych z emisji obligacji bez odsetek i innych kosztów zwi¹zanych z udzieleniem kre-
dytu b¹dŸ emisj¹ obligacji. 

Instrumenty wspomagaj¹ce 
finansowanie projektów ze œrodków prywatnych

199. Porêczenia i gwarancje Skarbu Pañstwa. Krajowy Fundusz Porêczeñ Kredytowych 
Charakter tej formy wsparcia ulegnie zasadniczej zmianie z uwagi na ograniczenia doty-
cz¹ce pomocy publicznej dla przedsiêbiorców. Bêdzie to jednak wa¿ny instrument wspo-
magaj¹cy realizacjê wielkich projektów infrastrukturalnych, szczególnie w zakresie budowy
dróg i autostrad, linii kolejowych, instalacji s³u¿¹cych ochronie œrodowiska. Porêczeniami
i gwarancjami Skarbu Pañstwa wspomagane bêd¹ projekty realizowane w oparciu o part-
nerstwo publiczno-prywatne oraz projekty koncesyjne:
Dostêp ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw do kredytów i innych instrumentów rynku finan-
sowego u³atwiaæ bêdzie zlokalizowany w BGK Krajowy Fundusz Porêczeñ Kredytowych,
bêd¹cy „hurtownikiem” porêczeñ dla sektora MSP, wspieraj¹cy wk³adami kapita³owymi oraz
regwarancjami dzia³alnoœæ lokalnych i regionalnych funduszy porêczeñ. Rozwój tych fun-
duszy zapewni¹ im tak¿e œrodki pozyskane z UE. 

200. Obligacje infrastrukturalne
Obligacje kierowane do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) bêd¹ s³u¿y³y zaabsorbo-
waniu œrodków gromadzonych na kontach OFE na cele rozwojowe: budowê dróg i auto-
strad, linii kolejowych, innych elementów infrastruktury gospodarczej pañstwa. Bezpieczeñ-
stwo lokat w te obligacje zapewniaæ bêd¹ wiarygodne gwarancje (³¹cznie z ca³kowitymi lub
czêœciowymi gwarancjami Skarbu Pañstwa lub funduszy parabud¿etowych – FPU i KFK)
lub oceny projektowanych przedsiêwziêæ przeprowadzone przez wyspecjalizowane instytu-
cje (rating).

Krajowe instrumenty wsparcia rolnictwa

201. Po notyfikacji w Komisji Europejskiej stosowane bêd¹ dop³aty z bud¿etu krajowego do re-
alizacji programów w rolnictwie s³u¿¹cych poprawie warunków produkcji w gospodarstwach
rolnych oraz zak³adach przetwórstwa rolno-spo¿ywczego. 
Wœród instrumentów finansowych przewiduje siê:

● dop³aty do oprocentowania kredytów inwestycyjnych w rolnictwie, przetwórstwie rol-
no-spo¿ywczym i us³ugach dla rolnictwa,

● gwarancje i porêczenia sp³aty kredytów inwestycyjnych w rolnictwie i przetwórstwie
rolno-spo¿ywczym,

● ulgi inwestycyjne i zwolnienia od podatku rolnego oraz zwolnienia od podatku od nie-
ruchomoœci, 
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● wspieranie promocji artyku³ów rolnych,
● dofinansowanie realizacji programów hodowlanych w spó³kach Agencji Nieruchomo-

œci Rolnych,
● dotacje na dofinansowanie kosztów postêpu biologicznego w produkcji zwierzêcej

i roœlinnej, ochrony roœlin, rolnictwa ekologicznego oraz na zwalczanie chorób zaka-
Ÿnych zwierz¹t,

● wspieranie badañ naukowych i wdra¿anie ich wyników w rolnictwie i przetwórstwie
rolno-spo¿ywczym,

● dotacje dla podmiotów zajmuj¹cych siê zbieraniem zw³ok pad³ych prze¿uwaczy
i œwiñ, przetwarzaniem, transportem oraz spalaniem m¹czek wyprodukowanych
z tych zw³ok,

● dofinansowanie inwestycji proekologicznych s³u¿¹cych prawid³owemu zagospodaro-
waniu odchodów zwierzêcych,

● wspomaganie edukacji m³odzie¿y wiejskiej.

202. Po roku 2007 zasad¹ przy ustanawianiu programów finansowanych ze œrodków krajowych
bêdzie brak mo¿liwoœci finansowania danych przedsiêwziêæ ze œrodków UE. Tylko przed-
siêwziêcia pozbawione mo¿liwoœci uzyskania wsparcia z funduszy UE bêd¹, po dokonaniu
notyfikacji odpowiednich programów, finansowane w ramach programów krajowych i bêd¹
traktowane jako uzupe³nienie programów wspó³finansowanych ze œrodków UE. 
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Program zmian instytucjonalnych 
warunkuj¹cych realizacjê NPR

Podstawy programowe rozwoju regionalnego

203. Podstaw¹ programow¹ rozwoju regionalnego w latach 2007-2013 maj¹ staæ siê:
● Narodowy Plan Rozwoju,
● Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego,
● Wojewódzkie Strategie Rozwoju,
● 16 Regionalnych Programów Operacyjnych.

Dlatego te¿ dziedzin¹, w której nale¿y przeprowadziæ istotne zmiany instytucjonalne
warunkuj¹ce wdro¿enie i realizacjê Narodowego Planu Rozwoju jest problematyka
rozwoju regionalnego.

204. Regionalne Programy Operacyjne bêd¹ przygotowywane i wdra¿ane przez samorz¹dy wo-
jewództw. Maj¹ one obejmowaæ ca³e spektrum zagadnieñ spo³eczno-gospodarczych wi-
dzianych z perspektywy regionu. Wynika z tego, ¿e poszczególne ministerstwa nie bê-
d¹ mog³y prowadziæ samodzielnie, czyli bez porozumienia z samorz¹dami woje-
wództw, polityki ró¿nicuj¹cej sytuacjê poszczególnych regionów i ingeruj¹cej w ich
potencja³ rozwojowy. Tym samym regionalne programy operacyjne bêd¹ dotyczyæ obsza-
rów województw (NUTS 2), natomiast sektorowe programy operacyjne bêd¹ odnosiæ siê do
obszaru ca³ego kraju (NUTS O).

205. Podstaw¹ dzia³añ rz¹du i jego agend musi byæ zinstytucjonalizowane partnerstwo miêdzy
administracj¹ rz¹dow¹ oraz samorz¹dow¹. Partnerstwo wymaga zdolnoœci stron do wype³-
niania przypisanych im kompetencji i uprawnieñ, w tym realnej mo¿liwoœci podejmowania
dzia³añ rozwojowych finansowanych ze œrodków w³asnych. Nie da siê tego osi¹gn¹æ bez
ustawowego zapewnienia stabilnych i wydajnych Ÿróde³ dochodów w³asnych, wspó³mier-
nych do zadañ oraz znacz¹cej swobody w okreœlaniu kierunku finansowanych z tych Ÿróde³
wydatków publicznych.

Planowanie bud¿etowe

206. Przedsiêwziêcia rozwojowe nie mog¹ byæ efektywne w ramach rocznego planowania bud¿e-
towego. St¹d w ustawie o finansach publicznych musi zostaæ szerzej uregulowana
mo¿liwoœæ wieloletniego planowania bud¿etowego, bazuj¹cego na przyjmowanych przez
rz¹d i w³aœciwe organy samorz¹du terytorialnego wieloletnich programach rozwojowych. Pro-
gramy powinny wynikaæ z NPR i podporz¹dkowanych mu programów operacyjnych. Pozwa-
la³oby to jednostkom sektora finansów publicznych na zaci¹ganie zobowi¹zañ, dla których
Ÿród³em pokrycia by³yby œrodki przewidziane w uchwalonym programie wieloletnim.

207. Faktyczna odpowiedzialnoœæ jednostek samorz¹du terytorialnego za rozwój swych obsza-
rów i ich zdolnoœæ do inicjowania oraz wspó³finansowania projektów korzystnie wp³ynie na
poszerzenie mo¿liwoœci pozyskania przez nie kredytów i po¿yczek, a tym samym intensy-
fikacjê ich dzia³añ rozwojowych.

208. Inicjowane przez rz¹dowe agendy oraz samorz¹dy terytorialne przedsiêwziêcia rozwojowe
powinny byæ wspólnie uzgadniane i realizowane. Rozwi¹zania ustawowe stwarzaæ bêd¹
mo¿liwoœæ zawierania umów, które okreœl¹ podstawê prawn¹ tego rodzaju wspólnych
przedsiêwziêæ. Kontrakty regionalne stan¹ siê wieloletnimi porozumieniami rz¹dowo-samo-
rz¹dowymi.

209. Dla uruchomienia wspólnych przedsiêwziêæ rozwojowych podmioty administracji publicznej
musz¹ mieæ mo¿liwoœæ powo³ywania wyspecjalizowanych organizacji, których statutowym
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zadaniem by³oby wdro¿enie okreœlonego projektu b¹dŸ zestawu projektów. Taka mo¿liwoœæ
by³aby alternatyw¹ dla powierzania realizacji konkretnych projektów na zasadzie outsour-
cingu istniej¹cym organizacjom, w tym prywatnym. Wyspecjalizowane organizacje, które
mog³yby byæ tworzone przez podmioty administracji rz¹dowej i samorz¹dowej dla wykona-
nia okreœlonych zadañ rozwojowych powinny mieæ status osób prawnych, w tym szczegól-
nie korporacji prawa publicznego. Aktualnie w polskim systemie prawnym nie wystêpuje te-
go rodzaju rozwi¹zanie instytucjonalne, dlatego pilnie nale¿y je do naszego ustawodaw-
stwa wprowadziæ.

210. Warunkiem wdro¿enia zarysowanej powy¿ej koncepcji wojewódzkich (regionalnych) pro-
gramów operacyjnych - uruchamianych w ramach NPR na lata 2007-2013 – jest utrzyma-
nie przez Uniê Europejsk¹ wielofunduszowych programów operacyjnych. Odejœcie od tej
mo¿liwoœci i przyjêcie aktualnie proponowanej przez Komisjê Europejsk¹ zasady jednofun-
duszowych programów operacyjnych podwa¿y autonomiê samorz¹dów województw w pro-
gramowaniu i kierunkowaniu rozwoju swych regionów, zepchnie je do roli jedynie wykonaw-
cy koncepcji rozwojowych przyjmowanych przez podmioty szczebla centralnego, zabloku-
je przewidziane w NPR na lata 2007-2013 przejœcie od rozwoju sterowanego sektorowo do
rozwoju stymulowanego regionalnie.

Metropolie, miasta, obszary wiejskie

211. Takie przesuniêcie jest w Polsce konieczne, poniewa¿ zarówno nasze w³asne jak i cudze
doœwiadczenia wykazuj¹, ¿e podstaw¹ konkurencyjnoœci wspó³czesnych gospodarek jest
ich innowacyjnoœæ generowana przede wszystkim w oœrodkach metropolitalnych. S¹ one
wêz³ami w globalnej sieci wymiany informacji, bez czego nie da siê rozwijaæ gospodarki ba-
zuj¹cej na wiedzy. St¹d powa¿ne potraktowanie Strategii Lizboñskiej implikuje koncentra-
cjê dzia³añ rozwojowych w wybranych centrach metropolitalnych.

212. Oczywiœcie musi to prowadziæ do przestrzennej polaryzacji rozwoju. Jednak pod tym wzglê-
dem sytuacja Polski jest o wiele korzystniejsza ni¿ innych nowych krajów cz³onkowskich
UE. W odró¿nieniu np. od Czech, S³owacji czy Wêgier, w naszym kraju dynamika i rozwój
gospodarczy nie koncentruje siê w okrêgu sto³ecznym, lecz dokonuje siê w kilku oœrod-
kach, takich jak: Kraków, Poznañ, Wroc³aw, Trójmiasto, Aglomeracja Katowicka, Szczecin
czy £ódŸ. Jednoczeœnie kilka innych oœrodków wielkomiejskich ma pewne szanse na roz-
winiêcie siê w nich funkcji metropolitalnych – Lublin, Rzeszów, Bia³ystok i Olsztyn po
wschodniej stronie linii Wis³y oraz Bydgoszcz-Toruñ po stronie zachodniej. Koncentracja
przedsiêwziêæ rozwojowych w oœrodkach metropolitalnych nie musi wiêc w Polsce wywo-
³ywaæ takich efektów polaryzacyjnych, które oznacza³yby peryferyzacjê znacznych po³aci
kraju. Tym bardziej, jeœli podejmowane dzia³ania wspomaga³yby w szczególnoœci rozwój bi-
polarnych uk³adów metropolitalnych, jak np. Warszawa-£ódŸ czy Kraków-Katowice.

213. Akcentowanie roli oœrodków metropolitalnych wymusza refleksjê na temat obowi¹zuj¹cej
terytorialnej organizacji pañstwa. W szczególnoœci rodzi problem kategoryzacji gmin
i specjalnych rozwi¹zañ dla wielkomiejskich aglomeracji – katowickiej, trójmiejskiej i war-
szawskiej. Obecny jednolity model gminy nie stwarza wystarczaj¹cych mo¿liwoœci rozwo-
ju istniej¹cym metropoliom i uzyskiwania takiego statusu przez wymienione oœrodki wiel-
komiejskie.

214. Uznanie, ¿e formowanie fundamentów konkurencyjnoœci gospodarki ma siê dokonywaæ po-
przez przyspieszanie wzrostu i rozwoju oœrodków metropolitalnych wymusza z kolei refle-
ksjê na temat sposobu wywo³ywania efektu dyfuzji innowacyjnoœci i rozwoju na pozosta³ych
obszarach. Bez tego efekt polaryzacyjny bêdzie grozi³ os³abieniem spójnoœci spo³ecznej,
gospodarczej i przestrzennej kraju. Ogniwami takiej dyfuzji powinny staæ siê miasta. St¹d
wynika uznanie za priorytet polityki regionalnej rewitalizacji miast, czyli przyjêcie
zestawu dzia³añ umo¿liwiaj¹cych im przenoszenie impulsów rozwojowych z metro-
polii w ich regionalne otoczenie, a zw³aszcza na obszary wiejskie.
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215. Tym samym w polityce rozwoju regionalnego nale¿y wyodrêbniæ trzy rodzaje obszarów:
a) metropolitalne,
b) miejskie oraz
c) wiejskie

i okreœliæ w³aœciwe dla tych obszarów mechanizmy i metody stymulowania ich rozwoju. 

Organizacja terytorialna pañstwa

216. Przedstawione powy¿ej propozycje wyodrêbnienia kluczowych kategorii obszarów polityki
rozwoju regionalnego implikuj¹ utrzymanie ustanowionej w 1998 r. organizacji terytorialnej
pañstwa. Proponowane zmiany oznaczaj¹ jedynie modyfikacjê przyjêtego modelu.

217. Niew¹tpliwie liczba powiatów powinna zostaæ znacznie ograniczona poniewa¿ wiele z nich
nie ma wystarczaj¹cego potencja³u ekonomicznego i administracyjnego by efektywnie wy-
pe³niaæ swe zadania. Problemem jest jak to przeprowadziæ w sytuacji ogromnego oporu
spo³ecznoœci lokalnych postrzegaj¹cych powiat jako symbol swego presti¿u i warunek spe³-
nienia aspiracji rozwojowych. Bior¹c to pod uwagê, nie nale¿y oczekiwaæ, ¿e zmianê przy-
nios¹ jakiekolwiek bodŸce zachêcaj¹ce do ³¹czenia powiatów. Pozostaje wiêc albo zanie-
chanie sprawy i zachowanie istniej¹cej sieci powiatów, przy wykluczeniu mo¿liwoœci two-
rzenia kolejnych, albo ustawowe przyjêcie kryteriów, których nie spe³nienie w okreœlonym
czasie doprowadzi automatycznie do likwidacji powiatu. Ze wzglêdu na kalendarz wybor-
czy wywo³an¹ w ten sposób zmianê sieci powiatów mo¿na przeprowadziæ w 2009 lub 2013
roku. Wariant pierwszy daje powiatom 4 lata na dostosowanie siê do ustawowych standar-
dów, wariant drugi 8 lat, przy za³o¿eniu, ¿e odpowiednia ustawa zostanie uchwalona naj-
póŸniej z pocz¹tkiem 2006 r. Przy okazji nale¿a³oby znieœæ rozdzielenie powiatów grodz-
kich i ziemskich, które okaza³o siê generalnie szkodliwe, pog³êbiaj¹c lokalne animozje
i konflikty.

Kompetencje samorz¹dowego województwa

218. Wdro¿enie takiego modelu rozwoju regionalnego nie bêdzie mo¿liwe bez istotnego wzmoc-
nienia kompetencji samorz¹du województwa. Dotychczas by³y one ograniczone g³ównie
w nastêpstwie niespójnoœci miêdzy decentralizacj¹ zadañ i decentralizacj¹ finansów.
W konsekwencji stopniowo dochodzi do os³abiania samorz¹dowego charakteru woje-
wództw i rozbudowy uprawnieñ administracji rz¹dowej – resortowej i wojewódzkiej. W prak-
tyce zak³ócona zosta³a realizacja konstytucyjnej konstrukcji województwa samorz¹dowo-
rz¹dowego.

219. Przezwyciê¿enie tej negatywnej tendencji nie bêdzie mo¿liwe bez ustawowego ogranicze-
nia kompetencji wojewódzkiej administracji rz¹dowej i rzeczywistego sprowadzenia jej roli
do tej okreœlonej w Konstytucji, czyli nadzoru w stosunku do organów samorz¹du terytorial-
nego. Funkcje administracyjne wojewody powinny zostaæ sprowadzone do zadañ z zakre-
su administracji orzeczniczej.

220. Nadzór sprawowany przez wojewodê w stosunku do organów samorz¹du terytorialnego ma
dotyczyæ zgodnoœci z prawem podejmowanych przez nie uchwa³ i dzia³añ. Jednak¿e prze-
pisy powinny dopuszczaæ tak¿e nadzór celowoœciowy, czyli pod wzglêdem gospodarnoœci
i rzetelnoœci w przypadku wykonywania przez organy samorz¹du zadañ z zakresu admini-
stracji rz¹dowej, finansowanych z dotacji bud¿etu pañstwa. Jednoczeœnie jednak dotacje nie
mog³yby byæ dalej instrumentem finansowania zadañ w³asnych samorz¹du terytorialnego.

221. Ograniczenia musz¹ dotyczyæ nie tylko zakresu wykonywanych zadañ, ale – konsekwentnie
– tak¿e skali zatrudnienia w urzêdach wojewodów. Uwolnione w ten sposób œrodki bud¿eto-
we powinny staæ siê czêœciowo œrodkami w³asnymi samorz¹du województw. Równoczeœnie
konieczne jest w³¹czenie wiêkszoœci dzia³aj¹cych w województwie agend (agencji i fundu-
szy) resortowych albo do struktur samorz¹du województwa, albo do urzêdu wojewody.
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222. Os³abianie samorz¹du województw dokonuje siê nie tylko w nastêpstwie rozwi¹zañ insty-
tucjonalno-organizacyjnych, lecz tak¿e rozwi¹zañ instytucjonalno-politycznych. Szczegól-
nie destrukcyjny wp³yw wywiera praktyka obsadzania stanowiska wojewody politycznymi
nominatami, osobami, które s¹ wysuwane przez wojewódzkie kierownictwa rz¹dz¹cych
w kraju ugrupowañ. W rezultacie wokó³ wojewody i urzêdu wojewódzkiego organizuje siê
czêœæ lokalnej elity politycznej, która stopniowo tworzy alternatywny wobec zarz¹du woje-
wództwa oœrodek w³adzy, aspiruj¹cy do wyznaczania kierunków rozwoju województwa.
Wojewoda zamiast byæ reprezentantem rz¹du w regionie staje siê eksponentem czêœci re-
gionalnych interesów wobec centralnej administracji rz¹dowej. Doœwiadczenia ostatnich lat
wskazuj¹, ¿e zasadne by³oby utworzenie w ramach s³u¿by cywilnej korpusu wojewo-
dów, z³o¿onego z wysokiej rangi urzêdników nie zwi¹zanych z ¿adnym ugrupowa-
niem politycznym.

223. Problemem jest procedura wy³aniania i odwo³ywania zarz¹du województwa. Prowadzi ona
do utrzymywania zarz¹dów wspieranych przez mniejszoœciowe koalicje radnych sejmiku
wojewódzkiego. Takie zarz¹dy nie podejmuj¹ przedsiêwziêæ rozwojowych, a jedynie bie¿¹-
co administruj¹. Zarz¹dzanie strategiczne rozwojem regionalnym staje siê wówczas fikcj¹.
W przezwyciê¿eniu tego syndromu pomocne bêdzie wzmocnienie pozycji marsza³ka w za-
rz¹dzie województwa, który powinien byæ jednoosobowym organem wykonawczym samo-
rz¹du województwa.

224. Samorz¹d terytorialny jest z natury rzeczy polem rywalizacji partii politycznych. Na pozio-
mie wojewódzkim formy i przejawy tej rywalizacji nie ró¿ni¹ siê od tych wystêpuj¹cych na
poziomie krajowym. St¹d upartyjnienie samorz¹dów województw (tak¿e powiatów i du¿ych
miast) jest nie mniejsze ni¿ w uk³adzie centralnym. To uzasadnia stworzenie odpowiednika
s³u¿by cywilnej tak¿e w samorz¹dzie terytorialnym.

225. Poniewa¿ samorz¹dy terytorialne wszystkich poziomów bêd¹ dysponowa³y znacznie wiêk-
szymi œrodkami, w tym tak¿e unijnymi, niezbêdne staje siê umocnienie instytucji kontrol-
nych, które skutecznie ogranicza³y skalê praktyk korupcyjnych oraz marnotrawstwa. Tak¹
mo¿liwoœæ stwarza miêdzy innymi wzmocnienie pozycji i niezale¿noœci komisji rewizyjnych,
poprzez ustawowe zapewnienie przynajmniej 50% udzia³u przedstawicieli ugrupowañ opo-
zycyjnych w sk³adzie tych komisji oraz przewodniczenie tej komisji przez osobê wy³onion¹
z ich krêgu. Ponadto do ustawodawstwa nale¿y wprowadziæ rozwi¹zania wymuszaj¹ce
zdecydowane i skuteczne dzia³anie organów nadzoru w przypadku zarzutu niezgodnoœci
z prawem uchwa³y organu samorz¹du terytorialnego. Radnemu powinna przys³ugiwaæ
mo¿liwoœæ skargi do s¹du administracyjnego na bezczynnoœæ organu nadzoru i odmowê
podjêcia czynnoœci nadzorczych.

226. Uzyskanie przez organy samorz¹du terytorialnego mo¿liwoœci dysponowania znacznie
wiêkszymi œrodkami publicznymi poci¹ga za sob¹ koniecznoœæ wzmocnienia tak¿e nadzo-
ru nad dzia³alnoœci¹ finansow¹ jednostek samorz¹du terytorialnego, co skutecznie bêdzie
zapobiegaæ sprzeniewierzaniu b¹dŸ marnotrawieniu tych œrodków.

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

227. Kolejn¹ dziedzin¹, w której potrzebne jest nowe podejœcie i uregulowanie jest planowanie
i zagospodarowanie przestrzenne. Dotychczas próbuje siê œciœle ³¹czyæ te zagadnienia,
st¹d s¹ one regulowane jedn¹ ustaw¹ – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Faktycznie jednak to odmienne kategorie dzia³añ dotycz¹cych okreœlonej przestrzeni. Za-
gospodarowanie terenu wynika z planowania miejscowego i bazuj¹cych na nim decyzjach
administracyjnych, dotycz¹cych warunków zabudowy i zezwoleñ na budowê. Podstaw¹
dzia³ania s¹ w tym przypadku w³adcze uprawnienia administracji lokalnej. Natomiast plano-
wanie przestrzenne, zwane czêsto wielkoprzestrzennym, odnosi siê do kszta³towania
w wiêkszej ni¿ lokalnej skali warunków dla podejmowania przedsiêwziêæ rozwojowych. Je-
go funkcj¹ jest okreœlenie koncepcyjnych podstaw dla takiego zintensyfikowania i rozmie-
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szczenia dzia³añ inwestycyjnych, g³ównie infrastrukturalnych, które przydawa³y okreœlonej
przestrzeni dodatkowego waloru. Podstaw¹ planowania i wynikaj¹cego z niego dzia³ania
jest zdolnoœæ do sterowania procesem rozwoju, w tym uruchamiania inwestycji publicz-
nych. Niezbywalnym celem planowania przestrzennego jest równie¿ ochrona dziedzictwa
przyrodniczego oraz oszczêdne gospodarowanie przestrzeni¹.

228. Trzeba przy tym pamiêtaæ, ¿e Polska staj¹c siê krajem cz³onkowskim UE mo¿e wspó³ucze-
stniczyæ w kreowaniu przestrzeni europejskiej, œwiadomie w³¹czaj¹c przestrzeñ kraju
w szerszy uk³ad przestrzenny Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednak¿e wymaga
to wyraŸnego usytuowania problematyki planowania przestrzennego w strukturach rz¹du.
Powinna ona zostaæ ustawowo przypisana Rz¹dowemu Centrum Studiów Strategicznych
(a po wejœciu w ¿ycie nowej ustawy - Narodowemu Centrum Studiów Strategicznych), które
bêdzie w tym zakresie koordynatorem prac prowadzonych równie¿ w ministerstwach,
w tym w szczególnoœci: infrastruktury, œrodowiska i gospodarki.

Nauka, szkolnictwo, wy¿sze, edukacja

229. Zmiany instytucjonalne s¹ konieczne równie¿ w dziedzinie nauki, szkolnictwa wy¿szego
i edukacji. Czêœciowo s¹ one zaprojektowane w ustawach, nad którymi pracuje Sejm. Cho-
dzi o ustawê o wspieraniu dzia³alnoœci innowacyjnej, ustawê o jednostkach badawczo-roz-
wojowych, ustawê o szkolnictwie wy¿szym oraz uchwalon¹ ustawê z 8 paŸdziernika 2004
r. o zasadach finansowania nauki. Zasadniczy problem polega na tym, ¿e funkcjonuj¹ce jak
dotychczas jednostki naukowe s¹ w niewielkim stopniu zorientowane na potrzeby gospo-
darki i rynku pracy. Jednym z tego nastêpstw jest nik³y poziom innowacyjnoœci gospodarki.
Innym niska zdolnoœæ absolwentów do samozatrudnienia i uruchamiania w³asnej przedsiê-
biorczoœci.

230. Tych strukturalnych s³aboœci nie da siê prze³amaæ bez powstania komercyjnych form insty-
tucjonalnego poœrednictwa miêdzy podmiotami zajmuj¹cymi siê kszta³ceniem i nauk¹ oraz
gospodark¹ i rynkiem pracy, takich jak: centra badawczo-rozwojowe, platformy technolo-
giczne, akademickie inkubatory przedsiêbiorczoœci.

231. Tworzenie takich form rynkowo zorientowanej dzia³alnoœci badawczo-rozwojowej nie bêdzie
mo¿liwe, jeœli nie nast¹pi¹ zmiany statusu prawnego szkó³ wy¿szych, które umo¿liwi¹ im ka-
pita³owe uczestnictwo w przedsiêwziêciach gospodarczych. Dlatego rozwa¿enia wymaga
nadanie szko³om wy¿szym formy spó³ki kapita³owej u¿ytecznoœci publicznej. Publicz-
ny charakter takiej spó³ki oznacza³by, ¿e ustawowo by³aby uregulowana jej misja, procedu-
ry weryfikacji okreœlonych standardów funkcjonowania i zasady finansowania z bud¿etu pañ-
stwa. Jednoczeœnie ograniczone by³yby znacznie uprawnienia w³aœcicielskie organów takiej
spó³ki w zakresie dysponowania jej maj¹tkiem: nie mo¿na by³oby sprzedawaæ okreœlonych
sk³adników maj¹tkowych bez zgody w³aœciwego ministra. Z faktu przekszta³cenia szkó³ wy-
¿szych w spó³ki kapita³owe wynika³oby równie¿, ¿e udzia³owcami takich spó³ek by³yby ro¿-
ne podmioty publiczne, miêdzy innymi samorz¹dy województwa, a podmioty prywatne mo-
g³yby byæ tylko mniejszoœciowym udzia³owcem. W ten sposób samorz¹dy województw uzy-
ska³yby realny wp³yw na rozwój szkolnictwa wy¿szego w swoim regionie.

232. Rozwijaj¹cy siê w Polsce bardzo dynamicznie rynek kszta³cenia wy¿szego jest wyraŸnie
oderwany od rynku pracy i jego potrzeb. Œwiadczy o tym szybko rosn¹cy udzia³ bezrobot-
nych w grupie absolwentów szkó³ wy¿szych. Przede wszystkim wynika to z tego, ¿e maso-
woœæ kszta³cenia osi¹gamy kosztem obni¿enia jego jakoœci. Ale problemy z wch³oniêciem
przez rynek pracy absolwentów uczelni wynikaj¹ tak¿e instytucjonalnych ograniczeñ wystê-
puj¹cych po stronie rynku pracy. Drastycznym tego przyk³adem jest funkcjonowanie kilku-
nastu korporacji zawodowych, szczególnie zawodów prawniczych i medycznych, które sku-
tecznie blokuj¹ dostêp do zawodu m³odym adeptom, tym samym blokuj¹c konkurencjê
i winduj¹c ceny swych us³ug. Innym problemem jest niezwykle d³uga w Polsce, w porów-
naniu z innymi krajami UE, lista zawodów regulowanych, w stosunku do których s¹ prawnie
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okreœlane – czêsto ca³kowicie zdezaktualizowane - wymogi zawodowe. Dlatego potrzeb¹
chwili staje siê ostateczne przygotowanie przez rz¹d i uchwalenie przez parlament ustawy,
która - reguluj¹c kwestiê pieczy sprawowanej nad wykonywaniem zawodów zaufania pu-
blicznego - zapewni³aby ochronê konstytucyjnych norm swobody wykonywania zawodu
i prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej. A jednoczeœnie zupe³nie nowego podejœcia tak od
strony oœwiaty, jak i rynku pracy wymaga kwestia zawodów regulowanych.

233. Zasadnicze zmiany powinny zostaæ tak¿e przeprowadzone w edukacji. Wymuszaj¹ je
w szczególnoœci tendencje demograficzne, szczególnie ni¿ demograficzny, który obejmuje
roczniki ucz¹ce siê na poziomie gimnazjalnym. Wkrótce jednak dotknie tak¿e szko³y œre-
dnie i wy¿sze. Konieczne staje siê dostosowanie do nowej sytuacji sieci szkó³ oraz
zmniejszenie zatrudnienia nauczycieli. G³ówn¹ tego przeszkod¹ jest Karta Nauczyciela,
która zapewnia korporacji nauczycielskiej przywileje niemo¿liwe do utrzymania w nowych
warunkach. Odczuwaj¹ to dobitnie gminy, na których spoczywa finansowanie wynagrodzeñ
nauczycielskich i utrzymywanie szkó³ podstawowych i gimnazjalnych. Utrzymanie Karty
Nauczyciela musi doprowadziæ do finansowej zapaœci gmin; gdy¿ bêdzie oznaczaæ syste-
matyczny wzrost ich wydatków oœwiatowych, który bêdzie musia³ byæ finansowany kosztem
pozosta³ych wydatków, zw³aszcza inwestycyjnych. W szczególnoœci dotknie to s³abe go-
spodarczo gminy wiejskie. Przy czym wzrost wydatków oœwiatowych nie bêdzie prowadziæ
do poprawy jakoœci kszta³cenia; wprost przeciwnie: wy¿sze wynagrodzenia nauczycieli bê-
d¹ zapewnione, ale obni¿one zostan¹ wydatki rzeczowe.

234. Konieczna nowelizacja Karta Nauczyciela pozwoli gminom na wiêksz¹ elastycznoœæ w pro-
wadzeniu w³asnej polityki oœwiatowej, co – przy skutecznej weryfikacji standardów kszta³-
cenia i monitorowaniu wyników nauczania przez resortowe agendy – przyczyni siê do po-
prawy stanu oœwiaty powszechnej. W rezultacie szko³a zbli¿y siê do wspólnoty lokalnej i bê-
dzie lepiej wpasowana w lokaln¹ rzeczywistoœæ spo³eczn¹ i gospodarcz¹.

235. Wi¹¿e siê z tym koniecznoœæ nowego zdefiniowania statusu, kompetencji i zadañ kuratora
oœwiaty. Powinien on staæ instytucjonalnym stra¿nikiem jakoœci kszta³cenia. St¹d nie powi-
nien stanowiæ segmentu wojewódzkiej administracji zespolonej, lecz byæ wy³aniany w dro-
dze konkursu i merytorycznie podlegaæ ministrowi edukacji. 

236. Istotn¹, choæ w Polsce zaniedban¹, czêœci¹ systemu edukacji jest kszta³cenie ustawiczne.
Permanentne odnawianie i podnoszenie kwalifikacji jest niezbêdnym wymogiem na wspó³-
czesnym rynku pracy. Poprawa sytuacji wi¹¿e siê z koniecznoœci¹ ustanowienia mechani-
zmów finansowych zapewniaj¹cych rozwój ró¿nych form kszta³cenia ustawicznego i zachê-
caj¹cych do korzystania z nich. Jednym z potrzebnych rozwi¹zañ jest fundusz szkole-
niowy, który powinien byæ obligatoryjnie tworzony w przedsiêbiorstwach zatrudnia-
j¹cych powy¿ej 50 osób, z odpisu naliczanego w stosunku do funduszu wynagro-
dzeñ i wliczanego w koszty uzyskania przychodu. W mniejszych firmach fundusz
szkoleniowy bêdzie fakultatywny. Wykorzystywanie tego funduszu powinno byæ
przedmiotem porozumienia miêdzy pracodawc¹ i reprezentacj¹ za³ogi, co sk¹din¹d wzmoc-
ni autonomiczny (prowadzony bez udzia³u przedstawicieli rz¹du) dialog spo³eczny. Taki fun-
dusz stanie siê dŸwigni¹ podnoszenia kapita³u ludzkiego firmy i wzmocnienia jej pozycji ryn-
kowej. U³atwi ponadto pracownikom utrzymanie siê na rynku pracy w przypadku zwolnienia.

Rynek pracy

237. Podstawow¹ przeszkod¹ poprawy sytuacji na rynku pracy jest „klin podatkowy”, czyli bar-
dzo wysokie ³¹czne obci¹¿enie fiskalne wynagrodzeñ, które powoduje, ¿e mimo relatywnie
niskiego poziomu p³ac, koszty pracy s¹ wysokie i hamuj¹ przyrost zatrudnienia nawet
w okresie koniunktury.

238. Polski rynek pracy generalnie potrzebuje wiêkszej instytucjonalnej elastycznoœci.
Nie wykorzystywane w tym zakresie mo¿liwoœci tkwi¹ zw³aszcza w regulacji zbiorowych
stosunków pracy. W tej dziedzinie wskazana jest ca³kowicie nowa ustawa o charakterze ko-
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deksowym, która wiod³aby do zasadniczej decentralizacji i autonomizacji dialogu miêdzy
stronami stosunków pracy – pracodawcami i reprezentacjami pracowniczymi.

239. Ze wzglêdu na coraz ni¿szy wskaŸnik aktywnoœci zawodowej kobiet, przy jednoczeœnie
spadaj¹cym poziomie dzietnoœci, konieczne staje siê wprowadzenie systemowych rozwi¹-
zañ, które stanowi³yby skuteczn¹ barierê przeciw wszelkim formom dyskryminacji kobiet na
rynkach pracy, przede wszystkim zaœ umo¿liwia³by by im godzenie obowi¹zków wycho-
wawczych i zawodowych w taki jednak sposób, aby ryzyko ponoszenia dodatkowych ko-
sztów przez pracodawców nie zwiêksza³o siê.

240. Istotnym wzbogaceniem mo¿liwoœci poprawy sytuacji na rynku pracy by³oby uruchomienie
w znacz¹cej skali ró¿nych form ekonomii spo³ecznej, które ³¹cz¹ obywatelsk¹ inicjatywê lo-
kaln¹ z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej. Osi¹gniêcie tego celu wymaga w szcze-
gólnoœci kompleksowej przebudowy i o¿ywienia spó³dzielczoœci oraz nowych rozwi¹zañ
prawnych dla lokalnych instytucji wzajemnych ubezpieczeñ i mikrokapita³owych. Tego ro-
dzaju formy dzia³alnoœci gospodarczej rozwin¹ siê i bêd¹ poszerzaæ zasiêg przedsiêbior-
czoœci i gospodarki rynkowej, o ile znajd¹ zrozumienie i wsparcie ze strony administracji pu-
blicznej oraz upowszechni¹ i utrwal¹ siê postawy i praktyczne przejawy spo³ecznej odpo-
wiedzialnoœci biznesu, zw³aszcza du¿ych korporacji. Temu celowi s³u¿yæ bêdzie miêdzy in-
nymi dzia³aj¹cy w szerszej formule Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, wspieraj¹c finanso-
wo i doradczo projekty rozwijaj¹ce szeroko rozumian¹ infrastrukturê ekonomii spo³ecznej.

Finanse publiczne

241. Wszystkie sygnalizowane zmiany instytucjonalne w mniejszej lub wiêkszej mierze poci¹ga-
j¹ za sob¹ potrzebê nowych rozwi¹zañ w systemie finansów publicznych. Konieczne mo-
dyfikacje w tym zakresie dotycz¹ w szczególnoœci:

● poprawy p³ynnoœci i minimalizacji potrzeb kredytowych bud¿etu oraz racjonalizacji
wydatków jednostek sektora finansów publicznych;

● nowelizacji ustawy o finansach publicznych tak, aby dostosowaæ do warunków cz³on-
kostwa Polski w UE i funkcjonowania instrumentów strukturalnych i polityki spójnoœci
konstrukcjê bud¿etu i mechanizm finansowania przedsiêwziêæ rozwojowych, w tym
uregulowaæ mo¿liwoœæ monta¿u finansowego z udzia³em ró¿nego rodzaju podmiotów
publicznych i prywatnych. Z tego punktu widzenia potrzebne jest tak¿e przejœcie do
memoria³owego ujêcia wydatków bud¿etowych. Zapewni³oby to zgodnoœæ ujêcia
bud¿etu pañstwa z dokumentami finansowymi UE i uczyni³o bardziej czytelnym pro-
ces zaci¹gania zobowi¹zañ podlegaj¹cych sp³acie ze œrodków bud¿etowych;

● nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego tak, aby za-
pewniæ im stabilne i wydajne Ÿród³a finansowania us³ug publicznych i rozwoju, a jed-
noczeœnie w³¹czyæ do bud¿etów samorz¹dowych œrodki regionalnych i lokal-
nych funduszy celowych. Nowe przepisy ustawowe okreœl¹ tak¿e zasadê nalicza-
nia subwencji, które w ten sposób zostan¹ ustabilizowane, u³atwiaj¹c samorz¹dom
prowadzenie d³ugofalowej polityki finansowej. Dobrym Ÿród³em finansowania sub-
wencji wyrównawczej mog³yby byæ œrodki z podatku VAT;

● zmian systemu podatkowego, które stopniowo w³¹cz¹ gospodarstwa rolne
i ludnoœæ wiejsk¹ do powszechnego systemu fiskalnego oraz ustanowi¹ efek-
tywny mechanizm podatku od wartoœci nieruchomoœci, zapewniaj¹cy gminom Ÿród³o
finansowania ich przedsiêwziêæ infrastrukturalnych i pobudzania lokalnego rozwoju.

Administracja rz¹dowa

242. Drugim ogólnym obszarem, w którym musz¹ zostaæ wprowadzone nowe rozwi¹zania sy-
stemowe jest centralna administracja rz¹dowa. W tym przypadku niezbêdne modyfikacje
dotycz¹ w szczególnoœci:
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● okreœlenia relacji miêdzy ministerstwem gospodarki i ministerstwem skarbu pañstwa
tak, aby pierwsze ca³oœciowo zajmowa³o siê problemami restrukturyzacji i udzielania
pomocy publicznej, natomiast drugie odpowiada³o za ochronê maj¹tku pañstwowego
oraz nadzorowanie zarz¹dzania sk³adnikami tego maj¹tku, w tym ich prywatyzacj¹,

● takiego wyprofilowania funkcji i zadañ ministerstwa infrastruktury, aby nie pokrywa³y
siê one z kompetencjami ministerstw: gospodarki, skarbu pañstwa oraz nauki i infor-
matyzacji,

● ustanowienia Narodowego Centrum Studiów Strategicznych (NCSS), odpowiadaj¹-
cego za wypracowywanie d³ugofalowych prognoz i strategii dla kluczowych zakre-
sów funkcjonowania pañstwa. Centrum powinno tak¿e skutecznie merytorycznie eg-
zekwowaæ solidne opracowywanie przez inicjatorów zmian prawnych Oceny Skut-
ków Regulacji (OSR).

Stanowienie i egzekwowanie prawa

243. Ustawodawstwo i egzekucja prawa jest kolejn¹ dziedzin¹ wymagaj¹c¹ nowej systemowej
regulacji zwi¹zanej z efektywn¹ realizacj¹ NPR. Jakoœæ stanowienia prawa w Polsce syste-
matycznie siê obni¿a. Przyczyna tkwi w wadliwym funkcjonowaniu mechanizmów politycz-
nych. Nawet najlepsza obs³uga prawna nie naprawi braków samej demokratycznej proce-
dury. Wykoœlawianie prawa nastêpuje miêdzy innymi za spraw¹ coraz agresywniejszego
i pozostaj¹cego poza demokratyczn¹ kontrol¹ lobbingu. Dlatego wzmocnienia wymagaj¹
uprawnienia rz¹du w procesie legislacyjnym.

244. Przyczyny s³aboœci ustawodawstwa tkwi¹ tak¿e w intensywnoœci i tempie prac legislacyj-
nych. Z kadencji na kadencjê wzrasta liczba uchwalanych przez parlament ustaw. W szcze-
gólnoœci jednak s¹ to kolejne nowelizacje okreœlonej ustawy, w których gubi siê sens pier-
wotnej legislacji. W tej sytuacji nale¿a³oby przyj¹æ i respektowaæ zasadê, ¿e po trzech no-
welizacjach danej ustawy nastêpna inicjatywa legislacyjna w tym zakresie musi
oznaczaæ uchwalenie ca³oœciowej ustawy a nie jej cz¹stkow¹ zmianê. Powy¿sza za-
sada nie dotyczy³aby kodeksów, co do których istniej¹ szczególne mechanizmy troski o ja-
koœæ prawa. Wówczas z wiêksz¹ roztropnoœci¹ wystêpowano by z propozycjami noweliza-
cyjnymi a prawo stawa³oby siê tym samym bardziej spójne i stabilne. Wskazane s¹ tak¿e
nowe regulacje zaostrzaj¹ce zasady ustalania vacatio legis oraz przepisów przejœciowych
i wprowadzaj¹cych.

245. Inne powszechnie wytykane mankamenty ustawodawstwa to: powa¿ne opóŸnienia w wy-
dawaniu aktów wykonawczych i ogólnie zbytnia wiara w moc sprawcz¹ przepisów pra-
wnych; w tym samym nadmierne siêganie po zmianê przepisu jako œrodka zaradczego na
negatywne zjawiska.

246. Dlatego nale¿y rozwa¿yæ ustawowe zmodyfikowanie zasad funkcjonowania Rady Legisla-
cyjnej przy Prezesie Rady Ministrów jako organu, który z urzêdu formu³owa³by opiniê
o wszystkich projektach ustawowych i by³by œciœle powi¹zany z Rz¹dowym Centrum Legi-
slacji. Opinia Rady Legislacyjnej by³aby podawana do wiadomoœci publicznej i musia³aby
siê z ni¹ zapoznaæ Rada Ministrów przed podjêciem decyzji lub zajêciem stanowiska. Ge-
neralnego wzmocnienia wymagaj¹ rz¹dowe s³u¿by legislacyjne.

247. Zastrze¿enia dotycz¹ egzekucji prawa, czyli wydawania i wykonywania orzeczeñ s¹do-
wych oraz decyzji administracyjnych. W przypadku s¹downictwa jest to zasadniczo spowo-
dowane jego nieprzystosowaniem do gwa³townie rosn¹cej liczby rozpoznawanych spraw.
W szeregu dziedzinach s¹downictwo, do którego obecnie rocznie trafia blisko 10 milionów
spraw, funkcjonuje jak w czasach, kiedy liczba spraw wynosi³a 2 miliony. Niska jakoœæ sta-
nowionego prawa przenosi siê na jakoœæ orzecznictwa, bo rodzi niejednolitoœæ interpretacji
s¹dowej. Tym samym prawo nie jest zrozumia³e dla jego u¿ytkowników i adresatów. Obok
kontynuowania upraszczania procedur w sprawach drobnych, wskazane jest rozwa¿enie
celowoœci powrotu do koncepcji odrêbnych s¹dów grodzkich, jak równie¿ konieczne jest
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dalsze odci¹¿anie sêdziów poprzez przekazywanie rozstrzygania w sprawach w istocie ad-
ministracyjnych (rejestry) referendarzom s¹dowym.

248. Niezbêdne staje siê tak¿e podniesienie wymagañ wobec sêdziów i samoeliminowanie z za-
wodu osób naruszaj¹cych pragmatykê s³u¿bow¹ oraz postêpuj¹cych nieetycznie. Nie
sprzyja temu Ÿle pojêta solidarnoœæ zawodowa wystêpuj¹ca wœród sêdziów, ale tak¿e w in-
nych prawniczych grupach zawodowych.

249. Krytycznie nale¿y oceniæ tak¿e stosowanie prawa przez administracjê publiczn¹. Po-
wszechnie podnoszone s¹ zastrze¿enia w odniesieniu do jakoœci kadr administracji, jej po-
litycznego uwik³ania i niskiej sprawnoœci organizacyjno-technicznej. Wskazuje na to miêdzy
innymi bardzo wysoki wskaŸnik (39%) uchylania b¹dŸ uniewa¿niania przez S¹dy Admini-
stracyjne zaskar¿onych decyzji administracyjnych.
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Monitoring i ewaluacja NPR

250. Realizacja Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 oraz wynikaj¹cych z niego poszczegól-
nych programów operacyjnych bêdzie przedmiotem systematycznego procesu monitoro-
wania i ewaluacji (oceny) zgodnie z zapisami ustawy o Narodowym Planie Rozwoju.
Punktem odniesienia dla obydwu tych procesów bêd¹ wskaŸniki okreœlone w Narodowym
Planie Rozwoju w trzech podstawowych sferach:

● aksjologicznej - odnosz¹ce siê do podstawowych wartoœci i zasad sformu³owanych
w dokumencie,

● strategicznej – odnosz¹ce siê do celów i priorytetów strategicznych sformu³owa-
nych w NPR,

● europejskiej – odnosz¹ce siê do tych samych zagadnieñ, które uznano za najistot-
niejsze dla œledzenia postêpu realizacji Strategii Lizboñskiej (uzupe³nionej o zapisy
z Goeteborga).

251. Przygotowuj¹c Wstêpny Projekt NPR dokonano rozpoznania podstawowych wskaŸników
realizacji Planu oraz dostêpnoœci danych statystycznych. Dla prawid³owego sformu³owania
pe³nej listy wskaŸników w trzech wspomnianych powy¿ej sferach znaczenie bêd¹ mia³y za-
równo planowane do przeprowadzenia w najbli¿szych miesi¹cach: ewaluacja ex-ante Na-
rodowego Planu Rozwoju, wyniki konsultacji spo³ecznych jak i postêp prac nad poszcze-
gólnymi strategiami sektorowymi i horyzontalnymi, w tym strategiami rozwoju województw.

252. WskaŸniki strukturalne przyjmowane do oceny postêpów realizacji celów NPR powinny byæ
klarowne, ³atwe do odczytania i zinterpretowania oraz dostêpne w statystykach krajów
cz³onkowskich. Wykorzystywane obecnie wskaŸniki nie zawsze spe³niaj¹ te kryteria. Wy-
daje siê równie¿, i¿ zbyt du¿a liczba wskaŸników szczegó³owych utrudnia ogóln¹ obiektyw-
n¹ ocen¹ sytuacji. Byæ mo¿e nale¿a³oby rozwa¿yæ mo¿liwoœæ skonstruowania syntetyczne-
go miernika (np. na wzór Human Development Index- HDI) obrazuj¹cego poziom realizacji
celów Strategii Lizboñskiej.
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Podstawowe wartoœci i wskaŸniki ich realizacji NPR 2007-2013
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Wartoœci WskaŸniki Wartoœæ na koniec �ród³o danych/
roku bazowego* czêstotliwoœæ pomiaru

udzia³ w wyborach i referendach PKW i GUS

wskaŸnik postrzeganej korupcji CBOS, Transparency International, 
badania sonda¿owe / nie rzadziej 
ni¿ na dwa lata

poziom zaufania do instytucji publicznych GUS, badania sonda¿owe oraz 
inne Ÿród³a m.in. Komisja 
Europejska / nie rzadziej ni¿ raz 
na dwa lata

stopieñ rozwoju spo³eczeñstwa 2003 r.: 13% anga¿uje GUS, badania sonda¿owe oraz
obywatelskiego siê w dzia³ania na rzecz inne Ÿród³a / nie rzadziej ni¿ raz

spo³ecznoœci lokalnej na dwa lata

wskaŸniki tzw. demografii przedsiêbiorczoœci, EUROSTAT/ nie rzadziej ni¿ raz
tj. „urodzeñ” przedsiêbiorstw, na dwa lata
„trwania ¿ycia”, „umieralnoœci”

wskaŸnik zaufania spo³ecznego 11% ufa wiêkszoœci ludzi GUS, badania sonda¿owe oraz
lub wskaŸnik kapita³u spo³ecznego (miara inne Ÿród³a m.in.: EUROSTAT,
zaufania spo³ecznego, miara zaufania OECD, Bank Œwiatowy / nie
do instytucji pañstwa, miara sieci spo³ecznej) rzadziej ni¿ raz na dwa lata

zró¿nicowanie indeksu jakoœci ¿ycia 
(materialnej zasobnoœci: postaw i zachowañ 
obywatelskich, nowoczesnoœci, dobrostanu 
spo³ecznego, dobrostanu fizycznego, j.w.
dobrostanu psychicznego, stresu ¿yciowego 
i zachowañ patologicznych) miêdzy regionami 
i grupami spo³ecznymi lub ocena 
ekonomicznych warunków ¿ycia

wskaŸnik wzglêdnego ubóstwa (60% mediany 
dochodów),wskaŸniki zró¿nicowania dochodów GUS/ nie rzadziej ni¿ 
(wsk.zró¿nicowania kwintylowego, raz na dwa lata
wspó³czynnik Giniego, 
wsk. zró¿nicowania decylowego)

przewidywana d³ugoœæ ¿ycia j.w.

dostêpnoœci ró¿nych œrodowisk do edukacji 5% z wy¿szym j.w.
wykszta³ceniem na wsi 
wobec 15% w miastach 
[dodaæ udzia³ m³odzie¿y 
wiejskiej i miejskiej wœród 
aktualnych studentów]

wskaŸnik zró¿nicowania p³ac EUROSTAT/ nie rzadziej
kobiet i mê¿czyzn ni¿ raz na dwa lata

odsetek kobiet uczestnicz¹cych GUS, badania sonda¿owe oraz
w ¿yciu politycznym inne Ÿród³a m.in.: EUROSTAT, 

(parlament, sejmiki woj.) OECD, Bank Œwiatowy / nie
rzadziej ni¿ raz na dwa lata

struktura demograficzna spo³eczeñstwa GUS/ nie rzadziej 
ni¿ raz na dwa lata

powierzchnia lasów i rezerwatów przyrody j.w.

wskaŸniki czystoœci œrodowiska j.w.

wartoœæ odnowionych zabytków kultury j.w.

* rokiem bazowym, z uwagi na dostêpnoœæ danych statystycznych, jest rok 2003, w dalszych pracach dane bêd¹ aktualizowane.

Obywatelska
suwerennoœæ
jednostki

Spójnoœæ 
i solidarnoœæ
spo³eczna

Zrównowa¿ony
rozwój
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Zasada WskaŸniki Wartoœæ na koniec roku bazowego* �ród³o danych/
czêstotliwoœæ 
pomiaru

udzia³ wydatków na oœwiatê, szkolnictwo GUS/ nie rzadziej
wy¿sze i B+R w PKB ni¿ raz na dwa lata

wskaŸnik skolaryzacji j.w.

wskaŸnik osi¹gniêæ szkolnych (test PISA) 2003 r.: czytanie ze zrozumieniem OECD/ nie rzadziej
– 497 punktów, 14 miejsce wœród ni¿ raz na dwa lata
29 krajów OECD; matematyka 
– 490 punktów, 21 miejsce wœród 
krajów OECD

procent absolwentów szkó³ wy¿szych GUS/ nie rzadziej
kierunków œcis³ych i technicznych ni¿ raz na dwa lata

dostêp do Internetu j.w.

liczba patentów j.w.

filadelfijski wskaŸnik cytowañ 
prac polskich naukowców

podzia³ finansów publicznych miêdzy GUS/ nie rzadziej
centrum i samorz¹dy ni¿ raz na dwa lata

liczba organizacji pozarz¹dowych j.w.

wskaŸnik dzietnoœci j.w.

wskaŸnik rozwodów 
Polityka prorodzinna i zawieranych ma³¿eñstw j.w.

odsetek dzieci objêtych 
opiek¹ do lat 3 i do lat 6 j.w.

œredni czas oczekiwania na rozpatrzenie 
okreœlonych kategorii spraw 
lub liczba spraw zaleg³ych

poziom spo³ecznego zaufania do GUS, badania
s¹downictwa i innych instytucji ochrony sonda¿owe oraz
praw obywatelskich inne Ÿród³a m.in.:

EUROSTAT, 
OECD, Bank 
Œwiatowy / nie 
rzadziej ni¿ raz na 
dwa lata

liczba skarg do rzecznika 
praw obywatelskich

* rokiem bazowym, z uwagi na dostêpnoœæ danych statystycznych, jest rok 2003, w dalszych pracach dane bêd¹ aktualizowane.

Wspieranie 
nauki 
i edukacji

Zapewnienie 
równego dostêpu
do instytucji 
ochrony praw 
i wolnoœci

Pomocniczoœæ 
pañstwa
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Wartoœæ �ród³o danych/
Cele WskaŸniki œrednioroczna czêstotliwoœæ pomiaru

roku bazowego*

Cel 1.
Utrzymanie gospodarki PKB na mieszkañca wg PPS, (UE 25=100) 46 GUS/EUROSTAT/rocznie
na œcie¿ce wysokiego 
wzrostu gospodarczego Œrednioroczne tempo wzrostu PKB, 

(rok poprzedni =100) 3,8 GUS/rocznie

Cel 2: 
Wzmocnienie Nak³ady na dzia³alnoœæ badawcz¹ 0,56 GUS/rocznie
konkurencyjnoœci i rozwojow¹ w % PKB
przedsiêbiorstw i regionów 
oraz wzrost zatrudnienia. Udzia³ % w ludnoœci w wieku 15 lat i wiêcej 

osób z poziomem wykszta³cenia I -30,2 GUS(BAEL)/œredniorocznie
I – podstawowe (³¹cznie z gimnazjalnym) II-58,9
II – œrednie (³¹cznie z zasadniczym III-10,9

zawodowym i policealnym)
III - wy¿sze

Autostrady/drogi krajowe (w km) drogi krajowe – 18.225 GUS/rocznie
w tym autostrady – 405 GDDKiA

Linie kolejowe (w km) zmodernizowane 20.665 (PKL i inni zarz¹dcy) GUS/rocznie

Udzia³ pracuj¹cych I-18,4 GUS(BAEL)/
w sektorach gospodarki (I/II/III)** II-28,6 œredniorocznie

III-53,0

Cel 3: 
Podniesienie poziomu Zró¿nicowanie poziomu PKB na 2002r.: GUS/rocznie
spójnoœci spo³ecznej, mieszkañca pomiêdzy województwami woj. mazowieckie 31115 z³.,
gospodarczej (na poziomie NTS II) woj. lubelskie 14300 z³.
i przestrzennej 

Zró¿nicowanie stopy bezrobocia podregion e³cki: 35,1%; GUS/stopa
(na poziomie NTS III) podregion bezrobocia rejestrowanego

m.st. Warszawa: 6,3% (stan w dn. 31.12.)

*rokiem bazowym, z uwagi na dostêpnoœæ danych statystycznych, jest rok 2003, w dalszych pracach dane bêd¹ aktualizowane.
**rolnictwo, leœnictwo, rybo³ówstwo, II – przemys³, budownictwo, III – us³ugi
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Wartoœæ �ród³o danych/
Priorytety WskaŸniki œrednioroczna czêstotliwoœæ 

roku bazowego* pomiaru

Inwestycje Procentowy stan realizacji docelowej sieci autostrad 

Procentowy stan realizacji docelowej sieci dróg ekspresowych

Procentowy stan realizacji postanowieñ Traktatu Akcesyjnego 
w zakresie dostosowañ dróg krajowych do zwiêkszonej normy 
naciskowej dla samochodów ciê¿arowych

Bezpieczeñstwo ruchu drogowego (wypadki œmiertelne Komenda G³ówna
na 10 tys. pojazdów silnikowych) 3,5 Policji/rocznie

Przepustowoœæ portów lotniczych w %

Przewozy pasa¿erów transportem zbiorowym (w mln.pasa¿erów):
- drogowym (³¹cznie z komunikacj¹ miejsk¹), 5.021,8
- kolejowym 283,4 GUS/rocznie

Linie kolejowe (w km): Po przystosowaniu
- przystosowane do prêdkoœci 200 km/h linii kolejowych do
- procentowy stan przebudowy kolejowej sieci transportowej TEN-T prêdkoœci 200 km/h

dane bêd¹ 
w sprawozdawczoœci 
GUS

Skrócenie czasu podró¿y/dojazdu

Ludnoœæ w miastach korzystaj¹ca z oczyszczalni œcieków 84,2% GUS/rocznie

Zatrudnienie WskaŸnik zatrudnienia (O/K/M) O - 44,0 GUS(BAEL)/
K - 38,2 œredniorocznie
M - 50,4

Stopa bezrobocia (O/K/M) O - 19,6 GUS(BAEL)/
K - 20,4 œredniorocznie
M -19,0

D³ugotrwa³e bezrobocie (13 miesiêcy i wiêcej)(udzia³ d³ugotrwale O - 49,7 GUS(BAEL)/
bezrobotnych w populacji bezrobotnych ogó³em w %) (O/K/M) K - 50,8 œredniorocznie

M - 48,6

Liczba osób, które zmieni³y zawód: (O/K/M) Brak danych

Eksport Nap³yw kapita³u z tytu³u BIZ 4,1 mld dolarów** NBP

Eksport na mieszkañca w z³ 5470,43

Przedsiêbiorczoœæ Pracuj¹cy na w³asny rachunek (w tym pracodawcy) (w tys.) (O/K/M) O – 2968 (w tym GUS(BAEL)/
517 pracodawcy) œredniorocznie
K-1056 (w tym 
154 pracodawcy)
M -1912 ( w tym 
363 pracodawcy)

Udzia³ sektora MSP w tworzeniu PKB***

Liczba utworzonych nowych miejsc pracy wskutek dzia³añ SPO WKG

Udzia³ przedsiêbiorstw innowacyjnych 39,3% GUS

Dynamika nak³adów inwestycyjnych w przedsiêbiorstwach****

Innowacje Nak³ady na dzia³alnoœæ innowacyjn¹ w przemyœle (w mln) 15890,0 GUS (PNT-02)

Dostêp do Internetu: liczba hostów //100 mieszkañców

Ochrona rynku Wynalazki zg³oszone do Europejskiego Urzêdu Patentów/1 mln.
mieszkañcó 2,67

Udzielone patenty przez USPTOd/ 1 mln mieszkañców 0,42
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Integracja D³ugotrwa³e bezrobocie (udzia³ d³ugotrwale bezrobotnych O - 49,7 GUS(BAEL)/
spo³eczna w populacji bezrobotnych ogó³em w %) (O/K/M) K - 50,8 œredniorocznie

M - 48,6

WskaŸnik zatrudnienia osób niepe³nosprawnych 13,7 GUS(BAEL)/
œredniorocznie

Wiedza Dostêp do edukacji osób w wieku 25-64
i kompetencje

Uczniowie (w placówkach szkolnictwa dla doros³ych): O - 380,8 GUS (S02, S05,
(w tys.); (O/K/M) K -141,6 S06, S07) /rocznie

M -239,2

Liczba osób korzystaj¹cych z: szkoleñ zawodowych, 
doradztwa zawodowego

Aktywizacja Kszta³cenie ustawiczne doros³ych (% udzia³ osób w wieku 25-64 GUS(BAEL)/
i mobilnoœæ lata ucz¹cych siê i dokszta³caj¹cych w ludnoœci w wieku 25-64 lata) 4,4 œredniorocznie

Przeciêtny miesiêczny dochód rozporz¹dzalny w gospodarstwach 729,87 z³ GUS (Badanie
domowych na osobê w z³: rolników, pracowników - gospodarstw bud¿etów

pracowników gospodarstw
474,31 z³ domowych)/rocznie
– gospodarstw 
rolników

Relacja poziomów PKB na 1 mieszkañca miêdzy województwem 
najubo¿szym, a najbogatszym 2,18***** GUS/roczne

Gospodarowanie Iloœæ zmian miejsca zamieszkania j.w
przestrzeni¹

WskaŸnik migracji wewnêtrznej na 1000 osób j.w.

Udzia³ powierzchni o szczególnych walorach przyrodniczych GUS
prawnie chronionych w powierzchni ogólnej kraju w % 32,5% (OS7- sprawoz. 

z ochrony przyrody; 
SGO - sprawoz. 
Z leœnictwa 
i ochrony œrodowiska)
/rocznie

Dostêpnoœæ komunikacyjna

* rokiem bazowym, z uwagi na dostêpnoœæ danych statystycznych, jest rok 2003, w dalszych pracach dane bêd¹ aktualizowane.
** dane nieostateczne
*** mo¿e byæ obliczony po wprowadzeniu do programu badañ statystycznych statystyki publicznej
**** uœciœlenia wymaga zakres wskaŸnika (w kontekœcie innych wskaŸników w tym “celu”). Czy dot. wszystkich przedsiêbiorstw nie-

zale¿nie od wielkoœci czy MPS (wymaga naliczenia odpowiednich grupowañ). Mo¿liwe jest równie¿ przedstawienie nak³adów
brutto na œrodki trwa³e w sektorze przedsiêbiorstw niefinansowych (w ujêciu rachunków narodowych – wg sektorów instytucjonal-
nych). Dane liczbowe za 2003 r. mog¹ byæ podane w poniedzia³ek.

***** relacja poziomu PKB na 1 mieszkañca w województwie mazowieckim do poziomu PKB na 1 mieszkañca w województwie lubel-
skim.
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Lp. Obszar/wskaŸnik Cel Strategii UE Polska

Lizboñskiej UE-15 UE-25

2010 2000 2003 2000 2003 2000 2003

I Ogólna sytuacja gospodarcza

- œrednie tempo wzrostu PKB (w %) a) 3% 1,7 1,8 2,6
- wydajnoœæ pracy – UE-15=100 b) 100,0 100,0 92,4 93,4 47,6 50,1
- wydajnoœæ pracy UE 25=100 b) 108,4 107,5 100,0 100,0 51,0 58,6
- PKB pc / PPS – tys. EUR 22,7 24,3 20,6 22,3 9,5 10,3

II Zatrudnienie

WskaŸniki (w %)***:
- zatrudnienia (udzia³ pracuj¹cych w liczbie 

ludnoœci w wieku 15-64 lata)
- ogó³em 70% 63,4 64,4 62,4 63,0 55,0 51,2
- kobiet 60% 54,1 56,0 53,6 55,1 48,9 46,0
- osób w wieku 55-64 lat 50% 37,8 41,7 36,6 40,2 28,4 26,9

- osoby w wieku 25-64 lata ucz¹ce siê i dokszta³caj¹ce 
(% udzia³ w ludnoœci w wieku 25-64 lata) 12,5% 8,5 10,0 7,9 9,3 5,0

III Edukacja, innowacyjnoœæ i badania 
(Europejski Obszar Wiedzy)

IIIa Badania i Rozwój (B+R)
- nak³ady na dzia³alnoœæ B+R w  %PKB 3% 1,93 1,98 1,88 1,9 0,66 0,56
- liczba wynalazków zg³oszonych doEPOc)/1mln mieszkañców 158,72 158,46* 133,61 133,59* 2,67 2,67** 
- liczba patentów udzielonych przez USPTOd) /1mln 

mieszkañców 66,66 71,34* 59,92* 0,34 0,42**

IIIb Spo³eczeñstwo informacyjne
-  udzia³ gospodarstw domowych z dostêpem do internetu 

w gospodarstwach domowych ogó³em (w %) 18,3 44,0 5,1 13,8
- wydatki na technologie informacyjne w % PKB 3,2** 3,0 3,1** 2,9 1,6 ** 2,5
- wydatki na technologie telekomunikacyjne w % PKB 3,1** 3,2 2,5** 2,6 4,3 ** 6,7

IIIc Edukacja
-  absolwenci szkó³ wy¿szych (nauki œcis³e, kierunki techniczne,

informatyczne) w wieku 20-29 lat na 1000 mieszkañców 15% 11,0 10,2 6,6 9,0
-  inwestycje w kapita³ ludzki: wydatki publiczne 

na edukacjê w % PKB 4,90 4,94 4,99 5,41*
- osoby z wykszta³ceniem co najmniej œrednim w grupie 
osób w wieku 20-24 ( w %)*** 85% 73,6 73,8 76,4 76,7 87,8 88,8

IV Reformy gospodarcze

- transpozycja dyrektyw dotycz¹cych rynku wewnêtrznego 98,5% 35-85
- wzglêdne indeksy poziomów, UE-15=100e) 100 100 96,2 96,4* 54,2 57,5*
- wzglêdne indeksy poziomów cen, UE-25=100e) 104,0 104,0 100,0 100,0 56,3 53,3

V Spójnoœæ spo³eczna

- stopa bezrobocia d³ugookresowego 
12 m-cy i wiêcej *** (w %) 3,5 3,3 4,0 4,0 7,6 10,7

- zagro¿enie ubóstwem po uwzglêdnieniu w dochodach 
transferów spo³. (w %) 15,0 15,0 15,0 16,0 17,0*

VI Œrodowisko naturalne / zrównowa¿ony rozwój

VIa Zmiany klimatu
-  stopieñ redukcji emisji gazów cieplarnianych 

w stosunku do roku bazowego 92% i) 96,3 97,1* 90,4 91,0* 68,3 67,7*
- udzia³ energii ze Ÿróde³ odnawialnych w ca³kowitej 

konsumpcji energii elektr. 22% 14,7 13,5* 13,7 12,7* 1,7 2,0*
- energoch³onnoœæ (kg ekw. olejowego na 1000 Euro PKB) 193,3 191,7* 211,6 209,9* 675,8 650,1*
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VIb Transport
- kolejowy (mld tonokm) 249,3 54,6 49,6
- samochodowy (mld tonokm) 127,0 72,8 78,2
- lotniczy (mld pasa¿erokm) 302,9 6,0 6,9

VIc Zdrowie publiczne
- zgony niemowl¹t na 1000 urodzeñ ¿ywych 4,7 4,3 5,2 5,0** 8,1 7,0
- przeciêtne trwanie ¿ycia (lata):

- mê¿czyŸni 75,5 75,8* 74,4 74,8* 69,7 70,5
- kobiety 81,4 81,6* 80,8 81,1* 78,0 78,9

VId Gospodarka zasobami naturalnymi
- odpady komunalne zebrane (kg / mieszkañca) f) 554,0 577,0 520,0 534,0 319,6 260,0

�ród³o: EUROSTAT
a) dla UE-15, UE-25 i Polski - w latach 2000-2003
b) wydajnoœæ pracy liczona jako PKB wg si³y nabywczej na 1 pracuj¹cego (przeciêtnie w roku).
c) EPO –  European Patent Office
d) USPTO – United States Patent and Trademark Office
e) ceny detaliczne skonwertowane wed³ug PPS
f) dane szacunkowe 
g) dotyczy przedsiêbiorstw w sekcjach: C, D, E o liczbie pracuj¹cych powy¿ej 49 osób, które ponios³y w danym roku nak³ady na

dzia³alnoœæ innowacyjn¹
h) dotyczy przedsiêbiorstw w sekcjach: C, D, E o liczbie pracuj¹cych powy¿ej 49 osób
i) stopieñ realizacji strategii lizboñskiej dla Polski wynosi 94%.
* rok 2002
** rok 2001. W BAEL nie by³y zbierane stosowne informacje.
*** Na podstawie badañ si³y roboczej (w Polsce - BAEL) za II kwarta³.

Lp. Obszar/wskaŸnik Cel Strategii UE Polska

Lizboñskiej UE-15 UE-25

2010 2000 2003 2000 2003 2000 2003



Polityka spójnoœci Unii Europejskiej 
w latach 2007-2013

Znaczenie polityki spójnoœci w Unii Europejskiej

253. Polska jest za utrzymaniem polityki spójnoœci jako podstawowej polityki Wspólnot Europej-
skich. Zasada ta zosta³a zapisana ju¿ w Traktacie Rzymskim i potwierdzona by³a w kolej-
nych traktatach, a tak¿e w projekcie Konstytucji Europejskiej. Dlatego te¿ dzia³ania na
rzecz spójnoœci gospodarczej, spo³ecznej i przestrzennej s¹ jedn¹ z podstawowych sfer in-
terwencji. Jest to gra o sumie dodatniej, która przynosi korzyœci wszystkim krajom UE,
w postaci szybszego wzrostu gospodarczego i zwiêkszonej konkurencyjnoœci. Argumen-
tem na rzecz tej polityki s¹ tak¿e znacznie wiêksze, po rozszerzeniu Unii do 25 pañstw,
zró¿nicowania regionalne.

Wieloletnie programowanie bud¿etu 
i polityk w Unii Europejskiej 

254. Unia Europejska programuje swój bud¿et i polityki w horyzoncie wieloletnim. Zgodnie z pro-
jektem Konstytucji Europejskiej programowanie wieloletnie dotyczy czasu nie krótszego ni¿
5 lat. Propozycje przysz³ej polityki spójnoœci Wspólnot Europejskich zosta³y przedstawione
w trzecim raporcie kohezyjnym w lutym 2004 roku, a w lipcu tego samego roku KE przed-
stawi³a projekty odpowiednich regulacji prawnych. W roku 2005 zak³ada siê przyjêcie wszy-
stkich ustaleñ dotycz¹cych regulacji prawnych oraz przedstawienie ramowych dokumentów
unijnych tak, aby w roku 2006 mo¿na by³o przygotowaæ i przyj¹æ wszystkie niezbêdne do-
kumenty programowe kraju beneficjenta, a od stycznia 2007 rozpocz¹æ finansowanie
przedsiêwziêæ uruchamianych w ramach nowej perspektywy finansowej. Oznacza to, ¿e
podjête prace nad sformu³owaniem NPR 2007-2013 umo¿liwiaj¹ Polsce aktywny dialog
z KE na temat problemów rozwojowych.

Zakres nowej polityki spójnoœci 

255. Komisja Europejska zaproponowa³a, aby w latach 2007-2013 zlokalizowaæ ca³okszta³t dzia-
³añ dotycz¹cych rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej
oraz aby przesun¹æ wszystkie fundusze dotycz¹ce rybo³ówstwa z polityki spójnoœci do poli-
tyki rybo³ówstwa. Oznacza to, ¿e nowa polityka spójnoœci nie bêdzie ju¿ finansowa³a rozwo-
ju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz rybo³ówstwa, a rola koordynacyjna KE w tym zakresie
zostaje bardzo ograniczona. W krajach beneficjentach, które cechuje istotne znaczenie rol-
nictwa i obszarów wiejskich pojawia siê w zwi¹zku z tym trudny problem skoordynowania
dzia³añ finansowanych ze œrodków europejskich w ramach dwu ró¿nych polityk Wspólnot
Europejskich. Dlatego istnieje realne niebezpieczeñstwo uprawiania w Polsce w latach
2007-2013 dwu ró¿nych polityk rozwoju regionalnego - jednej ogólnej i skierowanej do ob-
szarów zurbanizowanych, drugiej dotycz¹cej rolnictwa i obszarów wiejskich. NPR bêdzie je-
dynym instrumentem koordynacji tych wynikaj¹cych z tego dwu strumieni finansowych.

Strategia Lizboñska

256. W roku 2000 na Szczycie w Lizbonie za³o¿ono przekszta³cenie UE w ci¹gu dziesiêciu lat
w najbardziej konkurencyjn¹ gospodarkê œwiatow¹. S³u¿yæ temu maj¹ przede wszystkim
zwiêkszone nak³ady na badania i rozwój oraz budowanie spo³eczeñstwa opartego na wie-
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dzy. W roku 2001 na Szczycie w Goeteborgu za³o¿enia te zosta³y uzupe³nione o elementy
zwi¹zane z trwa³ym i zrównowa¿onym, ze wzglêdu na œrodowisko, rozwojem spo³eczno-
gospodarczym. Istotnym problemem dotycz¹cym funkcjonowania Wspólnot Europejskich
w latach 2007-2013 by³o podstawowe miejsce realizacji Strategii Lizboñskiej - czy maj¹ to
byæ polityki wewnêtrzne, czy polityka spójnoœci. Komisja Europejska zaproponowa³a wpisa-
nie Strategii Lizboñskiej w now¹ politykê spójnoœci. Bêdzie ona wdra¿ana za pomoc¹ fun-
duszy zarówno w ramach poddzia³u 1a - konkurencyjnoœæ, jak te¿ poddzia³u 1b - spójnoœæ.
Takie rozwi¹zanie jest korzystne dla Polski, bowiem najwy¿ej rozwiniête kraje UE w dal-
szym ci¹gu pozostan¹ zainteresowane polityk¹ spójnoœci. Jednak bêdzie to mia³o tak¿e
istotny wp³yw na sposób uprawiania tej polityki w latach 2007-2013 w Polsce. W znacznie
wiêkszym ni¿ dot¹d stopniu polityka ta bêdzie zorientowana na budowanie si³y konkuren-
cyjnej regionów.

Bud¿et polityki spójnoœci 

257. W Unii Europejskiej tocz¹ siê obecnie dyskusje na temat wielkoœci ogólnego bud¿etu na
kolejny okres programowania. KE zaproponowa³a na lata 2007-2013 du¿y bud¿et Wspól-
not Europejskich, którego skala rocznych wydatków by³aby zbli¿ona do 1,26% dochodu na-
rodowego brutto (DNB) pañstw cz³onkowskich. Szeœæ krajów bêd¹cych p³atnikami netto
proponuje ma³y bud¿et o wydatkach wynosz¹cych oko³o 1% DNB. Obydwie te wielkoœci do-
tycz¹ zobowi¹zañ finansowych. Bud¿et polityki spójnoœci jest podstawowym amortyzato-
rem ewentualnych ograniczeñ skali wydatków uruchamianych na poziomie Wspólnot Euro-
pejskich w latach 2007-2013. Dlatego ma³y bud¿et jest zagro¿eniem dla Polski, bowiem
mo¿e siê okazaæ, ¿e maksymalne œrednioroczne transfery na rzecz naszego kraju bêd¹
mniejsze ni¿ oczekiwane.

Pu³ap transferów na rzecz Polski 

258. Dotychczas œrednioroczny pu³ap transferów na rzecz poszczególnych pañstw beneficjen-
tów w ramach polityki spójnoœci nie mo¿e przekraczaæ ekwiwalentu 4% ich produktu krajo-
wego brutto. Komisja Europejska proponuje utrzymanie takiego pu³apu tak¿e w latach
2007-2013, pomimo zmian w klasyfikacji bud¿etowej, co oznacza, ¿e uwzglêdnia ona nie
tylko politykê spójnoœci w nowej formule, ale tak¿e przesuniête do Wspólnej Polityki Rolnej
dzia³ania dotycz¹ce rolnictwa i obszarów wiejskich oraz dzia³ania dotycz¹ce rybo³ówstwa.
Dla Polski oznacza³oby to, ¿e œrednioroczne transfery z Unii Europejskiej w ramach nowej
polityki spójnoœci bêd¹ wynosi³y maksymalnie ok. 3,55% PKB, a pozosta³e œrodki na pozio-
mie oko³o 0,45% PKB zwi¹zane bêd¹ z rozwojem obszarów wiejskich i rolnictwa oraz z ry-
bo³ówstwem. Dlatego konsekwentnie trzeba d¹¿yæ do zweryfikowania niekorzystnej dla
Polski zmiany sposobu liczenia pu³apu 4%.

Kwalifikowalnoœæ kosztów podatku od wartoœci dodanej 

259. Komisja Europejska zaproponowa³a, aby w latach 2007-2013 koszty VAT by³y niekwalifiko-
walne w odniesieniu do dzia³añ finansowanych z Europejskiego Funduszu Regionalnego
i Europejskiego Funduszu Spójnoœci. W przypadku Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
proponuje siê utrzymanie dotychczasowej zasady naliczania VAT. Niekwalifikowalnoœæ VAT
bêdzie stanowi³a olbrzymi problem dla podmiotów administracji publicznej, które nie mog¹
byæ podatnikami VAT. Do podmiotów tych nale¿¹ miêdzy innymi samorz¹dy terytorialne
i uczelnie wy¿sze. Z punktu widzenia tych podmiotów wielkoœæ œrodków krajowych potrzeb-
nych do realizacji projektów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wzroœnie
z obecnych 33,3% wartoœci œrodków unijnych do 62,7% wartoœci tych œrodków, a w przypad-
ku Funduszu Spójnoœci odpowiednio z 17,6% do 43,5%. Powa¿ne problemy mog¹ te¿ po-
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wstaæ w przypadku podmiotów bêd¹cych p³atnikami VAT, gdy kwota naliczonego podatku
bêdzie ni¿sza od kwoty podatku nale¿nego. Oznacza to te¿ potencjalny transfer œrodków
z pañstw biedniejszych do bogatszych, wskutek œwiadczenia us³ug zwi¹zanych z fundusza-
mi przez podmioty z pañstw bogatszych. Dlatego nale¿y odebraæ tê propozycjê jako wyj¹t-
kowo niekorzystn¹ dla realizacji NPR 2007-2013, bowiem oznacza ona faktycznie podwy¿-
szenie poziomu niezbêdnego wspó³finansowania ze strony beneficjentów oraz dodatkowy
transfer œrodków z pañstw biednych do najbogatszych. Dlatego Polska d¹¿y do utrzymania
dotychczasowych regu³ w zakresie kwalifikowania podatku od wartoœci dodanej. 

Fundusze w latach 2007 - 2013

260. Komisja Europejska zaproponowa³a, aby w latach 2007-2013 w ramach nowej polityki spój-
noœci by³y uruchamiane jedynie dwa fundusze strukturalne - Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego i Europejski Fundusz Spo³eczny oraz trzeci instrument - Fundusz Spójnoœci.
Ca³oœæ dzia³añ dotycz¹cych rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich ma zostaæ przesuniêta
do Wspólnej Polityki Rolnej i uruchamiana w ramach nowego Europejskiego Funduszu Rol-
nego Rozwoju Obszarów Wiejskich. Fundusz Spójnoœci ma byæ programowany w sposób
zintegrowany z funduszami strukturalnymi, a struktura alokacji dla Polski ma byæ nastêpu-
j¹ca: 1/3 Fundusz Spójnoœci, 2/3 fundusze strukturalne. Zakres finansowania w ramach
tych obydwu funduszy strukturalnych ma byæ zasadniczo podobny do obowi¹zuj¹cego w la-
tach 2000-2006. Finansowanie Funduszu Spójnoœci ma dotyczyæ dodatkowo miêdzy inny-
mi energii odnawialnej i transportu publicznego w du¿ych miastach. Zasadniczy poziom
wspó³finansowania funduszy strukturalnych pozostaje w dalszym ci¹gu na poziomie 25%.
Wystêpuje wyraŸna tendencja do eliminowania mo¿liwoœci obni¿enia wspó³finansowania
do 20%. Jednak zaproponowano obni¿enie wspó³finansowania nawet do 15% w przypad-
ku peryferyjnie po³o¿onych wysp. Poziom peryferyjnoœci Polski Pó³nocno-Wschodniej
i Wschodniej, udokumentowany pracami ESPON (European Spatial Planning Observation
Network), oznacza, ¿e programy europejskie w tej czêœci Polski powinny tak¿e korzystaæ
z obni¿onego do 15% poziomu wspó³finansowania, a w przypadku funduszy strukturalnych
w ca³ej Polsce powinien zostaæ dopuszczony 20% poziom wspó³finansowania.

Cele polityki spójnoœci w nowym okresie programowania

261. Komisja Europejska zaproponowa³a pewn¹ modyfikacjê systemu programowania funduszy
europejskich w latach 2007-2013. Podstawowe znaczenie ma Cel 1, zorientowany na ob-
szary o niskim poziomie rozwoju spo³eczno-ekonomicznego, mierzonego tak jak dot¹d po-
ziomem PKB na mieszkañca nie przekraczaj¹cym 75% œredniej Unii Europejskiej na pozio-
mie regionów typu NUTS II. Oznacza to, ¿e w latach 2007-2013 wszystkie województwa
Polski pozostan¹ beneficjentami funduszy strukturalnych jako obszary Celu 1. Nowy Cel 2
dotyczy konkurencyjnoœci i zatrudnienia w regionach. Jest to charakterystyczna zmiana -
stary Cel 2 s³u¿y³ restrukturyzacji regionalnej, nowy zwi¹zany jest z wdra¿aniem Strategii
Lizboñskiej. Wreszcie Cel 3 dotyczy wspó³pracy terytorialnej - transgranicznej i miêdzyna-
rodowej. Uznano, ¿e wspó³praca transgraniczna jest sfer¹ o bardzo wysokiej wartoœci do-
danej w skali ca³ej Unii Europejskiej. Komisja Europejska zaproponowa³a, aby 78% œrod-
ków funduszy zosta³o zlokalizowanych na obszarach Celu 1, 18% w ramach Celu 2 oraz
pozosta³e 4% w ramach Celu 3. Zaproponowano likwidacjê instrumentu Inicjatyw Wspólno-
ty zak³adaj¹c, ¿e doœwiadczenia poszczególnych inicjatyw zostan¹ wykorzystane w ramach
nowych celów polityki spójnoœci. Polska bêdzie uczestniczyæ poza Celem 1 w znacz¹cym
zakresie tak¿e w zadaniach Celu 3, chocia¿ wspó³praca miêdzyregionalna zostanie wpisa-
na do regionalnych programów operacyjnych finansowanych w ramach nowego Celu 1. Za-
proponowana przez Komisjê Europejsk¹ modyfikacja Celów i koncentracja œrodków na Ce-
lu 1 jest korzystna dla Polski.
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Programy operacyjne 

262. Tak jak dot¹d programy operacyjne mog¹ mieæ charakter regionalny, sektorowy i horyzon-
talny oraz pomocy technicznej. W regulacjach, jakie maj¹ obowi¹zywaæ w latach 2007-
2013 zaproponowano, aby przyj¹æ jako uniwersalny model finansowanie programu opera-
cyjnego tylko z jednego funduszu strukturalnego. Jednak programy operacyjne dotycz¹ce
infrastruktury transportowej i œrodowiska przyrodniczego powinny uwzglêdniaæ finansowa-
nie zarówno z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jak i z Funduszu Spójno-
œci. W wielu przypadkach, aby zachowaæ logikê dzia³añ rozwojowych, niezbêdne bêdzie
w ramach jednego programu równoczesne finansowanie z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Dlatego zaproponowano, aby
do 5% komplementarnych dzia³añ z obszaru jednego funduszu mog³o byæ finansowane
z drugiego. Jednofunduszowoœæ programów operacyjnych oznacza³aby brak mo¿noœci
wdro¿enia w Polsce modelu 16 regionalnych programów operacyjnych. W ka¿dym woje-
wództwie powinny byæ uruchamiane dwa programy operacyjne (osobny dla ka¿dego fun-
duszu strukturalnego). A dodatkowo dzia³ania dotycz¹ce rolnictwa i obszarów wiejskich by-
³yby realizowane poza polityk¹ spójnoœci, w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Oznacza³o-
by to znacznie wiêksz¹ ni¿ dot¹d centralizacjê modelu wdra¿ania funduszy strukturalnych
w Polsce. Dlatego Polska konsekwentnie d¹¿y do uchylenia regulacji wymuszaj¹cej jedno-
funduszowoœæ w przypadku regionalnych programów operacyjnych.

Programowanie funduszy

263. Komisja Europejska zaproponowa³a zasadnicz¹ modyfikacjê systemu programowania fun-
duszy. Na pocz¹tku zostanie przygotowywany przez KE dokument Strategiczne Wytyczne
Wspólnoty (Community Strategic Guidelines), który nastêpnie zostanie zaakceptowany
przez Parlament Europejski. Bêdzie on podstaw¹ dzia³añ rozwojowych podejmowanych
w pañstwach beneficjentach w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójnoœci. Brak
bêdzie Podstaw Wsparcia Wspólnoty, natomiast dokumentem przygotowywanym przez kraj
cz³onkowski bêd¹ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (National Strategic Reference
Framework). Dokument ten bêdzie zawiera³ jako wiod¹c¹ sekcjê strategiczn¹ i bardzo ogól-
n¹ sekcjê operacyjn¹. Po przyjêciu przez KE, dokument ten bêdzie podstaw¹ budowania
w ramach polityki spójnoœci poszczególnych Programów Operacyjnych (Operational Pro-
grammes) - podstawowych dokumentów operacyjnych bêd¹cych nastêpnie przedmiotem
negocjacji z Komisj¹ Europejsk¹. Proponuje siê wyeliminowanie dotychczas przygotowywa-
nych dla ka¿dego programu operacyjnego Uzupe³nieñ Programu. W tej sytuacji w latach
2007-2013 Narodowy Plan Rozwoju bêdzie jedynym dokumentem strategicznym uwzglê-
dniaj¹cym ró¿ne obszary interwencji podejmowanej z zaanga¿owaniem œrodków wspólno-
towych oraz krajowych. Dlatego NPR stanowi równoczeœnie Narodowe Strategiczne Ramy
Odniesienia (NSRO). NSRO bêd¹ stanowi³y podstawowy segment Narodowego Planu Roz-
woju Polski na lata 2007-2013, który jest niew¹tpliwie dokumentem o znacznie szerszych
odniesieniach ni¿ wynikaj¹ce z nowej polityki spójnoœci Unii Europejskiej. Proponuje siê za-
sadnicze rozszerzenie zakresu i czêstotliwoœci raportowania ze strony kraju beneficjenta, co
mo¿e oznaczaæ znacz¹cy wzrost obci¹¿eñ administracyjnych i wymaga tak¿e uwzglêdnie-
nia w mechanizmie wdra¿ania NPR. Polska postuluje zwi¹zanie raportowania ze strony be-
neficjentów z przygotowywanymi co trzy lata przez KE raportami kohezyjnymi.

Uproszczenie wdra¿ania funduszy 

264. Komisja Europejska proponuje uzupe³nienie zasad dotycz¹cych funduszy o zasadê propor-
cjonalnoœci. Oznacza to, ¿e zakres wymagañ dotycz¹cych programowania, monitorowania
i ewaluacji powinien wynikaæ z wielkoœci programu i udzia³u œrodków Unii Europejskiej. KE
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proponuje tak¿e okreœlanie alokacji finansowych na poziomie priorytetów, a nie tak jak w la-
tach 2000-2006 na poziomie dzia³añ, co uelastycznia programy operacyjne.

Regu³a n+2 

265. Zastosowanie tej regu³y oznacza, ¿e zobowi¹zania finansowe Wspólnot Europejskich na
rzecz kraju beneficjenta na dany rok powinny zostaæ zrealizowane w danym roku i w dwu
kolejnych latach. To jeden ze skuteczniejszych instrumentów wzrostu sprawnoœci progra-
mów europejskich. Dotychczas zasada ta by³a stosowana do funduszy strukturalnych. KE
proponuje rozszerzenie jej tak¿e na Fundusz Spójnoœci. Jest to kolejna przes³anka dla
wdro¿enia w Polsce kompleksowej reformy finansów publicznych, polegaj¹cej miêdzy inny-
mi na wieloletnim programowaniu dzia³añ rozwojowych. NPR 2007-2013 stanowi szansê
sensownego zaprojektowania i u³o¿enia najwa¿niejszych dzia³añ rozwojowych. Jednak re-
gu³a ta wymusza bardzo pilne przygotowanie palety du¿ych projektów inwestycyjnych do fi-
nansowania w latach 2007-2013. W przeciwnym razie rozszerzenie tej zasady na Fundusz
Spójnoœci spowoduje w pocz¹tkowym okresie przysz³ej perspektywy finansowej liczne per-
turbacje, a¿ do utraty œrodków w³¹cznie. Dlatego te¿ niezale¿nie od potrzeby przygotowa-
nia odpowiedniej iloœci dobrych jakoœciowo projektów, Polska d¹¿y do tego, aby zasada
n+2 w przypadku Funduszu Spójnoœci nie mia³a zastosowania.

Narodowy Plan Rozwoju i dokumenty unijne

266. Przedstawione tezy wskazuj¹ jednoznacznie na potrzebê interakcji miêdzy NPR a doku-
mentem Unii Europejskiej Strategiczne Wytyczne Wspólnoty na lata 2007-2013. Uk³ad
NPR powinien umo¿liwiæ wydzielenie z niego w kolejnych miesi¹cach segmentu mog¹ce-
go s³u¿yæ jako Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia dla funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójnoœci i rozpoczêcie dialogu z Komisj¹ Europejsk¹ odnoœnie uk³adu i prio-
rytetów poszczególnych programów operacyjnych.
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