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Wprowadzenie  

W ostatnich latach kwestia wzmocnienia systemu zarządzania rozwojem kraju stała się przedmiotem wielu 
inicjatyw rządowych. Pierwszym dokumentem rządowym, opisującym kompleksowo nowy system były 
„Założenia systemu zarządzania rozwojem Polski” („Założenia”), przyjęte przez Radę Ministrów dnia 
27 kwietnia 2009 r. Na tej podstawie w listopadzie 2009 r. przyjęty został „Plan uporządkowania strategii 
rozwoju”, przedstawiający koncepcję uporządkowania i ograniczenia liczby strategii rozwoju oraz ich zakresu. 

Trzon systemu zarządzania, zaproponowanego w Założeniach stanowiły dokumenty strategiczne, które są 
podstawą prowadzenia polityki rozwoju kraju, tj. długo- i średniookresowa strategia rozwoju kraju, dziewięć 
strategii rozwoju odnoszących się do priorytetowych obszarów rozwojowych oraz koncepcja przestrzennego 
zagospodarowania kraju.  

Podstawy prawne prowadzenia polityki rozwoju w Polsce stanowi ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. 
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2018 r. poz. 1307, z późn. zm.) (ustawa o zppr) oraz 
ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) (ustawa 
o fp). W przyjętym modelu zaproponowano szereg rozwiązań, dotyczących kwestii programowania, kształtu 
instytucjonalnego oraz wdrażania. 

Wypracowanie i wdrożenie modelu systemu zarządzania rozwojem miało na celu zwiększenie skuteczności 
programowania i realizacji polityki rozwoju oraz podniesienie jakości funkcjonowania instytucji publicznych.  

Po latach doświadczeń związanych z funkcjonowaniem systemu zarządzania rozwojem, wykrystalizowała się 
potrzeba wprowadzenia zmian. Planowana przebudowa systemu zarządzania rozwojem kraju jest 
konsekwencją przyjęcia przez Radę Ministrów dnia 14 lutego 2017 r. „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)” – SOR, „Strategia”. 

Wnioski z prac analitycznych prowadzonych na potrzeby opracowania projektu Strategii wskazywały m.in. na 
brak silnego i dysponującego odpowiednimi narzędziami analitycznymi ośrodka zarządzania procesami 
rozwojowymi oraz na brak skutecznych kanałów współpracy między instytucjami odpowiedzialnymi za 
przygotowanie i realizację poszczególnych strategii rozwoju. Zasadniczym problemem w niektórych 
obszarach pozostaje silosowość administracji – tj. dominacja spojrzenia resortowego nad horyzontalnym, 
utrudniająca osiąganie strategicznych celów rozwoju kraju. Słabe powiązanie systemu programowania 
strategicznego z poziomem operacyjnym skutkuje bardzo często nieadekwatnym doborem instrumentów 
realizacji określonych celów i zadań. Niedokończony jest proces budowy systemu zarządzania na poziomie 
regionalnym i lokalnym – tworzona jest zbyt duża liczba dokumentów (strategii, programów, planów), które 
rzadko wskazują konkretne projekty do realizacji. Brakuje racjonalnego systemu planowania 
społeczno-gospodarczego powiązanego ściśle z planowaniem przestrzennym. 

Oczekiwanym rezultatem działań projektowanych w SOR powinno być utworzenie jednolitego systemu 
zarządzania i koordynacji polityk publicznych wspomagających procesy rozwojowe kraju. System obejmie 
sferę programową, instytucjonalną i wdrożeniową, przyczyniając się do poprawy efektywności 
funkcjonowania polityk publicznych. 

Konieczne staje się tym samym dalsze doskonalenie jakości myślenia strategicznego oraz weryfikacja 
i konsolidacja dokumentów strategicznych. Poprawa w tym obszarze umożliwi elastyczne i szybkie 
reagowanie na nowe wyzwania.  

Wśród kierunków interwencji SOR w obszarze Instytucje prorozwojowe i strategiczne zarządzanie rozwojem 
wskazano m.in. wzmocnienie strategicznej koordynacji i zarządzania politykami publicznymi oraz zwiększenie 
efektywności programowania rozwoju przez zintegrowanie planowania przestrzennego 
i społeczno-gospodarczego. Środkiem do ich realizacji są projekty strategiczne „Konsolidacja i wzmocnienie 
systemu zarządzania rozwojem”, który ma na celu przebudowę systemu zarządzania rozwojem Polski oraz 
„Zintegrowane dokumenty”, zmierzający do integracji systemu programowania społeczno-gospodarczego 
i planowania przestrzennego na wszystkich poziomach zarządzania – krajowym, regionalnym, funkcjonalnym 
i lokalnym. Należy przy tym pamiętać, że istota planowania zintegrowanego nie leży w osiągnięciu 
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zintegrowanego rozwoju (jak czasami na to się wskazuje), ale w zintegrowanym procesie planistycznym 
i decyzyjnym, który dobrze zastosowany powinien prowadzić do wysokiego stopnia zintegrowania 
podsystemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych, a tym samym do lepszej realizacji celów 
rozwoju. Istotą integracji jest zatem terytorialne powiązanie różnego rodzaju interwencji, czego wyrazem 
jest uspójnienie programowania społeczno-gospodarczego oraz planowania zagospodarowania 
przestrzennego.  

W niniejszym dokumencie zdefiniowano zasady oraz główne elementy składowe, których wprowadzenie 
w życie wymagać będzie przygotowania szeregu rozwiązań szczegółowych, a w konsekwencji zmiany 
istniejących uregulowań prawnych. Dlatego też zmiany będą wprowadzane etapowo, tak by zapewnić płynne 
przechodzenie od status quo do proponowanych w „Systemie” rozwiązań. Kluczowe rozwiązania zostaną 
wprowadzone do 2020 r.  

Zakłada się, że po zaopiniowaniu przez Komitet Koordynacyjny do spraw Polityki Rozwoju (KK PR) „System 
zarządzania rozwojem Polski” zostanie przekazany do rozpatrzenia przez Radę Ministrów i stanie się 
podstawą do wprowadzania koniecznych zmian (w tym ustawowych). 

Rezultatem proponowanych w nowym modelu rozwiązań będzie poprawa jakości i efektywności zarządzania 
przez państwo polityką rozwoju, na miarę wyzwań, przed jakimi stoi Polska oraz oczekiwań społeczeństwa.  
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1. Diagnoza funkcjonowania systemu zarządzania rozwojem Polski 

Doświadczenia związane z członkostwem Polski w Unii Europejskiej (UE) pokazały, że właściwe określanie 
celów rozwojowych i zapewnienie możliwości ich realizacji nie jest uzależnione wyłącznie od ilości 
dostępnych środków finansowych. Szczególnie ważnym czynnikiem jest funkcjonowanie sprawnego, 
skoordynowanego systemu zarządzania w sektorze publicznym, wraz z przejrzystym systemem finansowania 
rozwoju.  

W Polsce od 2006 r. prowadzone były prace nad budową systemu zarządzania rozwojem. W ramach 
budowy tego systemu przygotowane zostały rozwiązania systemowe, opracowano najważniejsze dokumenty 
strategiczne, na podstawie których prowadzona jest polityka rozwoju i pozyskiwane są środki z funduszy 
europejskich oraz kontynuowano prace porządkujące dotychczas obowiązujące dokumenty. Uchwalono 
również akty normatywne tworzące podstawy prawne dla zaproponowanych rozwiązań systemowych oraz 
doprecyzowujące zakres i rolę polityki rozwoju, w tym polityki regionalnej. Przeprowadzono też cykl szkoleń 
dla administracji publicznej w zakresie programowania strategicznego. 

Dotychczasowe doświadczenia pokazują jednak, że nie wszystkie rozwiązania funkcjonujące w systemie 
zarządzania rozwojem kraju są skuteczne i efektywne. Niektóre elementy modelu zarządzania rozwojem 
kraju, które zostały przyjęte w ustawie o zppr i jej kolejnych nowelizacjach oraz w Założeniach wymagają 
przebudowy i usprawnienia.  

Niniejszy dokument zawiera wnioski z dokonanej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIiR) diagnozy 
funkcjonującego od 2009 r. systemu zarządzania rozwojem kraju (wynikającej również z dotychczasowych 
doświadczeń w jego wdrażaniu) oraz wytycza kierunki niezbędnych zmian systemowych i prawnych. 

1.1. Podsystem programowania 

Układ dokumentów strategicznych wynikający z ustawy o zppr obejmujący długookresową strategię rozwoju 
kraju, koncepcję przestrzennego zagospodarowania kraju, średniookresową strategię rozwoju kraju, inne 
strategie rozwoju (tzw. dziewięć strategii zintegrowanych w priorytetowych obszarach rozwojowych1)) 
wymaga przemodelowania. O ile pozytywnie należy ocenić uporządkowanie i ograniczenie liczby głównych 
strategii rozwojowych, to zastrzeżenia budzi przede wszystkim brak zapewnienia skutecznych instrumentów 
realizacyjnych, w tym brak ścisłej zależności/komplementarności między przyjętymi w tych dokumentach 
priorytetami rozwojowymi a wydatkami budżetowymi. 

Brak skutecznych instrumentów zapewniających zarówno efektywną realizację, jak i monitorowanie 
wdrażania jest zauważalny w szczególności w przypadku długookresowej strategii rozwoju kraju 
(Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności.), która po jej przyjęciu 
i ogłoszeniu w 2013 r. pozostała nierealizowana, stanowiąc wyłącznie wizję rozwojową, do której 
nawiązywały dokumenty rozwojowe o krótszej perspektywie.  

Braki, w szczególności w zakresie operacjonalizacji, w pozostałych dokumentach ujawniły się m.in. podczas 
negocjacji perspektywy finansowej UE na lata 2014–2020 z Komisją Europejską (KE). Konieczne okazało się 
opracowanie dodatkowych dokumentów wdrożeniowych, uszczegóławiających zawarte w istniejących 
strategiach priorytety rozwojowe (np. „Dokument Implementacyjny do Strategii Rozwoju Transportu do 
2020 roku (z perspektywą do 2030 roku)”; „Dokument Implementacyjny Strategii Rozwoju Kapitału 
Ludzkiego 2020”; „Plan działań na rzecz wdrażania strategii „Sprawne Państwo 2020” w perspektywie do 
2020 roku”, „Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014–2020. Krajowe ramy strategiczne” i inne).  

Jednocześnie, mimo wprowadzenia w ustawie o zppr wymogu uwzględniania wymiaru przestrzennego 
w strategiach i programach rozwoju, nie nastąpiło rzeczywiste zintegrowanie planowania 
społeczno-gospodarczego i przestrzennego. Przyjęte strategie rozwoju oraz dokumenty o charakterze 
operacyjno-wdrożeniowym pomijały aspekt przestrzenny lub przedstawiały go w sposób fragmentaryczny. 

                                                 
1) Tj. innowacyjność i efektywność gospodarki, kapitał ludzki, rozwój transportu, bezpieczeństwo energetyczne i środowisko, rozwój regionalny, 

sprawne państwo, kapitał społeczny, zrównoważony rozwój wsi, rolnictwa i rybactwa, system bezpieczeństwa narodowego. 
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Planowanie przestrzenne pozostaje nadal oderwane od planowania społeczno-gospodarczego i nie spełnia 
swojej roli w identyfikowaniu niekorzystnych zjawisk i rozwiązywaniu konfliktów przestrzennych na 
wczesnym etapie ich pojawiania się. Budowanie efektywnego, zintegrowanego systemu planowania 
przestrzennego, który miałby realny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy w Polsce odbywa się 
w warunkach, które nie uwzględniają narzędzi koordynacji w odniesieniu do zagadnień przestrzennych oraz 
zasadniczej roli regionów w procesie realizacji strategicznych zadań. Równocześnie brak jest na poziomie 
aktów normatywnych wystarczająco wyraźnego wskazania, że planowanie przestrzenne stanowi 
immanentną część realizacji polityk publicznych. Wynika to z ograniczoności przestrzeni, jako zasobu 
i konieczności publiczno-prawnej kontroli sposobu wykorzystania przestrzeni przez jej użytkowników.  

Gospodarowanie przestrzenią ma wymiar strategiczny. Służyć powinno zabezpieczeniu wymogów interesu 
publicznego przez ochronę wartości wysoko cenionych: zasobów środowiska, w tym krajobrazu, zabytków, 
dóbr kultury współczesnej i zdrowia publicznego; tworzenie warunków realizacji i użytkowania inwestycji 
w sposób optymalny przestrzennie, społecznie, środowiskowo oraz ekonomicznie; przeciwdziałanie klęskom 
żywiołowym i skutkom zmian klimatu i adaptację do skutków tych zmian; a także przez zapewnienie 
obronności i bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, w tym bezpieczeństwa energetycznego 
i żywnościowego. W tym kontekście, działania w przestrzeni powinny wynikać z aktów planowania 
przestrzennego, stanowiącego narzędzie wykonawcze dla realizacji wszystkich polityk i strategii.  

Podsystem programowania rozwoju powinien zatem zapewniać integrację interwencji publicznych, w tym 
działań sektorowych, w układzie wielopoziomowym i wielopodmiotowym. Powinien gwarantować spójność 
krajowych, regionalnych i lokalnych planów, polityk i programów, zachowując konstytucyjną zasadę 
pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot. Spójność systemu powinna być 
zapewniona przez odniesienia do strategii wyższego rzędu, ale również przez sprawdzanie spójności 
podejścia do polityki rozwoju na poszczególnych poziomach zarządzania. System powinien być otwarty na 
współpracę międzyorganizacyjną i udział różnego typu struktur partnerskich, a jednocześnie pozwalać na 
realizację interesu publicznego, przez ustalenie powiązań pozwalających na zachowanie przez podmioty 
publiczne rdzenia myśli strategicznej Państwa.  

Wyzwaniem pozostaje również zapewnienie spójności i „szczelności” w podsystemie dokumentów 
strategicznych. Mimo, iż w podsystemie przewidziano przejrzysty układ dokumentów strategicznych, 
występowały częste przypadki przygotowywania dokumentów niewpisujących się w dotychczasowy system, 
funkcjonujących niezależnie od siebie (polityki, koncepcje, plany, strategie). Dokumenty te nie spełniały 
podstawowych wymogów odnoszących się do struktury i roli takich dokumentów. Za uzasadnione można 
uznać jedynie uwzględnianie dokumentów podejmowanych ze względu na wymogi KE. Jednocześnie istniały 
pewne luki w systemie – kluczowe obszary nieobjęte strategiami rozwoju, czy konkretnymi instrumentami 
wsparcia.  

Polityki publiczne nie mają jednoznacznie określonego statusu w systemie dokumentów strategicznych, 
brakuje też określenia ich definicji oraz relacji z innymi dokumentami strategicznymi. W ustawie o zppr 
zawarto jedynie definicję polityki miejskiej, jednak bez określenia jej roli i miejsca oraz relacji ze strategiami 
rozwoju, innymi politykami publicznymi, czy programami.  

Nadal zbyt duża jest liczba różnego rodzaju dokumentów wykonawczych, czy też specustaw, 
niewynikających wprost z głównych strategii rozwoju, rozdrobnionych tematycznie, powstających często 
ad hoc w celu realizacji jednostkowej inwestycji, czy przedsięwzięcia. 

Podobnie sytuacja wygląda na szczeblu regionalnym i lokalnym – regionalne, subregionalne, powiatowe 
i gminne obligatoryjne dokumenty programowe powstają w wyniku realizacji wielu różnych ustaw 
i rozporządzeń, bez odpowiedniego powiązania ich z planowaniem finansowym i polityką rozwoju kreowaną 
w konkretnej jednostce terytorialnej (na poziomie regionalnym jest to ok. 40 dokumentów tego typu, na 
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poziomie powiatowym i gminnym – ponad 20 na każdym poziomie). Dodatkowo tworzone są przez 
poszczególne jednostki samorządu terytorialnego (JST) liczne dokumenty nieobligatoryjne2). 

1.2. Podsystem instytucjonalny 

Podsystem instytucjonalny, zapewniający sprawne współdziałanie poszczególnych podmiotów 
uczestniczących w kreowaniu i realizacji polityki rozwoju, nie został w pełni ukształtowany. Mimo przyjętego 
w 2009 r. modelu zarządzania rozwojem kraju i zawartych w nim rozwiązań, polegających m.in. na 
utworzeniu Komitetu Koordynacyjnego ds. Polityki Rozwoju (KK PR), podsystem ten wymaga nadal wielu 
usprawnień.  

Podejmowanie najważniejszych decyzji oraz zatwierdzanie celów strategicznych państwa należy do Rady 
Ministrów na czele z Prezesem Rady Ministrów, który jednocześnie sprawuje bezpośredni nadzór nad 
zarządzaniem strategicznym. Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego odpowiada natomiast za szereg 
procesów związanych z programowaniem, koordynacją, monitorowaniem oraz ewaluacją realizacji polityki 
rozwoju. Obowiązki te nakłada w szczególności ustawa o zppr oraz ustawa z dnia 4 września 1997 r. 
o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 762, z późn. zm.). 

Określona w ustawie rola ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego pozwala na: 

 koordynację realizacji strategii rozwoju współfinansowanych ze środków budżetu państwa lub 
środków rozwojowych pochodzących z UE lub z innych źródeł, 

 ciągłość prac systemowo-programowych prowadzonych od 2006 r. oraz znaczny dorobek w tej 
dziedzinie (m.in. wypracowanie założeń systemu zarządzania rozwojem i jego sukcesywne 
wdrażanie: opracowanie i kolejne nowelizacje ustawy o zppr, opracowanie systemu dokumentów 
strategicznych, ocenianie zgodności dokumentów strategicznych i programowych ze 
średniookresową strategią rozwoju kraju i inne), 

 zachowanie spójności w programowaniu celów krajowych i wynikających z kolejnych perspektyw 
finansowych UE, 

 możliwość wpływania na terminowe wykonywanie przez poszczególne resorty zobowiązań 
związanych z perspektywami finansowymi UE, a tym samym zapewnianie finansowania dla realizacji 
przyjętych celów rozwojowych.  

Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego odpowiada za opracowanie szeregu głównych dokumentów 
strategicznych określających cele i kierunki rozwojowe, tj. w szczególności średniookresowej strategii 
rozwoju kraju, krajowej strategii rozwoju regionalnego, strategii ponadregionalnych, krajowej polityki 
miejskiej oraz dokumentów programowych związanych z kolejnymi perspektywami finansowymi UE. Został 
również wyposażony w instrumenty, które miały umożliwiać i wspierać koordynację prowadzonych działań 
rozwojowych. 

Od marca 2012 r. Komitetowi Koordynacyjnemu ds. Polityki Rozwoju przewodniczy minister właściwy 
ds. rozwoju regionalnego. Komitet ten jest umocowanym ustawowo organem opiniodawczo-doradczym 
Prezesa Rady Ministrów, powołanym na podstawie art. 35a ust. 1 ustawy o zppr. KK PR stanowi istotny 
element systemu zarządzania rozwojem kraju – jest to forum koordynacji programowania i wdrażania 
polityki rozwoju, a także strategicznego monitorowania i oceny instrumentów jej realizacji. 

Dotychczasowe zadania KK PR koncentrowały się przede wszystkim na opiniowaniu dokumentów 
strategicznych opracowywanych przez ministrów właściwych oraz koordynacji przygotowania sprawozdań 
z ich wdrażania.  

                                                 
2)  A. Noworól, Przegląd i ocena obowiązującego systemu zarządzania polityką rozwoju na poziomie regionalnym, subregionalnym, powiatowym 

i gminnym wraz z rekomendacjami dotyczącymi pożądanych zmian w celu budowy modelu spójnego z poziomem krajowym, Kraków, listopad 
2014 r. (ekspertyza wykonana dla MIiR).  
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Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego przez dostępne, wynikające z ustawy o zppr, narzędzia może 
wpływać także na kształt oraz zawartość opracowywanych dokumentów o charakterze strategicznym 
i programowym, wypracowując niezbędne standardy w aspekcie prac programowych i planistycznych.  

Do tego typu narzędzi należy m.in. dokonywanie oceny zgodności strategii i programów rozwoju ze 
średniookresową strategią rozwoju kraju, która obok badania zgodności dokumentu z celami strategii 
średniookresowej, obejmuje również analizę układu i wymaganej struktury dokumentu. Uzyskanie takiej 
oceny jest warunkiem przedstawienia dokumentu do rozpatrzenia Stałemu Komitetowi Rady Ministrów 
i Radzie Ministrów. 

Innym z narzędzi, pozwalającym – już na etapie opracowywania dokumentu – ulepszyć i zoptymalizować jego 
zawartość, jest wymóg przeprowadzenia ewaluacji skuteczności i efektywności rozwiązań przyjętych 
w dokumencie przed jego przyjęciem lub zmianą (tzw. ewaluacji ex ante). Dotyczy to wszystkich 
opracowywanych strategii i programów o wartości powyżej 300 mln zł. W zakresie zadań dotyczących 
koordynacji i realizacji procesu ewaluacji polityki rozwoju ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego 
wspiera Krajowa Jednostka Ewaluacji (KJE) działająca w urzędzie go obsługującym. Jednostka ta wypracowuje 
m.in. standardy i zalecenia dla ewaluacji strategii rozwoju oraz innych dokumentów. 

Przypadki nieprzestrzegania przez poszczególne podmioty wymogów związanych zarówno 
z przygotowywaniem, jak i monitorowaniem dokumentów strategicznych, wynikało z braku możliwości 
egzekwowania przyjętych wymogów. Dotyczyło to między innymi opracowywania dokumentów 
niewpisujących się w obowiązujący układ dokumentów strategicznych i programowych, przedkładania Radzie 
Ministrów dokumentów z pominięciem oceny zgodności ze średniookresową strategią rozwoju kraju, czy 
wymaganej w określonych przypadkach ewaluacji ex ante. Dominowało sektorowe (silosowe) podejście 
zarówno w programowaniu, jak i monitorowaniu polityki rozwoju kraju. Monitoring dotychczas 
obowiązujących strategii rozwoju nie dawał odpowiedzi, jak przebiegają procesy rozwojowe, stanowiąc zbiór 
informacji o zadaniach realizowanych w danym roku przez ministrów właściwych, zgodnie z ich 
kompetencjami.  

Procesy rozwojowe w Polsce są prowadzone równolegle w ramach poszczególnych sektorów gospodarki 
(w poszczególnych resortach). Realizacja inwestycji na podstawie przepisów tzw. „specustaw” pomija 
częstokroć koordynację i skutkuje nieoptymalnym wydatkowaniem środków publicznych. Brakuje 
skutecznych mechanizmów współpracy i komunikacji między działaniami sektorów, współpracy z sektorami 
biznesu i społeczeństwa obywatelskiego oraz między różnymi szczeblami zarządzania w relacjach  
kraj-region-samorządy lokalne. 

Przez szereg ostatnich lat nie funkcjonował w administracji publicznej – wyposażony w odpowiednie 
instrumenty – ośrodek analityczny wspierający zarządzanie procesami rozwojowymi, który 
wykorzystywałby w szerszym zakresie zaplecze eksperckie do kreowania polityki rozwoju i instrumentów jej 
realizacji. Pewne zadania w tym zakresie realizuje Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. 

Dotychczasowe doświadczenia wskazują na nie w pełni satysfakcjonujący poziom współpracy w kwestiach 
analitycznych wewnątrz administracji publicznej oraz między administracją publiczną (rządem i jednostkami 
samorządu terytorialnego) a środowiskiem eksperckim, partnerami społecznymi i gospodarczymi. Prowadzi 
to do dwóch zasadniczych problemów. Po pierwsze, brak odpowiedniej platformy współpracy utrudnia 
możliwości efektywnego korzystania z zasobów analitycznych jednostek zlokalizowanych wewnątrz 
administracji publicznej. Po drugie zaś utrudnia korzystanie przez administrację publiczną ze wsparcia 
eksperckiego oraz wiedzy i doświadczeń partnerów społecznych i gospodarczych. Wydaje się również, że 
brak realnych zachęt i mechanizmów dla systemowej współpracy wewnątrz- i międzysektorowej stanowi 
jedną z najważniejszych barier dla praktycznego urzeczywistnienia obowiązujących dokumentów 
planistycznych.  

Coraz większa liczba występujących problemów o charakterze horyzontalnym, przekraczających 
kompetencje jednego resortu, wymagała ustanowienia ponadresortowego ośrodka, który prowadziłby 
strategiczne analizy dotyczące całości funkcjonowania państwa (Centrum Analiz Strategicznych). 
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1.3. Podsystem wdrażania 

Dotychczasowe strategie cechuje niedostateczny zakres operacjonalizacji – nie został wypracowany 
odpowiedni katalog instrumentów pozwalających na podejmowanie przedsięwzięć realizujących cele 
zawarte w tych strategiach. Programy rozwoju, w tym programy wieloletnie, cechuje dość duża dowolność 
tworzenia oraz fragmentaryzacja tematyczna. To w konsekwencji prowadzi niejednokrotnie do rozpraszania 
środków budżetowych i nieefektywnego ich wydatkowania. O ile proces porządkowania strategii powiódł się, 
gdyż znacznie ograniczono ich liczbę, o tyle w przypadku programów i innych instrumentów wdrożeniowych 
proces ten powinien być kontynuowany (obecnie obowiązuje ponad 70 programów rozwoju, w tym ok. 
40 programów wieloletnich). 

Proces monitorowania oraz oceny stopnia realizacji dokumentów strategicznych, a także ich ewaluacja, 
najlepiej funkcjonuje w zakresie programowania przedsięwzięć finansowanych ze środków UE (dokumenty 
programowe: Umowa Partnerstwa oraz programy służące jej realizacji).  

W przypadku strategii rozwoju dotychczas stosowany był obowiązek sporządzania cyklicznych sprawozdań 
z realizacji zarówno średniookresowej strategii rozwoju kraju, jak i dziewięciu strategii zintegrowanych, które 
po zaopiniowaniu przez KK PR, były następnie zatwierdzane przez właściwego ministra. Natomiast 
sprawozdanie ze średniookresowej strategii rozwoju kraju było dodatkowo przedstawiane do rozpatrzenia 
przez Stały Komitet Rady Ministrów i Radę Ministrów. 

Doświadczenia z zakresu sprawozdawczości wskazują, że poprawy wymaga zarówno harmonogram i sposób 
opracowywania poszczególnych sprawozdań oraz ich struktura, w której brakuje często części ocennej – 
zawierającej analizę stopnia realizacji strategii, w tym określenia trudności, przyczyn, wprowadzonych 
środków zaradczych oraz rekomendacji. Ponadto przygotowywanie tak wielu różnych sprawozdań, 
powstających z dość dużym opóźnieniem, często bez pogłębionej części ocennej i wnioskowej powodowało, 
że ich użyteczność dla decydentów była niewielka. 

1.4. Ewaluacja polityki rozwoju 

Obecnie system ewaluacji polityki rozwoju, zgodnie z ustawą o zppr, koordynowany jest przez Krajową 
Jednostkę Ewaluacji, umiejscowioną w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Do zadań KJE należy ewaluacja 
strategii rozwoju opracowywanych przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, jak też ewaluacja 
instrumentów uznanych za istotne dla realizacji polityki rozwoju, w tym polityki spójności. Na podstawie tych 
analiz formułuje się wnioski i rekomendacje w zakresie programowania i realizacji polityki rozwoju (nie 
weryfikuje się jednak ich praktycznego wdrożenia). Z wyjątkiem strategii i programów realizowanych przez 
ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, obowiązek sporządzania ewaluacji ex ante należy do 
instytucji sporządzających projekty strategii i programów. 

Należy zauważyć, że w odniesieniu do krajowych dokumentów, a w szczególności w stosunku do programów 
rozwoju, nie przyjęła się kultura przeprowadzania ewaluacji ex ante. Ze względu m.in. na harmonogram 
prac nad opracowywanymi dokumentami, brak środków finansowych na przeprowadzenie ewaluacji przez 
zewnętrzną instytucję oraz skomplikowane procedury związane ze zlecaniem ewaluacji, podmioty 
opracowujące dokumenty często korzystały z możliwości odstąpienia od konieczności sporządzania ewaluacji 
ex ante, zgodnie z art. 15 ust. 8 ustawy o zppr (powołując się na wysoki stopień realizacji celu publicznego 
oraz skalę oddziaływania na gospodarkę i społeczeństwo). Ostatnia nowelizacja ustawy o zppr ograniczyła 
konieczność przeprowadzania ewaluacji ex ante wyłącznie dla strategii oraz programów o wartości powyżej 
300 mln zł, utrzymując również możliwość odstąpienia od takiej ewaluacji. Dotychczasowe doświadczenia 
przemawiają za tym, aby dalsze zmiany w tym zakresie szły w kierunku wzmocnienia roli ewaluacji on going, 
mid-term (tj. przeprowadzanej w trakcie realizacji programu) lub ex-post oraz traktowania wyników 
nieobligatoryjnej ewaluacji ex ante jako dodatkowego argumentu na rzecz przyjęcia danego dokumentu 
przez Radę Ministrów. 
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Aktualnie badania ewaluacyjne systematycznie w szerokim zakresie wykonywane są jedynie w odniesieniu 
do dokumentów związanych z funduszami UE na podstawie odpowiednich wytycznych3). W odniesieniu do 
krajowych dokumentów brak jest jednolitych standardów i zaleceń w zakresie ewaluacji, którymi mogłyby 
kierować się instytucje/podmioty przygotowujące dokumenty strategiczne.  

Narzędziem wspomagającym monitorowanie i ewaluację polityki rozwoju jest utworzony w 2013 r. dzięki 
wspólnemu zaangażowaniu Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) i ówczesnego Ministerstwa 
Infrastruktury i Rozwoju system STRATEG. W ramach systemu GUS udostępnia i aktualizuje kluczowe 
wskaźniki i dane dla wskaźników monitorujących dokumenty strategiczne, wspierając proces zarządzania 
strategicznego. Utworzenie i funkcjonowanie takiej bazy danych było konieczne dla wsparcia procesu 
decyzyjnego na wszystkich poziomach zarządzania, przez dostarczanie informacji o charakterze 
diagnostycznym i ewaluacyjnym. Dalsze działania w zakresie bazy STRATEG powinny koncentrować się na 
dostosowywaniu bazy do aktualnych potrzeb administracji oraz promowaniu szerszego jej wykorzystania 
w pracach analitycznych i programowych. 

1.5. Finansowanie polityki rozwoju 

Obecne zasady finansowania polityki rozwoju wymagają istotnej reformy. Mimo dokonywanych nowelizacji 
ustawy o fp, która wprowadziła czteroletni „kroczący” Wieloletni Plan Finansowy Państwa (WPFP), jej 
praktyczny wymiar nadal nie został w pełni wykorzystany. WPFP w założeniach miał stanowić ważne 
narzędzie i krok do średniookresowego planowania budżetowego. Obecnie określa on jednak jedynie cele 
wraz z miernikami stopnia ich realizacji, w układzie obejmującym główne funkcje państwa oraz zawiera 
Program Konwergencji uwzględniający m.in. główne cele polityki społeczno-gospodarczej. Obowiązek 
opracowania Programu Konwergencji lub jego aktualizacji wynika z zobowiązań Polski jako państwa 
członkowskiego UE.  

Wprowadzony został również budżet zadaniowy, którego istotą jest zarządzanie środkami publicznymi przez 
cele, na rzecz osiągania określonych rezultatów realizacji zadań, mierzonych za pomocą ustalonego systemu 
mierników. W kontekście powiązania przyjętych celów rozwojowych z wydatkami budżetowymi oraz 
zwiększenia ich efektywności podjęto szereg inicjatyw, jednakże przyjęte rozwiązania nie do końca 
zapewniają ścisłą zależność przyjętych priorytetów rozwojowych z wydatkami budżetowymi. Wdrożenie 
metod budżetowania zadaniowego nie spowodowało istotnych zmian w sposobie planowania budżetowego. 
Budżet zadaniowy na obecnym etapie rozwoju jest raczej uzupełnieniem budżetu sporządzanego 
w tradycyjny sposób i jego odzwierciedleniem w formie układu zadaniowego, a tym samym posiada on 
w pierwszym rzędzie walor prezentacyjny wobec głównego procesu planowania budżetowego 
wykonywanego przy zastosowaniu tradycyjnej klasyfikacji (części, działów i rozdziałów budżetowych).  

Istotnym wyzwaniem pozostaje wypracowanie strategicznego podejścia do wydatków, a obecne systemy 
ich klasyfikowania nie dostarczają odpowiednich informacji wspierających efektywne nimi zarządzanie. 
Niewystarczające wydają się istniejące obecnie rozwiązania dotyczące oceny efektywności, skuteczności 
i spójności wydatków z priorytetami wynikającymi z polityki Rady Ministrów w poszczególnych obszarach. 
Choć ustawa o fp wprowadza możliwość dokonywania przez Ministra Finansów oceny planowania 
i gospodarowania środkami publicznymi w jednostkach sektora finansów publicznych, nie przewiduje ona 
jednak obowiązkowych, cyklicznych i odpowiednio powiązanych z procesem budżetowym przeglądów 
wydatków, które aktualnie prowadzone są w oparciu o zarządzenie Ministra Finansów. 

Tymczasem przeglądy wydatków publicznych (ang. spending reviews) stały się w ostatnich latach jednym 
z najważniejszych instrumentów polityki fiskalnej w wielu krajach członkowskich OECD i UE, stanowiąc 
narzędzie wspierające konsolidację fiskalną oraz tworzenie – w ramach zdeterminowanego limitu wydatków 
– przestrzeni fiskalnej przeznaczonej na finansowanie nowych zadań publicznych. Dzięki priorytetyzacji 
istniejących polityk i programów publicznych rozwiązanie to umożliwia również identyfikowanie 
potencjalnych oszczędności wydatków, które mogą być następnie przeznaczane na realizację innych celów 
lub wsparcie działań wymagających angażowania dodatkowych środków. 

                                                 
3)  Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności 2014–2020. 
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1.6. Podsumowanie diagnozy funkcjonowania systemu zarządzania rozwojem Polski 

Podsumowując trwający od 2009 r. proces budowy systemu zarządzania rozwojem Polski, należy uznać, że 
system ten posiadał następujące słabości i mankamenty: 

 brak instrumentów zapewniających operacjonalizację głównych strategii rozwoju, 

 utrzymująca się (mimo wprowadzenia przepisów ustawowych) odrębność wymiaru 
społeczno-gospodarczego i przestrzennego w systemie dokumentów strategicznych, 

 brak dostatecznego zaangażowania i współpracy administracji publicznej w realizację działań 
i projektów o charakterze horyzontalnym lub terytorialnym wynikających ze strategii rozwoju, 

 nieszczelny układ dokumentów strategicznych (dokumenty niewpisujące się w system, posiadające 
braki formalne), 

 brak wystarczającej spójności oraz komplementarności działań między strategiami na szczeblu JST 
a strategiami na szczeblu krajowym, 

 zbyt rozbudowany system monitorowania strategii rozwoju, niedający rekomendacji dla 
decydentów (w sprawozdaniach dominuje opis faktograficzny bez części ocennej) oraz 
nieodzwierciedlający głównych przekrojów terytorialnych (brak prezentowania efektów działań 
w układzie miasto-wieś), 

 brak systemu monitorowania zmian zagospodarowania przestrzennego, w tym brak danych 
z poziomu gminy – konieczność budowy krajowego systemu monitoringu przestrzennego zasilanego 
m.in. danymi pochodzącymi ze źródeł teledetekcyjnych na potrzeby decyzji strategicznych, 

 zbyt małe przeniesienie dobrych standardów ewaluacji polityki spójności na politykę rozwoju, 

 niewystarczająca rola podmiotu koordynacyjnego, nadzorującego i spajającego wszystkie działania 
z zakresu zarządzania rozwojem kraju oraz dysponującego odpowiedniej jakości zapleczem 
analitycznym, 

 niewystarczająca koordynacja działań analitycznych, prognostycznych i ewaluacyjnych 
administracji w zakresie polityki rozwoju oraz deficyt współpracy ze środowiskiem eksperckim w tym 
obszarze, 

 brak efektywnych mechanizmów współpracy administracji publicznej z partnerami społecznymi 
i gospodarczymi – współpracy w szczególności ukierunkowanej na animowanie procesów 
rozwojowych zgodnie z celami rozwojowymi, zapisanymi w dokumentach strategicznych, 

 brak skutecznych narzędzi, umożliwiających prowadzenie spójnej, wykraczającej poza horyzont 
jednego roku budżetowego, polityki budżetowej, a także mechanizmów zapewniających efektywną 
alokację środków publicznych, przeznaczanych na realizację celów strategicznych i priorytetów 
rozwojowych państwa w kolejnych latach. 
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2. Nowy system zarządzania rozwojem Polski 

Wieloszczeblowy system współdziałania i partnerstwa jest warunkiem niezbędnym efektywnej realizacji 
celów rozwojowych kraju. Nie są one bowiem w większości wypadków sferą wyłącznej kompetencji 
poszczególnych instytucji. System taki pozwala na wykorzystanie synergii działań podejmowanych na 
różnych poziomach zarządzania – krajowym, regionalnym i lokalnym – tworząc warunki współpracy 
administracji z podmiotami prywatnymi, środowiskiem naukowym i społeczeństwem. W ramach tego 
systemu samorządy będą planować wspólnie, współdecydować i na zasadzie dzielonej odpowiedzialności 
realizować samodzielnie lub we współpracy przedsięwzięcia niezbędne do osiągania założonych celów 
rozwojowych. Zaproponowane zmiany systemu zarządzania rozwojem mają przede wszystkim zmniejszyć 
stopień rozbieżności między samorządami i rządem oraz odejść od sztywno określonych kompetencji różnych 
podmiotów w wykonywaniu zadań państwa na rzecz budowy wieloszczeblowego systemu współdziałania i 
partnerstwa.  

Przemodelowanie systemu zarządzania polityką rozwoju obejmie zmiany w systemie programowania, 
instytucjonalnym, jak i wdrażania, a także w sposobie finansowania polityki rozwoju. Zmiany w systemie 
zarządzania polityką rozwoju wymagają nowelizacji ustawy o zppr oraz innych ustaw regulujących kwestie 
programowania strategicznego, planowania przestrzennego oraz finansów publicznych. 

Identyfikując słabości i mankamenty procesu programowania i wdrażania strategicznych procesów 
rozwojowych, poniżej zaprezentowano projekty zmian w poszczególnych podsystemach systemu zarządzania 
rozwojem w oparciu o dotychczasowe doświadczenia oraz wytyczne wynikające z przyjętej przez rząd 
„Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”: 

 zmiany w podsystemie programowania, zapewniające efektywną realizację celów polityki rozwoju 
oraz integrujące wymiar społeczno-gospodarczy i terytorialny – wypracowanie nowego układu 
dokumentów strategicznych, 

 ustanowienie układu instytucjonalnego, gwarantującego spójność programową polityki rozwoju, 
m.in. przez utworzenie silnego (wyposażonego w odpowiednie instrumenty i zaplecze analityczne) 
ośrodka odpowiedzialnego za koordynację procesów zarządzania rozwojem kraju, 

 wdrożenie podejścia projektowego w administracji publicznej, 

 rozwinięcie systemu ewaluacji polityki rozwoju, 

 zapewnienie skutecznego finansowania przyjętych celów rozwojowych oraz systemu budżetowego, 
wspierającego realizację tych celów, 

 wypracowanie i uzgodnienie spójnego z systemem krajowym modelu zarządzania rozwojem na 
poziomie regionalnym i lokalnym, 

 udoskonalenie kompetencji analitycznych, w tym zdolności do dokonywania analizy kosztów 
i korzyści (w tym kosztów społecznych) interwencji publicznych, analizy ekonometrycznej 
i statystycznej oraz wielokryterialnej analizy przestrzennej, w tych jednostkach/resortach, gdzie takie 
działania są niezbędne. 

Ideą przewodnią proponowanych działań powinno być dążenie do uproszczenia i konsolidacji istniejącego 
systemu (podsystemów) zarządzania rozwojem – zgodnie z ideą lean government, której celem jest poprawa 
efektywności działania sektora publicznego dzięki wdrażaniu niektórych rozwiązań stosowanych w sektorze 
prywatnym. 

Procesowi zmian w systemie zarządzania rozwojem będzie towarzyszył przegląd kompetencji w odniesieniu 
do zakresu odpowiedzialności na poszczególnych poziomach zarządzania (administracja rządowa – 
administracja samorządowa), tak by – zgodnie z zasadą subsydiarności – w najbardziej efektywny sposób i na 
optymalnym poziomie zarządzania podejmować działania rozwojowe. 
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2.1. Podsystem programowania: Zastosowanie zintegrowanego podejścia 

W odniesieniu do procesów zarządzania rozwojem zastosowanie zintegrowanego podejścia należy rozumieć 
jako takie zarządzanie procesami rozwojowymi w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym, 
uwzględniające zasadę zrównoważonego rozwoju, które zmierza do osiągania celów rozwojowych danego 
terytorium, wynikających z jego endogenicznych potencjałów oraz zapewnia partycypację, współpracę 
i skoordynowane wykorzystywanie instrumentów będących w dyspozycji różnych instytucji działających 
w strukturach administracji publicznej, jej agend i interesariuszy. Podejście zintegrowane oznacza więc 
koncentrację i integrację działań dla realizacji celów strategicznych wyznaczonych dla poszczególnych 
terytoriów (kraju, regionów, gmin oraz samoistnie kształtujących się obszarów funkcjonalnych), które są 
podejmowane przez poszczególne podmioty: rząd, samorządy, podmioty gospodarcze i partnerów 
społeczno-gospodarczych.  

Podejście zintegrowane zakłada: 

 przygotowywanie dokumentów integrujących zagadnienia odnoszące się do wymiaru społecznego, 
gospodarczego oraz przestrzennego, w ramach jednolitego procesu programowo-planistycznego, 

 uspójnienie treści dokumentów różnych szczebli tworzących system programowania strategicznego, 

 zapewnienie prostego, a jednocześnie zabezpieczającego interesy wszystkich stron (samorządów, 
społeczeństwa, przedsiębiorstw) mechanizmu realizacji planowanych przedsięwzięć i inwestycji 
w przestrzeni, 

 zintegrowanie działań podmiotów odpowiedzialnych za politykę rozwoju na różnych poziomach 
zarządzania – komplementarność, z zachowaniem zasady pomocniczości. 

Zintegrowane planowanie rozwoju odbywa się na wszystkich szczeblach administracji publicznej: krajowym, 
regionalnym i lokalnym, zgodnie z kompetencjami danego szczebla. Obok działań programowanych 
w dokumentach strategicznych regionalnych i lokalnych w oparciu o diagnozę, potencjały terytorialne 
i potrzeby mieszkańców, wspólnym mianownikiem dla dokumentów strategicznych wszystkich szczebli są 
programy i projekty strategiczne zapewniające m.in. realizację inwestycji celu publicznego i dostęp do usług 
publicznych. 

Instrumenty zintegrowanego podejścia to:  

Zintegrowane dokumenty strategiczne ustalają cele rozwoju o charakterze strategicznym dla danego 
terytorium, wskazują na oczekiwane rezultaty, ustalają priorytety i instrumenty działania. Biorąc pod uwagę 
konieczność zapewnienia spójności między dokumentami powstającymi na różnych szczeblach zarządzania 
rozwojem, dokumenty powstające na poziomie lokalnym i regionalnym wykorzystują w warstwie 
diagnostycznej i prognostycznej zapisy dokumentów wyższego rzędu, tj. dokumentów tworzonych na 
poziomie regionalnym i krajowym. W tym zakresie dokumenty te powinny być w stosunku do siebie 
niesprzeczne.  

System instytucjonalny zapewniający przejrzysty podział kompetencji w zakresie planowania strategicznego, 
programowania operacyjnego, zarządzania i wdrażania, w tym monitoringu i ewaluacji zintegrowanego 
podejścia oraz odpowiednie kadry dla potrzeb prowadzenia polityki rozwoju tak na szczeblu krajowym, jak 
i JST. System instytucjonalny umożliwia uczestnictwo partnerów społecznych i gospodarczych 
w opracowaniu zintegrowanych dokumentów strategicznych oraz włącza ich w monitorowanie i ocenę 
polityki rozwoju na wszystkich poziomach zarządzania rozwojem. 

Zasady i procedury stosowane przy realizacji działań rozwojowych. W obecnym systemie zarządzania 
strategie rozwoju odgrywają podstawową rolę w identyfikacji uwarunkowań, celów rozwoju (określonych 
w stosunku do terytorium bądź wyodrębnionego tematycznie obszaru koncentracji działań) oraz określenia 
ścieżki postępowania przez podmioty publiczne dla ich osiągnięcia. Pełnią więc istotną rolę w zarządzaniu 
procesami rozwojowymi przez sektor publiczny – umożliwiają koncentrację działań instytucji publicznych dla 
osiągniecia określonego celu m.in. przez mobilizowanie potrzebnych zasobów (kapitałowych, 
organizacyjnych i prawnych) oraz podwyższanie skuteczności podejmowanych interwencji przez wybór 



14 

takich działań i projektów (np. przez ustalenie kryteriów wyboru), które w największym stopniu przyczyniają 
się do postawionych celów. 

Obszary strategicznej interwencji (OSI). Terytoria, wobec których planuje się określone interwencje na 
różnych szczeblach zarządzania rozwojem, mające na celu ich trwały rozwój gospodarczy, społeczny lub 
przestrzenny. OSI są wyborem strategicznym, odzwierciedlającym zasadę selektywnego podejścia, 
koncentrującym wsparcie na określonym terytorium z uwzględnieniem występujących na nim potencjałów. 
Przy wskazywaniu OSI konieczna jest analiza czynników oraz cech charakterystycznych dla różnego typu 
terytoriów, m.in.: parametry społeczne, gospodarcze, uwarunkowania przyrodnicze i przestrzenne, 
występujący potencjał wewnętrzny (cenne zasoby lokalne/regionalne), czy też rodzaj powiązań 
funkcjonalnych. Na podstawie analizy określa się, które obszary wymagają szczególnego rodzaju 
ukierunkowanego terytorialnie wsparcia o charakterze zintegrowanej interwencji łączącej inwestycje, 
projekty miękkie (inwestycje w zasoby ludzkie) oraz/lub rozwiązania regulacyjne. Uwzględniając dostępne 
zasoby finansowe, wsparcie kierowane jest na uzgodniony w strategii na poziomie krajowym, regionalnym 
czy lokalnym obszar, którego zasięg nie może wykraczać poza obszar funkcjonalny, wynikający z analiz 
diagnostycznych w zintegrowanych strategiach. Obszarami strategicznej interwencji mogą więc być obszary 
cechujące się dobrymi wskaźnikami społeczno-gospodarczymi, dla których wskazana jest interwencja 
wzmacniająca określony czynnik rozwoju bądź eliminująca określony deficyt. OSI będą również te obszary 
problemowe, gdzie planowana interwencja będzie miała największy efekt rozwojowy, biorąc pod uwagę 
potencjały terytorialne i otoczenie funkcjonalne.  

2.2. Podsystem programowania: Układ i zakres zintegrowanych dokumentów strategicznych 

Podstawową rolę programującą – identyfikującą wyzwania, określającą cele rozwoju oraz wskazującą 
kierunki działań i instrumenty realizacyjne – pełni ograniczona liczba wzajemnie powiązanych dokumentów, 
tworząca zasadniczą oś programująco-planistyczną systemu rozwoju. Należą do niej:  

 Koncepcja Rozwoju Kraju – KRK, 

 Zintegrowana Strategia Rozwoju Kraju – ZSRK, 

 Horyzontalne Zintegrowane Strategie Rozwoju – HZSR, 

 Zintegrowana Strategia Rozwoju Województwa – ZSRW, 

 Zintegrowana Strategia Rozwoju Lokalnego (studium rozwoju gminy) – ZSRL. 

Dokumenty składające się na system zintegrowanych dokumentów strategicznych są przygotowywane na 
różnych poziomach zarządzania: krajowym, regionalnym oraz lokalnym. Integracja odnosi się zarówno do 
treści dokumentów (integracja tematyki społecznej, gospodarczej i przestrzennej), jak również dotyczy 
wzajemnych zależności i komplementarności dokumentów tworzonych na różnych poziomach zarządzania 
(w tym zawartych w nich projektów strategicznych). 

Koncepcja Rozwoju Kraju przygotowywana jest w horyzoncie długookresowym, natomiast zintegrowane 
strategie rozwoju przygotowywane są w horyzoncie średniookresowym, co pozwala traktować je jako 
dokumenty o charakterze strategicznym, mniej powiązane z bieżącym cyklem politycznym. KRK wskazuje 
możliwe warianty rozwojowe, jest podstawą dla strategicznych wyborów dokonanych w Zintegrowanej 
Strategii Rozwoju Kraju. ZSRK stanowi podstawowe odniesienie dla innych strategii, programów oraz 
pozostałych dokumentów, przygotowywanych w perspektywie średniookresowej. Strategie krajowe są ze 
sobą powiązane w układzie hierarchicznym na poziomie diagnozy i określonych uwarunkowań 
strategicznych, wyznaczonych celów strategicznych, wskaźników, a także ram instytucjonalnych 
i finansowych. Zawierają one także informację na temat ustaleń obligujących inne podmioty do podjęcia 
określonych działań realizacyjnych (obejmujących polityki, programy, plany wykonawcze i finansowe, 
projekty), w tym także w przestrzeni (w formie aktów planowania przestrzennego).  

Pozostałe strategie są powiązane z dokumentami krajowymi z zachowaniem zasady pomocniczości. Oznacza 
to, że obok celów własnych wskazują spójność z krajowymi celami strategicznymi, wskaźnikami i projektami 



15 

strategicznymi odnoszą się do krajowych obszarów strategicznej interwencji ustaleń oraz krajowych ram 
finansowych. Tak rozumiane powiązania nie naruszają niezależności samorządów terytorialnych, są jednak 
warunkiem współfinansowania przez poziom krajowy projektów regionalnych i lokalnych (na podstawie 
Kontraktu Terytorialnego). 

Zapewnienie spójności podejścia do planowania działań rozwojowych jest kluczowe zarówno na 
poszczególnych poziomach zarządzania rozwojem jak i między nimi. Na poziomie krajowym instrumentem 
pozwalającym na badanie wzajemnej spójności i komplementarności dokumentów opracowywanych przez 
właściwych ministrów jest opinia o zgodności ze Zintegrowaną Strategią Rozwoju Kraju. Opinie taką wydaje 
każdorazowo minister właściwy ds. rozwoju regionalnego. Spójność dokumentów przygotowywanych na 
poziomie regionalnym i lokalnym zapewnia właściwa jednostka samorządu terytorialnego. Między 
poszczególnymi poziomami zarządzania spójność podejścia w polityce rozwoju będzie przede wszystkim 
wynikała ze sposobu odniesienia się do celów rozwojowych wskazanych w ZSRK w przypadku ZSRW oraz 
celów rozwojowych ZSRW w przypadku ZSRL. Zarówno strategia na poziomie regionalnym, jak i lokalnym, 
będzie pokazywała, w jaki sposób – realizując cele własne – odnosi się do projektów strategicznych/ustaleń 
wskazanych w ZSRK. Spójność strategii wojewódzkich ze ZSRK będzie badana przez ministra właściwego 
ds. rozwoju regionalnego, natomiast spójność strategii lokalnych ze strategią wojewódzką badać będzie 
zarząd województwa. Na poziomie regionalnym i lokalnym zintegrowane strategie rozwoju będą realizowane 
przez inne dokumenty strategiczne i wdrożeniowe (programy, akty planowania przestrzennego itp.). Z uwagi 
na dużą liczbę dokumentów, których przygotowanie wynika z różnego rodzaju uregulowań prawnych, 
przeprowadzona zostanie analiza wraz z rekomendacjami dot. zmian ustawowych. Docelowo nastąpi 
proces agregowania wielu obligatoryjnych i nieobligatoryjnych dokumentów w jeden, główny dokument 
o odpowiedniej strukturze (odpowiednio ZSRW/ZSRL). Odrębnymi pozostaną wyłącznie te dokumenty, 
których zakres wykracza poza ZSRW/ZSRL. 

Do dokumentów o charakterze wdrożeniowym realizujących cele strategii zintegrowanych należą:  

 programy (rozwoju, w tym wieloletnie, operacyjne na potrzeby wykorzystania środków 
pochodzących z budżetu UE itp.), 

 akty planowania przestrzennego.  

Należy także zauważyć, że system zintegrowanych dokumentów strategicznych musi współgrać z systemem 
dokumentów programowych określanym przez prawo UE i ustalenia Rady Europejskiej dotyczące strategii 
europejskiej (obecnie Europa 2020) oraz instrumentów jej realizacji, w tym strategii, programów i przepisów 
określających funkcjonowanie w kolejnych perspektywach finansowych polityk UE. 

2.2.1. Dokumenty o charakterze strategicznym 

 Poziom krajowy 

- Koncepcja rozwoju kraju – KRK – dokument długookresowy (w perspektywie 20–30 lat) o charakterze 
wizyjnym, określający scenariusze (warianty) rozwojowe Polski w wymiarze społeczno-gospodarczym 
i przestrzennym na podstawie analiz oraz przewidywanych zmian w zakresie uwarunkowań i trendów 
w sferze demografii, dostępu i wykorzystania zasobów naturalnych, technologii, przemian społecznych, 
gospodarczych, klimatycznych i czynników politycznych.  

Nie przewiduje się bezpośredniego powiązania treści dokumentu z innymi dokumentami strategicznymi 
za pomocą systemu ustaleń (Zasady i procedury realizacji działań rozwojowych). Niemniej dokument 
zatwierdzany przez Radę Ministrów (RM), a następnie przekazywany informacyjnie do Sejmu RP, będzie 
bazą dla zintegrowanych dokumentów strategicznych o charakterze średniookresowym 
(w szczególności dla zintegrowanej strategii rozwoju kraju), a także posłużyć może do dyskusji na temat 
kształtu dokumentów przygotowywanych na poziomie unijnym (i de facto każdym innym) dotyczących 
Polski lub odnoszącym się do istotnych zagadnień wpływających na jej perspektywy rozwojowe.  

Dokument będzie opracowywany przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego we współpracy 
z pozostałymi ministrami właściwymi na podstawie analiz prowadzonych m.in. przez Centrum Analiz 
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Strategicznych oraz wniosków i postulatów zgłaszanych przez samorządy terytorialne, partnerów 
społecznych i gospodarczych, a także środowiska naukowe i praktyków, zarówno polskich, jak 
i zagranicznych. KRK będzie również szeroko konsultowany z tymi środowiskami. 

Dokument zastąpi obowiązujące dokumenty: Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 
oraz Długookresową Strategię Rozwoju Kraju. 

 Zintegrowana strategia rozwoju kraju – ZSRK – podstawowy dokument strategiczny programujący cele 
i kierunki działań rozwojowych, sporządzany na poziomie krajowym – obecnie rolę tę pełni SOR. ZSRK 
określa podstawowe uwarunkowania oraz cele rozwojowe w wymiarze społecznym, gospodarczym, 
regionalnym i przestrzennym. Strategia wskazuje szczegółowe działania w perspektywie 
średniookresowej – na 4 lata oraz kierunki interwencji w dłuższym horyzoncie czasowym (na 10–15 lat). 
Strategia jest podstawą dla przygotowywania pozostałych krajowych dokumentów strategicznych oraz 
dokumentów wdrożeniowych (polityk, programów, planów itp.) oraz kluczowym odniesieniem 
programowym dla strategii regionalnych i lokalnych. Część finansowa strategii stanowi punkt 
odniesienia do konstruowania wieloletnich planów budżetowych jednostek uczestniczących w jej 
realizacji. ZSRK stanowi również odniesienie dla przygotowania stanowiska negocjacyjnego rządu, 
będącego podstawą negocjacji kontraktów terytorialnych z JST. Za przygotowanie ZSRK 
i przeprowadzenie procedury legislacyjnej odpowiada minister właściwy ds. rozwoju regionalnego. 
Przepisy ustawy o zppr wskazywać będą tryb opracowania ZSRK. 

- Horyzontalne zintegrowane strategie rozwoju – HZSR – określające cele, kierunki interwencji, działania, 
w tym projekty strategiczne wynikające z ZSRK. Horyzont realizacyjny strategii co do zasady jest zgodny 
z horyzontem ZSRK. Strategia może wykraczać poza horyzont ZSRK jedynie wówczas, gdy dłuższy 
horyzont czasowy stanowi uzasadnienie planowanych działań i wynika ze specyfiki rozwojowej w danym 
obszarze. Strategie służą do uszczegółowienia, tam gdzie to niezbędne, zapisów ZSRK oraz określają 
mechanizmy koordynacji międzysektorowej niezbędne do zrealizowania celów rozwoju o charakterze 
horyzontalnym wymagających współdziałania wielu podmiotów na poziomie rządu (ministerstw), 
jednostek samorządu terytorialnego, innych instytucji publicznych, przedsiębiorców i obywateli.  

Potrzebę przygotowania horyzontalnych zintegrowanych strategii rozwoju w obszarach kluczowych dla 
realizacji zintegrowanej strategii rozwoju kraju zgłasza właściwy minister, a decyzję w sprawie 
zasadności jej opracowania z punktu widzenia celów rozwojowych kraju podejmuje KK PR na podstawie 
opinii ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego.  

Na podstawie uchwały nr 56 KK PR z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie opinii dotyczącej dokumentu 
„Aktualizacja strategii rozwoju wynikająca z przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 14 lutego 2017 r. 
Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) – zakres oraz 
sposób organizacji prac” Komitet Koordynacyjny wskazał następujące horyzontalne zintegrowane 
strategie do opracowania (aktualizacji): Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki (Strategia 
Produktywności), Strategia rozwoju kapitału ludzkiego, Strategia rozwoju kapitału społecznego 
(współdziałanie, kultura, kreatywność), Strategia Sprawne Państwo, Krajowa Strategia Rozwoju 
Regionalnego, Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa, Strategia rozwoju 
transportu, Polityka energetyczna Polski, Strategia zarządzania środowiskiem (Polityka ekologiczna 
państwa 2030).  

Za przygotowanie poszczególnych strategii i przeprowadzenie procedury legislacyjnej odpowiada 
właściwy minister, jako minister koordynujący, wskazany przez KKPR na wniosek ministra właściwego 
ds. rozwoju regionalnego. Przepisy ustawy o zppr wskazywać będą tryb opracowania strategii. Przed 
przyjęciem przez Radę Ministrów, zapisy HZSR są uzgadniane z ministrem właściwym ds. rozwoju 
regionalnego pod kątem zgodności z ZSRK. 

- Polityki publiczne – dokumenty nieobligatoryjne o charakterze pomocniczym w stosunku do ZSRK oraz 
HZSR, wskazujące kierunki działań skupione wokół danej dziedziny, sektora lub adresowane do 
określonego terytorium. Polityka powinna wynikać z odpowiednich zintegrowanych strategii rozwoju 
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lub też bezpośrednio z ZSRK. Horyzont czasowy polityki ze względu na specyfikę dziedziny, jaką 
obejmuje, może być dłuższy niż horyzont ZSRK, przy czym powinien być wyodrębniony podokres zgodny 
z horyzontem ZSRK.  

Decyzję o potrzebie przygotowania określonej polityki publicznej podejmuje Rada Ministrów na wniosek 
właściwego ministra, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego. Za 
przygotowanie danej polityki publicznej i przeprowadzenie procedury legislacyjnej odpowiada właściwy 
minister. Przepisy ustawy o zppr wskazywać będą tryb opracowania polityki publicznej. Przyjęcie przez 
Radę Ministrów polityki publicznej będzie możliwe po jej zaopiniowaniu przez ministra właściwego 
ds. rozwoju regionalnego, który zbada zgodność tej polityki ze ZSRK. 

 Poziom regionalny 

- Zintegrowana strategia rozwoju województwa – ZSRW – zastąpi opracowywane aktualnie: strategię 
rozwoju województwa i plan zagospodarowania przestrzennego województwa. Jest dokumentem 
obligatoryjnym, określającym główne cele i kierunki rozwoju województwa w wymiarze społecznym, 
gospodarczym i przestrzennym. Jeżeli horyzont czasowy ZSRW wykracza poza horyzont zintegrowanej 
strategii rozwoju kraju, wówczas w ZSRW wydziela się okres odpowiadający horyzontowi ZSRK. Strategia 
dokonuje wyborów strategicznych i przesądzeń w zakresie rozwoju województwa, we współpracy ze 
wszystkimi partnerami zaangażowanymi w jej realizację. Zapewnia koordynację w zakresie 
wprowadzania projektów strategicznych o znaczeniu ponadlokalnym do planowania rozwoju na 
poziomie lokalnym. ZSRW odnosi się do zapisów ZSRK, w szczególności w zakresie projektów 
strategicznych oraz wynikających ze strategii ustaleń. Strategia stanowi podstawę do przygotowywania 
stanowiska negocjacyjnego strony samorządowej na potrzeby Kontraktu Terytorialnego, jak również na 
potrzeby zawarcia porozumień terytorialnych z właściwymi terytorialnie JST.  

Strategia jest przygotowywana przez zarząd województwa a przyjmowana przez sejmik województwa. 
Przy formułowaniu ZSRW, samorząd województwa współpracuje z podmiotami wskazanymi w ustawie 
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. Na podstawie zintegrowanej strategii 
województwa tworzone są: wieloletnie plany finansowe, programy, projekty wojewódzkich inwestycji 
strategicznych itp. 

– Zintegrowane strategie ponadregionalne – ZSP – dokumenty nieobligatoryjne, sporządzane w celu 
wzmocnienia współpracy terytorialnej, będące wynikiem oddolnej inicjatywy regionów, opracowywane 
przez właściwe zarządy województw. Dokumenty te wyznaczają wspólne cele, działania i priorytety 
rozwojowe na poziomie ponadregionalnym. Rolą strategii jest wskazanie oraz koordynacja interwencji, 
dla których realizacji konieczna jest współpraca odpowiednich samorządów województw lub też 
samorządów lokalnych. Strategie ponadregionalne powinny więc obejmować tematykę, która wymaga, 
zdaniem samorządów, współdziałania na poziomie ponadregionalnym.  

Proces powstawania ZSP uwzględnia partycypację społeczną, a sposób uczestnictwa samorządów 
wojewódzkich, innych JST oraz partnerów społecznych i gospodarczych w przygotowaniu ZSP uzgadniają 
i określają zarządy województw. ZSP jest przyjmowana przez sejmiki wszystkich województw 
zaangażowanych w realizację strategii. Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego może 
rekomendować przyjęcie strategii również przez Radę Ministrów. 

– Inne dokumenty strategiczne (strategie, polityki) – dokumenty wynikające ze ZSRW lub też dokumenty 
wymagane w odpowiednich uregulowaniach prawnych, opracowywane i przyjmowane przez zarząd 
województwa. 
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 Poziom lokalny 

- Zintegrowana strategia rozwoju lokalnego (studium rozwoju gminy) – ZSRL – dokument obligatoryjny, 
zastąpi opracowywane dotychczas studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy oraz strategię rozwoju gminy (dokument nieobligatoryjny, przygotowywany 
dotychczas głównie przez gminy miejskie) przy jednoczesnym zachowaniu warstwy kreacyjnej 
i regulacyjnej zbieżnej z obecną treścią studium. 

- Inne dokumenty strategiczne (strategie, polityki) – dokumenty wynikające ze ZSRL lub też dokumenty 
wymagane w odpowiednich uregulowaniach prawnych, opracowywane i przyjmowane przez radę 
gminy. 

- Zintegrowana strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego – ZSROF – dokument nieobligatoryjny 
przygotowywany przez związek gmin będących w relacjach funkcjonalnych. Strategia może wynikać ze 
zintegrowanej strategii rozwoju województwa lub też stanowić oddolną inicjatywę gmin na danym 
obszarze. Przykładem tego typu dokumentów są obecnie przygotowywane strategie rozwoju miast i ich 
obszarów funkcjonalnych. Zaletą strategii obejmującej obszar wykraczający poza granice 
administracyjne danej gminy jest identyfikacja i priorytetyzacja wspólnych działań, zwiększenie 
skuteczności i zakresu oddziaływania zainwestowanych środków finansowych, rozwój partnerstwa, 
współodpowiedzialności i przywództwa, które podnoszą jakość i efektywność polityk publicznych. 

ZSROF przygotowują JST z danego obszaru funkcjonalnego przy współudziale partnerów społecznych 
i gospodarczych. JST umożliwiają udział samorządu województwa w tym procesie. ZSROF jest 
przyjmowana przez rady gmin uczestniczące w procesie realizacji strategii.  

W związku z przewidywanymi dokumentami strategicznymi na poziomie regionalnym i lokalnym 
dostosowania będzie wymagało szereg aktów normatywnych, w tym m.in. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913, z późn. zm.), ustawa z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.), ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o związku 
metropolitalnym w województwie śląskim (Dz. U. poz. 730). 

2.2.2. Dokumenty i inne instrumenty o charakterze wdrożeniowym 

- Programy – dokumenty o charakterze operacyjno-wdrożeniowym ustanawiane w celu realizacji 
zintegrowanych strategii rozwoju (programy rozwoju, w tym wieloletnie oraz programy operacyjne). 

Programy rozwoju powinny obejmować okres niewykraczający poza okres obowiązywania 
zintegrowanej strategii rozwoju odpowiednio na poziomie krajowym, regionalnym lub lokalnym. 
Programy rozwoju stanowią instrument realizacji zintegrowanych strategii rozwoju. Rozwijają ich cele 
i kierunki działań, określając niezbędne zadania, w tym inwestycyjne do podjęcia w określonym 
horyzoncie czasowym. 

Za przygotowanie programu rozwoju i przeprowadzenie procedury legislacyjnej na poziomie krajowym 
odpowiada właściwy minister. Na poziomie regionalnym i lokalnym programy rozwoju wynikają 
bezpośrednio ze zintegrowanej strategii. Za ich przygotowanie odpowiada właściwy zarząd 
województwa lub organ wykonawczy gminy. Przepisy ustawy o zppr wskazywać będą tryb opracowania 
i przyjęcia programu rozwoju.  

Programy operacyjne to dokumenty wdrożeniowe przygotowywane na potrzeby aplikowania o środki 
w ramach perspektyw finansowych UE. Muszą wpisywać się w zintegrowane strategie rozwoju oraz 
dokumenty wymagane przez Komisję Europejską w związku z realizacją wsparcia z funduszy unijnych 
w danym okresie programowym (obecnie Umowa Partnerstwa). Programy operacyjne są 
przygotowywane i zarządzane na poziomie krajowym przez ministra właściwego ds. rozwoju 
regionalnego, ministra właściwego ds. rozwoju wsi oraz ministra właściwego ds. rybołówstwa, a na 
poziomie regionalnym przez zarządy województw. 

- Akty planowania przestrzennego są dokumentami operacjonalizującymi strategie rozwoju i mogą być 
wydawane na poziomie lokalnym i regionalnym. Wynikają bezpośrednio z ustaleń odnośnych strategii 
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zintegrowanych. W oparciu o ustalenia aktów planowania przestrzennego powstają spójne zasady 
i przepisy gospodarowania przestrzenią, w tym związane z powstawaniem inwestycji realizujących cele 
zawarte w strategiach rozwoju. Akty planowania przestrzennego obowiązują na obszarach, dla których 
zostały sporządzone.  
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2.3. Podsystem instytucjonalny 

2.3.1. Koordynacja strategiczna 

Istniejący podsystem instytucjonalny nie zapewniał efektywnego zarządzania rozwojem kraju, 
niemniej jednak przyjęcie w lutym 2016 r. „Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” (POR), 
a następnie w lutym 2017 r. „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, rozpoczęło proces 
odchodzenia od silosowości i sektorowego podejścia do zarządzania polityką rozwoju. 
Wprowadzono już szereg rozwiązań, które wzmacniają strategiczną koordynację procesu 
zarządzania gospodarczego (m.in. takich jak utworzenie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, 
Rady ds. Innowacyjności, Polskiego Funduszu Rozwoju, czy Centrum Analiz Strategicznych). Działania 
te będą kontynuowane w kierunku wyposażenia podmiotów uczestniczących w tym procesie 
w odpowiednie instrumenty i narzędzia wzmacniające ich zdolności koordynacyjne i zarządcze. 

Zgodnie z proponowanym modelem zarządzania rozwojem Polski w koordynacji strategicznej 
uczestniczą: 

Rada Ministrów na czele z Prezesem Rady Ministrów określa cele rozwojowe kraju oraz sposób ich 
osiągania w ramach poszczególnych polityk publicznych. Rada Ministrów przyjmuje strategię rozwoju 
kraju i jej aktualizacje, przesądza sposób realizacji zawartych w niej celów, w tym potrzebne nakłady 
finansowe. W podejmowaniu strategicznych decyzji i przyjmowaniu spójnego prawa Radę Ministrów 
wspiera ośrodek analityczny umiejscowiony w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, do zadań którego 
należy m.in. prowadzenie bieżących oraz strategicznych analiz społeczno-gospodarczych, a także 
analiz projektów legislacyjnych.  

Skoncentrowanie funkcji koordynacyjnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM) przez 
utworzenie silnego ośrodka analitycznego, przy jednoczesnym zapewnieniu efektywnych 
mechanizmów współpracy z innymi resortami, regionami oraz partnerami, służy efektywności 
i skuteczności w osiąganiu celów strategicznych rozwoju kraju. Pozwala również eliminować 
silosowość administracyjną. 

Istotnym podmiotem z punktu widzenia kształtowania i koordynacji polityki rozwoju jest również 
minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, współpracujący ściśle w tym zakresie z KPRM oraz 
ministrem właściwym ds. gospodarki (odpowiadającym m.in. za sprawy konkurencyjności 
gospodarki, współpracę gospodarczą z zagranicą, innowacyjność, działalność gospodarczą, promocję 
gospodarki polskiej oraz współpracę z organizacjami samorządu gospodarczego), ministrem 
właściwym ds. finansów publicznych i ministrem właściwym ds. budżetu (zapewniającym środki 
finansowe na implementację określonych w strategii rozwoju kraju polityk rozwojowych, m.in. przez 
odpowiednie powiązanie planowania budżetowego z przyjętymi celami rozwojowymi), a także 
innymi ministrami właściwymi.  

Do najważniejszych gremiów służących efektywnej realizacji strategii rozwoju kraju oraz wzmocnieniu 
postaw kooperacyjnych i współdziałania z partnerami społecznymi należą w szczególności: 

Obsługiwany przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów 
(KERM)4), złożony z przedstawicieli kluczowych resortów gospodarczych, ma za zadanie inicjowanie, 
przygotowywanie i uzgadnianie rozstrzygnięć albo stanowisk Rady Ministrów lub Prezesa Rady 
Ministrów w sprawach istotnych dla gospodarki lub rozwoju kraju. Komitet jest organem 
pomocniczym Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów. Komitet rozpatruje w szczególności projekty 
dokumentów rządowych o istotnym wpływie na zdolności rozwojowe gospodarki, zrównoważony 
rozwój, klimat i bezpieczeństwo energetyczne, rynek pracy i sytuację demograficzną, 
gospodarowanie finansami publicznymi i majątkiem Skarbu Państwa, jakość otoczenia regulacyjnego 

                                                 
4 ) Powołany zarządzeniem nr 131 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, 

zmienionym zarządzeniem nr 31 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 marca 2018 r. zmieniającym zarządzenie ws. Komitetu Ekonomicznego 
Rady Ministrów. 
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przedsiębiorców i obywateli oraz dokumenty o przewidywanych skutkach finansowych w wysokości 
ponad 500 mln zł rocznie. 

Centrum Analiz Strategicznych – usytuowany w KPRM instrument wsparcia decyzyjnego Prezesa 
Rady Ministrów. Do głównych zadań tego ośrodka należy opiniowanie założeń i uzasadnień 
przygotowywanych projektów aktów prawnych pod względem strategicznym, ich zgodności z celami 
oraz prognozowanymi skutkami; udział w projektowaniu strategicznych działań rządu oraz 
przedstawianie eksperckiej opinii w tym zakresie; wsparcie eksperckie Prezesa Rady Ministrów, 
w tym sygnalizowanie pojawiających się zagrożeń wewnętrznych i międzynarodowych; analizowanie 
procesów decyzyjnych Rady Ministrów w kontekście spójności strategicznej i programowej rządu; 
monitorowanie i ocena skutków realizowanych polityk publicznych oraz formułowanie opinii w tym 
zakresie; analizowanie wpływu debaty publicznej na wyznaczane cele oraz procesy decyzyjne. 

Ważną rolą ośrodka będzie również utworzenie i animacja sieci współpracy jednostek analitycznych 
i badawczych funkcjonujących w ramach administracji publicznej i jednostek nadzorowanych przez 
poszczególne podmioty administracji publicznej.  

Komitet Koordynacyjny ds. Polityki Rozwoju – umocowany ustawowo (ustawa o zppr) organ 
opiniodawczo-doradczy Prezesa Rady Ministrów, którym kieruje obecnie minister właściwy 
ds. rozwoju regionalnego. W pracach Komitetu biorą udział przedstawiciele wszystkich ministerstw. 
W zależności od potrzeb, do udziału w obradach mogą być również zapraszani przedstawiciele strony 
samorządowej, środowiska akademickiego i społeczno-gospodarczego. Komitet we współpracy 
z Centrum Analiz Strategicznych analizuje propozycje dokumentów strategicznych, w tym strategii 
i polityk określających szczegółowe cele oraz instrumenty kluczowe dla realizacji zintegrowanej 
strategii rozwoju kraju, projekty odpowiednich aktów prawnych oraz dokumenty i informacje 
dotyczące przebiegu wdrażania zintegrowanej strategii rozwoju kraju i jej instrumentów 
realizacyjnych, w tym zawierające ocenę ich skuteczności i efektywności.  

W celu wzmocnienia roli KK PR w jego ramach przewidziana jest możliwość powoływania 
podkomitetów w obszarach kluczowych dla realizacji zintegrowanej strategii rozwoju kraju 
(np. podkomitet ds. rozwoju obszarów wiejskich, podkomitet ds. wymiaru terytorialnego) oraz – tak 
jak dotychczas – zespołów doraźnych służących realizacji określonych zadań wynikających ze 
zintegrowanej strategii rozwoju kraju (aktualizacja strategii rozwoju, monitorowanie ich realizacji, 
w tym projektów strategicznych). 

Komitet powinien w większym stopniu korzystać ze wsparcia eksperckiego, współpracując w tym 
zakresie z utworzonym ośrodkiem analitycznym w KPRM (opisanym w pkt 2.3.2.) oraz KPRM. 
Częstsze współdziałanie ze środowiskiem naukowym pozwoli na nadanie bardziej eksperckiego 
charakteru pracom Komitetu Koordynacyjnego ds. Polityki Rozwoju.  

Rada Monitorowania Portfela Projektów Strategicznych5) – organ pomocniczy Prezesa Rady 
Ministrów złożony z przedstawicieli Kierownictw resortów. Zadaniem Rady jest monitorowanie 
i koordynowanie wybranych przez Radę lub wskazanych przez Prezesa Rady Ministrów programów 
i projektów wynikających ze strategicznych dokumentów Rady Ministrów, w tym w szczególności 
z SOR, zwanych portfelem projektów strategicznych. Rada przedstawia propozycje 
międzyministerialnych struktur zarządczych dla programów i projektów powoływanych na 
podstawie porozumień między ministrami. Obsługę organizacyjną oraz kancelaryjno-biurową prac 
Rady zapewnia Rządowe Biuro Monitorowania Projektów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

W każdym resorcie powinny zostać wskazane komórki odpowiedzialne za koordynację strategiczną 
(w postaci departamentu, wydziału lub innej jednostki organizacyjnej), a tam gdzie już istnieją, 
wzmocnione – w miarę istniejących możliwości – funkcjonalnie i merytorycznie. Ich zadaniem 

                                                 
5)  Powołana zarządzeniem nr 58 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie Rady monitorowania portfela projektów 

strategicznych (M.P. poz. 442), zmienionym zarządzeniem nr 133 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2018 r. zmieniającym 
zarządzenie w sprawie Rady monitorowania portfela projektów strategicznych (M.P. poz. 754). 
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powinna być koordynacja prac w zakresie programowania strategicznego w danym resorcie, 
przeciwdziałanie „silosowości” wewnątrzresortowej, identyfikowanie potrzeb resortu w tym zakresie 
oraz przekazywanie ministrowi właściwemu ds. rozwoju regionalnego niezbędnych informacji 
o postępach w realizacji wyznaczonych w strategii rozwoju kraju celów rozwojowych w danym 
obszarze. W komórkach tych będą zatrudnieni eksperci mający doświadczenie w pracach 
analityczno-programowych oraz eksperci z poszczególnych dziedzin życia społeczno-gospodarczego. 
Komórki, po zapewnieniu odpowiedniego wzmocnienia, tam gdzie to niezbędne, będą łącznikiem 
między danym resortem a Centrum Analiz Strategicznych w KPRM i urzędem obsługującym ministra 
właściwego ds. rozwoju regionalnego, co pozwoli na szybką komunikację oraz zagwarantuje lepszą 
koordynację działań. Zadaniem komórek odpowiedzialnych za koordynację strategiczną będzie także 
podtrzymywanie kontaktów z partnerami społecznymi i gospodarczymi z obszarów merytorycznej 
aktywności poszczególnych resortów oraz JST. Obejmuje to tworzenie stale aktywnych sieci dialogu 
między administracją rządową a organizacjami profesjonalistów, skupionymi w izbach zawodowych, 
czy stowarzyszeniach branżowych oraz innymi organizacjami pozarządowymi, wrażliwymi np. na 
kwestie społeczne i te związane z ochroną środowiska. W dobie upowszechnienia idei społeczeństwa 
informacyjnego, takie podtrzymywanie dialogu w sieciach branżowych i społecznych, pozwoli 
resortom na pozyskiwanie wiedzy o dynamicznie zmieniającym się otoczeniu, a także na promocję 
działań administracji publicznej wśród obywateli. 

Ministrowie i szefowie urzędów centralnych przedkładają właściwym gremiom, zgodnie 
z właściwością, najważniejsze dokumenty programowe wynikające ze zintegrowanej strategii rozwoju 
kraju lub horyzontalnych zintegrowanych strategii rozwoju oraz materiały dotyczące ich realizacji 
i oceny, a także wszelkie inne opracowania dotyczące programowania, wdrażania i oceny polityki 
rozwoju (w tym rekomendacje co do jej zmian). 

Ważnym gremium w systemie zarządzania gospodarczego jest Rada ds. Innowacyjności (organ 
pomocniczy Rady Ministrów)6), która stała się międzyresortowym koordynatorem polityki 
innowacyjności realizowanej przez rząd, wpisanym na stałe w system administracji publicznej. 

Celem Rady jest zapewnienie efektywnego inwestowania rodzimego kapitału oraz środków 
przeznaczonych na innowacje w krajowych i regionalnych programach tak, aby zwiększyć 
efektywność i konkurencyjność polskiej gospodarki. Rolą Rady jest koordynowanie całości działań 
związanych ze zwiększaniem innowacyjności polskiej nauki i gospodarki, we współpracy ze wszystkimi 
resortami. Gremium to ma za zadanie inicjować działania oraz składać propozycje rozwiązań, które 
pozwoliłyby aktywnie wspierać przedsiębiorców w poszukiwaniu nowych produktów i procesów oraz 
angażować polski kapitał, a w konsekwencji przyczyniać się do tworzenia przewag konkurencyjnych 
naszej gospodarki.  

Radę ds. Innowacyjności wyróżnia fakt, że uczestniczą w niej urzędnicy państwowi najwyższego 
szczebla, co podkreśla systemowe i holistyczne podejście do wspierania innowacyjności oraz 
pozwala na odejście od resortowego zarządzania krajem. 

Ważną rolę w polityce inwestycyjnej państwa pełni Polski Fundusz Rozwoju (PFR), który został 
utworzony w kwietniu 2016 r. na bazie spółki Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. w ramach realizacji 
„Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. Jest to grupa instytucji finansowych i doradczych dla 
przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny, 
gospodarczy i środowiskowy kraju. Połączenie potencjału poszczególnych instytucji pozwala na 
osiągnięcie efektu synergii i zwiększa możliwości pozyskiwania finansowania z rynku, umożliwiając 
realizację dużych projektów. PFR inwestuje w zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Polski 
przez uzupełnienie zaangażowania sektora prywatnego w zaspokajaniu potrzeb polskich 
przedsiębiorstw oraz wsparcie priorytetowych segmentów gospodarki. PFR stanowi platformę usług 
finansowych i doradczych dysponujących zestawem narzędzi na wzór instytucji rozwojowych 

                                                 
6)  Powołana zarządzeniem nr 4 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2016 r. ws. utworzenia Rady ds. Innowacyjności, zmienionym 

zarządzeniem nr 85 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016 r. zmieniającym zarządzenie ws. utworzenia Rady ds. Innnowacyjności. 
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istniejących na dojrzałych rynkach. PFR działa w celu zapewnienia kapitału dla polskich firm 
i łagodzenia wahań koniunktury gospodarczej. Wspiera rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności, 
ekspansję zagraniczną polskich przedsiębiorstw, promocję gospodarki i napływ inwestycji 
zagranicznych. Narzędzia PFR są wykorzystywane do realizacji kluczowych programów rządowych 
wspierających rozwój Polski. 

Inne podmioty wspomagające koordynację polityki rozwoju na poziomie krajowym:  

Komitet do spraw Umowy Partnerstwa (KUP) – jest głównym organem wspierającym ministra 
właściwego ds. rozwoju regionalnego w procesie koordynacji strategicznej realizacji Umowy 
Partnerstwa określającej strategię wykorzystania środków europejskich funduszy strukturalnych 
i inwestycyjnych (EFSI). 

Jego rolą jest ukierunkowanie środków EFSI na realizację zintegrowanej strategii rozwoju kraju oraz 
zapewnienie ich efektywnego wydatkowania m.in. przez koordynację z innymi instrumentami 
realizacyjnymi. 

Międzyresortowy Zespół ds. Strategii Europa 2020 – funkcjonujący w MPiT organ 
opiniodawczo-doradczy Prezesa Rady Ministrów, który bierze udział w przygotowaniu corocznej 
aktualizacji Krajowego Programu Reform (KPR). 

Jego rola polega na zapewnieniu wzajemnej spójności między KPR a pozostałymi krajowymi 
dokumentami strategicznymi i programowymi. 

Samorządy terytorialne są kluczowymi partnerami procesu kształtowania systemu zarządzania 
rozwojem kraju na szczeblu regionalnym i lokalnym. Pełnią kluczową rolę w zarządzaniu rozwojem 
województw, obszarów funkcjonalnych i gmin. Zbudowany na zasadach pomocniczości i partnerstwa 
system kontraktów i porozumień terytorialnych, zapewnia współdziałanie między samorządami 
terytorialnymi a stroną rządową w programowaniu, wdrażaniu, monitorowaniu i ewaluacji polityki 
rozwoju.  

Samorząd województwa pełni rolę inicjująco-integrująco-koordynacyjną w odniesieniu do rozwoju 
regionu. Jest odpowiedzialny za programowanie działań rozwojowych regionu, budowanie sieci 
współpracy na szczeblu regionalnym, koordynowanie działań prorozwojowych realizowanych na 
terenie województwa oraz czuwanie nad przebiegiem procesów realizacji polityki regionalnej przez 
odpowiednie mechanizmy monitorowania i ewaluacji. Samorząd województwa pełni również rolę 
koordynującą dla działań i inwestycji planowanych w regionie o znaczeniu ponadlokalnym, w tym 
w obszarach funkcjonalnych.  

Samorządy lokalne uczestniczą w tworzeniu i wdrażaniu polityki rozwoju regionu na każdym jej 
etapie. Kluczowa jest ich rola w kreowaniu oraz realizacji działań rozwojowych na poziomie gminy. 
Samorząd ten może prowadzić politykę rozwoju lokalnego wspólnie z innymi, sąsiednimi gminami lub 
samorządem powiatowym. 

2.3.2. Wzmocnienie potencjału analitycznego dla potrzeb zarządzania rozwojem  

Efektywna i sprawna koordynacja zarządzania rozwojem wymaga wyposażenia Prezesa Rady 
Ministrów w instrumenty umożliwiające rzeczywistą koordynację tych procesów. Jednocześnie 
niezbędne jest istnienie odpowiedniego zaplecza eksperckiego, które zapewniałoby bazę 
analityczno-ewaluacyjną dla decydentów. 

Usprawnienie procesów zarządczych, w tym ich jakości na wszystkich szczeblach zarządzania wymaga 
dysponowania szerokim zakresem informacji i ocen sytuacji społecznej i gospodarczej, w tym 
w ujęciu regionalnym. Powinny one służyć do prowadzenia bieżącej polityki gospodarczej i jej 
monitorowania, jak też być wskazówką dla programowania rozwoju społecznego, gospodarczego 
i przestrzennego w perspektywie wieloletniej. 
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Administracja publiczna wraz ze współpracującymi z nią ośrodkami analitycznymi posiada potencjał 
wystarczający do udzielenia adekwatnego wsparcia ww. procesów. Potencjał ten jest jednak 
rozproszony i nie w pełni zinwentaryzowany. Konieczna jest więc zdecydowana poprawa koordynacji 
działań analitycznych prowadzonych na zlecenie i w ramach administracji publicznej w Polsce.  

W celu realizacji tych zamierzeń w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów utworzone zostało Centrum 
Analiz Strategicznych (CAS) wspierające przepływ informacji w zakresie zarządzania procesami 
rozwojowymi.  

Działanie CAS w KPRM wpływa na: 

 wzmocnienie potencjału analitycznego administracji dzięki lepszej współpracy ośrodków 
analitycznych funkcjonujących w ramach administracji publicznej (utworzenie sieci ośrodków 
analitycznych), także na poziomie regionalnym, 

 wzmocnienie strategicznych zdolności państwa do określania i realizacji celów i procesów 
rozwojowych, w tym poszczególnych polityk publicznych, 

 podniesienie intensywności i jakości współpracy administracji publicznej z podmiotami 
analitycznymi i ewaluacyjnymi funkcjonującymi poza administracją publiczną, tzn. 
z partnerami społecznymi i gospodarczymi, przedstawicielami środowisk akademickich, 
eksperckich i branżowych.  

Ww. zmiany powinny przełożyć się na zwiększenie możliwości opracowywania analiz w zakresie 
możliwości rozwojowych kraju z wykorzystaniem środków publicznych, krajowych oraz środków 
zagranicznych. To z kolei doprowadzi do poprawy możliwości w zakresie opracowania i koordynacji 
działań programowych, w tym zintegrowanych strategii rozwoju kraju i regionów. 

Zrealizowane w ramach sieci analizy i pochodzące z nich rekomendacje, powinny zasilać adekwatnych 
adresatów (m.in. Prezesa Rady Ministrów i członków Rady Ministrów oraz inne gremia i komitety).  

Przewiduje się, że CAS zostanie w szerokim zakresie zasilone na poziomie krajowym przez 
współpracę z ekspertami, instytutami naukowymi oraz forami służącymi debacie strategicznej, co 
pozwoli na zapewnienie jakości prowadzonych prac, jak też na lepsze wykorzystanie w pracach 
administracji publicznej potencjału polskiej nauki. Dodatkowo w ramach wzmocnienia potencjału 
analitycznego inicjowana będzie także współpraca na poziomie europejskim oraz regionalnym. 
Środowisko naukowe skupione wokół ośrodka analitycznego uczestniczyć będzie m.in. w debatach 
eksperckich np. na forum KK PR czy w debacie strategicznej prowadzonej w ramach innych forów.  

CAS będzie realizował swoją funkcję przez intensyfikację współpracy z jednostkami 
analityczno-badawczymi. Dzięki ich usieciowieniu nastąpi kumulacja użytecznej wiedzy na poziomie 
sektora rządowo-samorządowego. Tym samym, wiedza pozyskana w sieci jednostek analitycznych 
będzie mogła być lepiej wykorzystana, przyczyniając się do podniesienia jakości rządzenia. 

Do zadań CAS należeć powinno w szczególności: 

a) w zakresie instytucjonalno-organizacyjnym: 

 tworzenie sieci współpracy i wymiany informacji jednostek analitycznych funkcjonujących 
w ramach administracji publicznej i jednostek nadzorowanych przez organy administracji 
publicznej, 

 tworzenie platformy dialogu publicznego na temat strategicznych wyzwań i celów rozwoju 
kraju, włączającej organizacje skupiające także krajowych i zagranicznych partnerów 
społecznych i gospodarczych, w tym przedstawicieli środowisk eksperckich, akademickich 
i branżowych, 

 wzmacnianie potencjału analitycznego administracji publicznej we współpracy 
z adekwatnymi podmiotami, w tym Szefem Służby Cywilnej, 
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 inicjowanie i udział w strategicznej debacie na poziomie europejskim i współpraca 
z europejskimi instytucjami (Komisja Europejska, Parlament Europejski, Komitet Regionów), 

b) w zakresie analitycznym: 

 opracowywanie i zlecanie analiz w zakresie polityki rozwoju, 

 realizacja syntez i metaanaliz bazujących na wynikach badań prowadzonych w innych 
komórkach analitycznych, 

 prowadzenie analiz i badań o charakterze horyzontalnym oraz wypełniających luki w zakresie 
badań prowadzonych w administracji, zwłaszcza na potrzeby przygotowywanych 
dokumentów strategicznych, 

 inicjowanie i udział w strategicznej debacie na poziomie krajowym i regionalnym oraz 
wykorzystywanie w analitycznych pracach postulatów i rekomendacji wypracowanych 
w ramach ośrodka. 

Warunkiem niezbędnym wdrożenia koncepcji CAS jest odpowiednie do skali realizacji zadań 
wzmocnienie kadrowe oraz zapewnienie niezbędnych środków na jego działalność. 

CAS będzie współpracował z Komitetem Koordynacyjnym ds. Polityki Rozwoju. Wzajemna współpraca 
polegać będzie m.in. na inicjowaniu debat eksperckich w ramach KK PR, podczas których omawiane 
będą kwestie istotne z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego. 

2.4. Zasady i procedury stosowane przy realizacji działań rozwojowych 

W obecnym systemie zarządzania rozwojem strategie odgrywają podstawową rolę w identyfikacji 
uwarunkowań, celów rozwoju (określonych w stosunku do terytorium bądź wyodrębnionego 
tematycznie obszaru koncentracji działań) oraz określenia ścieżki postępowania przez podmioty 
publiczne dla ich osiągnięcia.  

Prace nad „Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, wymogi związane z realizacją programów 
współfinasowanych przez UE, doświadczenia kilku ostatnich lat w realizacji strategii horyzontalnych 
na poziomie krajowym oraz obserwowane problemy w realizacji inwestycji, obnażyły największe, 
utrzymujące się od lat słabości obecnie funkcjonującego systemu programowania strategicznego 
rozwoju, tj.:  

 brak jasno sformułowanych zasad i procedur uwzględniania treści dokumentów 
strategicznych w innych dokumentach strategicznych oraz dokumentach realizacyjnych 
(programach, planach wykonawczych), jak i przy realizacji poszczególnych projektów, 

 nieefektywny i angażujący wiele podmiotów sposób umiejscowienia planowanych 
w przestrzeni przedsięwzięć (głównie o charakterze inwestycyjnym) realizujących określone 
cele publiczne, wykraczające poza interes poszczególnych społeczności lokalnych.  

Słabości te powodują, że nawet najlepsze strategie odzwierciedlające aspiracje rozwojowe 
mieszkańców i ambicje związane z rozwojem gospodarczym całego kraju i regionów są stale 
zagrożone problemem niskiej skuteczności realizacyjnej lub w najlepszym razie opóźnieniami 
w realizacji zakładanych przedsięwzięć.  

2.4.1. Ustalenia i ich rola 

Wprowadzenie do praktyki zintegrowanego programowania strategicznego (przez odpowiednie 
regulacje prawne) systemu ustaleń ma na celu zobowiązanie podmiotów – organów władzy 
publicznej (rządowej i samorządowej) – do określonego działania niezbędnego dla zrealizowania 
zakładanego celu strategicznego określonego w zintegrowanej strategii rozwoju, w tym wyznaczenia 
lokalizacji inwestycji w formie aktu planowania przestrzennego.  

Ustalenia mają zapewnić realizację strategicznych zamierzeń państwa (regionu lub gminy) albo 
wdrożenie zasad z poziomu krajowego lub regionalnego na niższym poziomie zarządzania. Obecnie 
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brak jest racjonalnych i skutecznych narzędzi, które zapewniałyby przenoszenie 
działań/inwestycji/zasad na niższe poziomy, aż do poziomu ich rzeczywistej realizacji z jednoczesnym 
poszanowaniem ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju.  

Ustalenia odnoszą się wyłącznie do strategii obligatoryjnych – stanowią zobowiązanie dla organów 
administracji publicznej (rządowych i samorządowych) do podjęcia określonych działań 
o charakterze programowym lub przygotowania/realizacji konkretnych działań/projektów 
strategicznych wskazanych w zintegrowanych strategiach rozwoju (w sferze instytucjonalnej, 
regulacyjnej lub inwestycyjnej). Ustalenia dotyczyć mogą np. podjęcia działań w ramach 
wyznaczonych Obszarów Strategicznej Interwencji, konkretnych inwestycji transportowych, 
energetycznych, środowiskowych, przygotowania projektów ustaw, reform strukturalnych itp. 
Ustalenia obejmują również zasady zagospodarowania przestrzennego. Zasady te wynikają wprost 
z realizowanych celów strategii i dotyczą m.in. zasad ochrony/eksploatacji strategicznych złóż 
kopalin, zakazu zabudowy lub wymaganych warunków zabudowy na terenach zalewowych lub na 
innych terenach wymagających szczególnych uregulowań, obszarów zabudowy, zasad kompensacji 
ekologicznej, zakresu minimalnych standardów urbanistycznych (w zależności od poziomu 
zarządzania), zasad określających czas rezerwacji terenu dla danego rodzaju inwestycji 
(w perspektywie krótko-, średnio- i długookresowej). Sposób uwzględniania ustaleń w odpowiednich 
strategiach zintegrowanych na poszczególnych poziomach zarządzania będzie oceniany przez 
ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego we współpracy z innymi właściwymi ministrami 
(w przypadku ZSRW) oraz przez właściwy zarząd województwa (w przypadku ZSRL). Zakres i sposób 
dokonywania tej oceny zostanie wypracowany i skonsultowany przez ww. podmioty. Szczegółowe 
rozwiązania w odniesieniu do ustaleń zostaną wypracowane, a następnie uregulowane na poziomie 
ustawowym. 

2.4.2. Kontrakt i porozumienia terytorialne 

Zapisy strategii rozwoju kraju z jednej strony i zintegrowanych strategii rozwoju województwa 
z drugiej będą podstawą dla określenia zakresu Kontraktu Terytorialnego, tak by lepiej dostosować 
interwencję sektorową do potrzeb regionalnych, w większym stopniu skoncentrować się na 
obszarach funkcjonalnych oraz zmobilizować i zintegrować krajowe środki finansowe. W formule 
Kontraktu Terytorialnego będą mogły być realizowane projekty strategiczne oraz nowe inicjatywy 
wypracowywane wspólnie przez stronę rządową oraz samorząd województwa i inne instytucje 
i podmioty zaangażowane w jego realizację.  

Przesądzenia Kontraktu Terytorialnego powinny być uwzględniane przy przygotowywaniu 
programów implementacyjnych, zarówno tych przygotowywanych na poziomie krajowym, jak i tych 
realizowanych na poziomie województwa, lokalnym czy funkcjonalnym. Stronami Kontraktu 
Terytorialnego będzie rząd reprezentowany przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego oraz 
samorząd województwa reprezentowany przez zarząd województwa. Minister właściwy ds. rozwoju 
regionalnego uzgadnia z innymi ministrami właściwymi, zaś zarząd województwa z właściwymi JST 
zakres interwencji proponowanych do Kontraktu. Do negocjacji mogą być zapraszane JST lub inne 
podmioty, których rola w zakresie realizacji Kontraktu jest kluczowa.  

Mechanizmem uzgadniania wspólnych działań na styku województwo – gmina jest Porozumienie 
Terytorialne, zawierane między samorządem województwa reprezentowanym przez zarząd 
województwa a samorządem gminy/samorządami gmin reprezentowanym przez odpowiedni organ 
wykonawczy (prezydenta/burmistrza/wójta). Przewiduje się możliwość uczestniczenia 
w porozumieniu terytorialnym innych podmiotów determinujących rozwój regionalny i lokalny, 
np. związków gmin, czy stowarzyszeń gmin tworzących miejskie obszary funkcjonalne. Zasady 
funkcjonowania Kontraktu Terytorialnego oraz Porozumień Terytorialnych określa krajowa strategia 
rozwoju regionalnego. 
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2.5. Podsystem wdrażania 

Dotychczasowe analizy pokazują, że podmioty zaangażowane w realizację poszczególnych strategii 
nie wykazywały właściwego poziomu wykonania założeń zawartych w poszczególnych dokumentach 
strategicznych. Przyczyną takiego stanu rzeczy w przeważającej mierze była niewystarczająca 
operacjonalizacja tych dokumentów w ramach systemu zarządzania.  

Niezbędne jest wypracowanie dla każdej obowiązującej strategii rozwoju katalogu instrumentów 
realizacyjnych oraz ich przygotowanie lub aktualizacja instrumentów już istniejących. Pozwoli to na 
wypełnienie istniejących luk w systemie wdrażania celów rozwojowych.  

Realizacja założonych strategicznych zobowiązań, wynikających bezpośrednio z ustawy o zppr, czy też 
określonych w formie ustaleń, będzie przedmiotem monitoringu, sprawozdawczości i ewaluacji 
dokonywanych na poszczególnych poziomach zarządzania. Dotyczy to także realizacji Kontraktów 
Terytorialnych i Zintegrowanych Porozumień Terytorialnych. Zapewni to spójność całego systemu 
programowania społecznego, gospodarczego i przestrzennego oraz wpłynie na jakość i efektywność 
interwencji publicznej. 

Przeformułowania wymaga rola programów rozwoju, w tym wieloletnich, tak by nie powstawały one 
w celu realizacji pojedynczych inwestycji lub finansowania działalności instytutów badawczych, ale 
stanowiły kompleksową odpowiedź na priorytetowe zadania wynikające ze zintegrowanej strategii 
rozwoju kraju.  

2.5.1. Podejście projektowe 

Na poziomie operacyjnym, czyli w jednostkach administracji rządowej realizujących strategie rozwoju 
oraz w jednostkach podlegających administracji rządowej jest wdrażane podejście projektowe. Jego 
wdrożenie wymaga zmian w funkcjonowaniu administracji, w tym wprowadzenia odpowiednich 
rozwiązań organizacyjnych. 

Określone zostaną standardy odnośnie do zarządzania programami i projektami, w szczególności 
dotyczące:  

 precyzyjnego określenia celów projektu, planowanych do osiągnięcia rezultatów oraz 
oczekiwanych korzyści z wykorzystaniem mierzalnych wskaźników, 

 powołania struktur projektowych na poziomie operacyjnym oraz określenie obowiązków 
i odpowiedzialności, 

 zarządzania ryzykiem,  

 monitorowania postępów realizacji projektu. 

Możliwe jest powoływanie programów w rozumieniu projektowym, tj. zarządzanie zbiorem 
projektów i działań o zbieżnym obszarze oddziaływania w ramach wspólnej dla nich struktury 
zarządczej, jeżeli zapewnia to bardziej efektywną realizację celów strategicznych.  

W celu sprawnego koordynowania realizacji i monitorowania programów i projektów powołano 
w 2018 r. odpowiednią ponadresortową strukturę, tj. Radę Monitorowania Portfela Projektów 
Strategicznych, jako organ pomocniczy Prezesa Rady Ministrów pod przewodnictwem ministra 
właściwego ds. rozwoju regionalnego, wspieraną przez usytuowane w KPRM Rządowe Biuro 
Monitorowania Projektów (RBMP). 

2.5.2. Monitoring strategiczny 

Monitoring strategiczny stopnia osiągania przyjętych celów strategicznych stanowić będzie istotny 
element systemu zarządzania strategicznego. Realizacja ZSRK będzie podlegała stałemu (bieżącemu) 
monitorowaniu przez KK PR oraz okresowemu (rocznemu) przez Radę Ministrów.  

Monitoring stały realizacji ZSRK oraz innych strategii rozwoju opracowywanych na poziomie 
krajowym będzie prowadzony w ramach zespołów międzyresortowych ds. aktualizacji 
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i monitorowania strategii rozwoju, powołanych przy KK PR, zgodnie z obowiązującym układem 
strategii rozwoju7). W ramach tych gremiów omawiane będą w szczególności bieżące problemy 
z wdrażaniem poszczególnych strategii rozwoju, kwestie do rozstrzygnięcia, wymagające 
współdziałania podmiotów odpowiedzialnych za realizację określonych zadań czy projektów 
wynikających ze strategii. Sposób organizacji prac w zespołach związanych z monitorowaniem będzie 
należał do koordynatora zespołu międzyresortowego (tj. koordynatora danej strategii rozwoju).  

Koordynatorzy poszczególnych zespołów międzyresortowych przy KK PR będą, z własnej inicjatywy 
lub na wniosek Przewodniczącego KK PR, przedstawiali na forum Komitetu Koordynacyjnego 
informację na temat postępu w realizacji danej strategii rozwoju i ewentualnych problemów 
z realizacją zadań i projektów wynikających ze zintegrowanej strategii rozwoju kraju, ujętych w tej 
strategii.  

Koordynator zespołu międzyresortowego będzie również odpowiedzialny za przygotowanie 
kwartalnej informacji o charakterze strategicznym, przedstawiającej w zwięzłej, opisowej formie 
stopień realizacji zadań w ramach zintegrowanej horyzontalnej strategii rozwoju, za którą 
odpowiada. Informacja będzie przekazywana ministrowi właściwemu ds. rozwoju regionalnego 
w określonej przez niego formie dla celów bieżącej prezentacji stanu zaawansowania realizacji ZSRK. 
Informacja dotycząca czwartego kwartału będzie miała charakter podsumowujący i wykorzystywana 
będzie na potrzeby sprawozdawcze z realizacji ZSRK. Z tego względu obejmowała będzie cały rok, 
którego dotyczy sprawozdanie. Dodatkowo na potrzeby sprawozdawcze informacja roczna 
uzupełniona zostanie o dane dotyczące stanu realizacji innych działań ujętych w ZSRK, niebędących 
projektami strategicznymi (przekazywane przez koordynatora zespołu do ministra właściwego 
ds. rozwoju regionalnego).  

Każdego roku, począwszy od 2018 r., przygotowywana jest kompleksowa informacja z realizacji 
zintegrowanej strategii rozwoju kraju (obecnie SOR), zawierająca m.in. stan realizacji projektów 
strategicznych i flagowych, ocenę stopnia osiągnięcia wartości wskaźników monitorujących strategię 
oraz rekomendacje dotyczące ewentualnych niezbędnych działań służących zapewnieniu terminowej 
i skutecznej realizacji strategii. Informacja w formie sprawozdania rocznego przygotowywana jest 
przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, we współpracy z koordynatorami zespołów 
międzyresortowych.  

W celu uniknięcia dublowania informacji sprawozdawczych, nie będzie wymagane przygotowywanie 
odrębnego, pisemnego sprawozdania z realizacji horyzontalnych zintegrowanych strategii rozwoju, 
kierowanego do zaopiniowania przez KK PR.  

Jednostka koordynująca monitoring operacyjny, o której mowa poniżej, przekazywać będzie 
jednostce odpowiedzialnej za opracowanie informacji z realizacji zintegrowanej strategii rozwoju 
kraju wkład do tej informacji (w cyklu rocznym), obrazujący w szczególności syntetyczne 
podsumowanie monitoringu operacyjnego projektów strategicznych oraz działań służących realizacji 
zintegrowanej strategii rozwoju kraju (Informacja operacyjna o stanie realizacji projektów i działań 
ZSRK). 

Do przygotowania informacji sprawozdawczej wykorzystywany jest również system STRATEG 
dostosowywany do zmieniających się celów i wskaźników kluczowych polityki rozwoju. Prace nad 
doskonaleniem narzędzia prowadzone będą przez Główny Urząd Statystyczny we współpracy 
z ministrem właściwym ds. rozwoju regionalnego.  

                                                 
7)  Na podstawie uchwały nr 66 Komitetu Koordynacyjnego ds. Polityki Rozwoju z dnia 30 czerwca 2017 r. ws. powołania międzyresortowych 

zespołów ds. aktualizacji i monitorowania strategii rozwoju realizujących Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 
(z perspektywą do 2030 r.) utworzono 9 zespołów: Zespół ds. Strategii innowacyjności i efektywności gospodarki (Nowa Polityka 
Przemysłowa), Zespół ds. Strategii rozwoju kapitału ludzkiego, Zespół ds. Strategii rozwoju kapitału społecznego (współdziałanie kultura, 
kreatywność), Zespół ds. Strategii Sprawne Państwo, Zespół ds. Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, Zespół ds. zrównoważonego 
rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa, Zespół ds. Strategii rozwoju transportu, Zespół ds. Polityki Energetycznej Polski, Zespół ds. Strategii 
zarządzania środowiskiem (Polityki Ekologicznej Państwa). 
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System STRATEG jest także użytecznym narzędziem w pracach ministerstw oraz urzędów jednostek 
samorządu terytorialnego, a wnioski z analiz dokonanych przy jego użyciu mogą być podstawą do 
ewentualnych zmian dokumentów strategicznych i programowych i korygowania interwencji. 
Kluczowe jest, aby koordynatorzy poszczególnych strategii zapewnili, by wskaźniki określone 
w dokumentach strategicznych były na bieżąco monitorowane (w szczególności te, które nie są 
monitorowane w sposób ciągły przez GUS). 

Informacja sprawozdawcza z realizacji zintegrowanej strategii rozwoju kraju będzie przekazywana do 
opinii KK PR, a także Komitetowi Ekonomicznemu Rady Ministrów, Stałemu Komitetowi Rady 
Ministrów oraz do informacji Radzie Ministrów (w pierwszym kwartale każdego roku). Na podstawie 
wniosków zawartych w informacji, Rada Ministrów podejmuje decyzje o zmianach na liście projektów 
strategicznych wskazanych w SOR. 

Podstawowym punktem odniesienia w monitorowaniu realizacji strategii/polityk/programów będzie 
zestaw wskaźników obrazujących oczekiwane rezultaty realizacji danego dokumentu o charakterze 
strategicznym, odnoszących się zarówno do celu głównego, jak i celów cząstkowych. Oznacza to, że 
wskaźniki ujęte w zintegrowanej strategii rozwoju kraju będą uszczegółowione i uzupełnione 
w innych strategiach rozwoju, sektorowych politykach publicznych i programach rozwojowych. 

Niezbędne jest wypracowanie w ramach KK PR kultury sporządzania dokumentów sprawozdawczych 
(w tym metodyki oceniania stopnia realizacji poszczególnych dokumentów) i jej skuteczne 
egzekwowanie – tak, by sprawozdania (fiszki sprawozdawcze) zawierały obok części czysto 
faktograficznej również część oceniającą i podsumowującą podejmowane działania.  

2.5.3. Monitoring operacyjny 

Monitoring operacyjny dotyczy programów i projektów przewidzianych w dokumentach 
strategicznych.  

Utworzona w KPRM jednostka koordynująca monitoring operacyjny – Rządowe Biuro 
Monitorowania Projektów (RBMP) – odpowiedzialna jest za: 

 określenie standardów w odniesieniu do zarządzania programami i projektami, 

 stworzenie mechanizmów współpracy między poszczególnymi ministerstwami, w tym 
w zakresie monitoringu i sprawozdawczości, 

 monitorowanie i raportowanie stanu realizacji projektów, postępów prac oraz pojawiających 
się w projektach ryzyk, 

 budowę bazy wiedzy, 

 zapewnianie szkoleń specjalistycznych. 

Prowadzenie monitoringu operacyjnego odbywa się m.in. przez raportowanie postępu prac oraz 
walidowanie korzyści dostarczanych przez programy, projekty oraz bieżące identyfikowanie zagrożeń 
i szans związanych z ich realizacją. Raportowanie powinno odbywać się w oparciu o mierzalne 
wskaźniki realizacji celów i uzyskania korzyści w poszczególnych programach i projektach.  

Zakres monitoringu operacyjnego obejmuje w szczególności określenie struktury zarządczej projektu 
i jej zmiany mogące mieć wpływ na terminowość i jakość realizacji projektu, wskaźniki realizacji celów 
projektu, wskaźniki realizacji korzyści programów, terminowość realizacji harmonogramu projektu, 
budżet, szanse i ryzyka. 

Rodzaje monitoringu operacyjnego prowadzonego przez RBMP: monitoring okresowy statusu 
projektu – prowadzony w odstępach czasowych ustalanych w zależności od wagi i złożoności 
projektu, monitoring postępów projektu – dotyczący terminowej i jakościowej realizacji produktów, 
monitoring kontrolny – prowadzony na polecenie członków Rady, RBMP. 
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Jednocześnie RBMP odpowiada za dostarczenie informacji zarządczej (syntetycznej i analitycznej 
z monitoringu operacyjnego) podmiotom strategicznym, w tym w szczególności Prezesowi Rady 
Ministrów oraz Radzie Monitorowania Portfela Projektów Strategicznych. 

Monitoring operacyjny odbywa się za pomocą systemu teleinformatycznego MonAliZa (Monitoring, 
Analizy, Zarządzanie). 

Ponadto RBMP zajmuje się pomocą w odpowiednim ukształtowaniu zakresów realizowanych 
programów i projektów oraz stworzeniu sprzyjających warunków i odpowiedniego otoczenia dla ich 
realizacji. W jednostkach realizujących strategie rozwojowe (a w ich ramach projekty strategiczne) 
zaleca się utworzenie jednostek (komórka organizacyjna lub samodzielne stanowisko) zajmujących 
się zarządzaniem operacyjnym projektami, tzw. biura monitorowania projektów – BMP. Ich 
zadaniem powinno być dbanie o właściwy ład w środowisku projektowym jednostki (zgodnie ze 
standardami zarządzania projektami ustalonymi przez RBMP) przez katalizowanie tworzenia struktur 
projektowych, pomoc zespołom projektowym w zakresie identyfikacji zasobów, zagrożeń i szans, czy 
też dbanie o kompletność i spójność dokumentacji. Zadaniem tych komórek powinno być też 
dostarczanie wiedzy zespołom projektowym w zakresie zarządzania projektami, w tym 
przeprowadzanie szkoleń z tematyki projektowej, we współpracy z RBMP. Działania te posłużą 
wprowadzaniu kultury myślenia i działania projektowego, poszerzaniu wiedzy projektowej oraz 
pogłębianiu doświadczenia, co sprzyja budowaniu dobrze wyszkolonej kadry projektowej 
i efektywnej realizacji założonych celów. RBMP odpowiedzialne jest za opracowanie jednolitego 
systemu sprawozdawczości i współpracę między jednostkami zajmującymi się zarządzaniem 
operacyjnym projektami w poszczególnych ministerstwach.  

Operacjonalizacja współpracy międzyresortowej na poziomie zespołów projektowych pozwoli na 
przełamywanie silosowości prowadzonych w administracji publicznej działań. 

Docelowo zakłada się, że monitoring strategiczny i operacyjny będą prowadzone w sposób 
skoordynowany i za pomocą jednego systemowego narzędzia teleinformatycznego (MonAliZa), tak 
by prowadzenie monitoringu na obydwu poziomach nie generowało dodatkowych obowiązków dla 
zespołów wdrażających poszczególne projekty strategiczne. 
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2.6. Ewaluacja polityki rozwoju 

Ewaluacja polityki rozwoju służy ocenie trafności podejmowanych interwencji, skuteczności działań, 
efektywności, a także użyteczności i trwałości interwencji oraz ich komplementarności. W oparciu 
m.in. o wyniki ewaluacji podejmowane są decyzje o podjęciu, kontynuowaniu lub zaprzestaniu 
realizacji, w tym finansowania, określonych interwencji w odniesieniu do wszystkich działań 
prorozwojowych. 

Nowa propozycja zakłada następujące rozwiązania: 

 Wszystkie nowo opracowywane zintegrowane strategie rozwoju w dalszym ciągu podlegać 
będą ewaluacji ex ante. Aktualizacje tych strategii nie będą poddawane ewaluacji (mogą, 
jeżeli ich autorzy uznają to za zasadne). 

 Obowiązek ewaluacji ex ante w odniesieniu do programów rozwoju zostanie zniesiony. 
Powyższe nie wyklucza w żadnym wypadku realizacji badań tego typu. 

 Wprowadzony zostanie obowiązek ewaluacji podsumowującej programów rozwoju – plan 
finansowy opracowywanego programu rozwoju powinien uwzględniać adekwatne zasoby 
kadrowe i środki finansowe na taką ewaluację. Po zakończeniu lub pod koniec okresu 
realizacji programu przeprowadzana będzie ewaluacja ustalająca, analizująca, 
podsumowująca i przedstawiająca m.in. efekty i oddziaływanie programu na rozwój 
społeczno-gospodarczy kraju i/lub regionu. Powyższa ewaluacja może być zrealizowana 
jeszcze w trakcie trwania danego programu, o ile będzie możliwe ustalenie większości jego 
efektów. W zależności od typu i wagi programu rozwoju zalecane jest także przeprowadzenie 
ewaluacji on-going. Takie fakultatywne badanie, zrealizowane w trakcie realizacji programu, 
może stanowić podstawę do ewentualnych zmian w programie w trakcie jego trwania. 

Powyższe rozwiązania pozwolą na uniknięcie zdiagnozowanych problemów związanych z trudnością 
realizacji ewaluacji ex ante z racji na napięte harmonogramy zatwierdzania programów czy też brak 
środków finansowych na przeprowadzenie ewaluacji tego typu. Jednocześnie dzięki ewaluacjom 
podsumowującym wdrażanie programów zostaną jasno przedstawione ich efekty. Przyczyni się to 
z jednej strony do realizacji funkcji konkluzywnej ewaluacji, z drugiej zaś strony ewaluacje 
podsumowujące wraz z fakultatywnymi ewaluacjami on-going będą w znacznie większym stopniu 
tworzyć szansę na opracowanie użytecznych wniosków i rekomendacji dla polityki rozwoju, realizując 
w ten sposób funkcje formatywną ewaluacji.  

2.7. Finansowanie polityki rozwoju 

Realizacja celów strategicznych i priorytetów rozwojowych państwa w perspektywie wieloletniej 
wymaga zaprojektowania i wdrożenia zmian w obszarze finansów publicznych, które powinny 
uwzględniać szereg wymogów o bardzo różnym charakterze. Dotyczą one przede wszystkim: 

 Stworzenia mechanizmów zarządzania rozwojem i finansami publicznymi zapewniających 
równocześnie realizację celów strategicznych państwa, tworzenie warunków dla krótko- 
i średniookresowej równowagi finansów publicznych oraz dla trwałego i zrównoważonego 
rozwoju gospodarczego w perspektywie długookresowej, przy jednoczesnym zaspokajaniu 
ważnych społecznie potrzeb przez efektywną alokację środków publicznych.  

 Zapewnienia stabilności, bezpieczeństwa i równowagi systemu finansów publicznych, co 
oznacza dążenie do zmniejszenia nierównowagi między dochodami i wydatkami publicznymi, 
w szczególności przez generowanie dochodów publicznych na poziomie niezbędnym do 
realizacji głównych funkcji i zadań państwa oraz racjonalizację wydatków publicznych 
i podnoszenie ich efektywności. Rozwiązania w obszarze polityki społeczno-gospodarczej 
będą implementowane w sposób, który nie naruszy stabilności finansów publicznych 
w długim okresie, pozwalając przy tym na realizację działań o charakterze antycyklicznym. 
Realizowana przez rząd polityka rozwojowa powinna uwzględniać krajowe i unijne 
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uwarunkowania polityki budżetowej (tj. odpowiednio stabilizującą regułę wydatkową, 
dopuszczalne poziomy długu publicznego w relacji do PKB, wymogi Paktu Stabilności 
i Wzrostu oraz rekomendacje Rady Ecofin), a także dojście do średniookresowego celu 
budżetowego (MTO) na poziomie 1% PKB.  

 Zapewnienia transparentności finansowania celów strategicznych i priorytetów 
rozwojowych, co między innymi oznacza łatwość monitorowania funkcjonowania zarówno 
całego systemu, jak i jego elementów składowych, przez zapewnienie przejrzystości 
i spójności stosowanych klasyfikacji oraz standardów informacyjnych.  

 Wprowadzenia skutecznych narzędzi, umożliwiających efektywną alokację środków 
publicznych w kolejnych budżetach wspierających realizację celów strategicznych 
i priorytetów rozwojowych państwa. Istotnym priorytetem będzie więc wprowadzenie 
średniookresowych ram budżetowych (ang. medium-term budgetary framework), 
stanowiących instrument koordynacji wydatków w perspektywie wieloletniej, a także 
przeglądów wydatków (ang. spending reviews) ze środków publicznych, które zostaną 
zinstytucjonalizowane i włączone do procesu budżetowego. Narzędzia te powinny umożliwić 
zmianę obecnej struktury wydatków budżetowych oraz stworzyć warunki dla zwiększenia 
udziału wydatków rozwojowych.  

Odrębnym problemem jest niedostateczna spójność między planowaniem wieloletnim (obecnie 
Wieloletnim Planem Finansowym Państwa) oraz rocznymi ustawami budżetowymi. Proponowanym 
przez Ministerstwo Finansów rozwiązaniem jest zobowiązanie do prowadzenia polityki budżetowej 
w perspektywie wieloletniej obejmującej co najmniej 3 lata i wdrożenie średniookresowych ram 
budżetowych gwarantujących, że podstawą rocznego planowania budżetowego jest perspektywa 
wieloletnia. Należy przy tym podkreślić rozróżnienie między perspektywą czasową planów 
finansowych obejmującą zwykle 3 lata a perspektywą czasową ram finansowych dokumentów 
strategicznych obejmującą dłuższy horyzont (najczęściej zgodny z okresem programowania 
finansowego UE). 

Uwzględniając całościowe podejście do zarządzania rozwojem kraju, zgodnie z którym zarządzanie 
budżetowe stanowi jeden z podsystemów wspierających realizację celów strategicznych i priorytetów 
rozwojowych państwa, polityka budżetowa, prowadzona w perspektywie wieloletniej, powinna 
zapewniać: 

 długookresową równowagę systemu finansów publicznych, 

 możliwości oddziaływania na poziom, strukturę i jakość wydatków publicznych oraz ich 
ukierunkowanie na realizację celów strategicznych i priorytetów rozwojowych państwa, 

 dochody publiczne niezbędne do realizacji zadań państwa. 

Wymaga to między innymi wprowadzenia spójnego zestawu funkcjonalnie powiązanych ze sobą 
corocznych dokumentów budżetowych obejmujących perspektywę wieloletnią (założenia polityki 
budżetowej, Program Konwergencji, wieloletnie ramy budżetowe i ustawa budżetowa), a także 
doskonalenia metod prognozowania makroekonomicznego. Najistotniejszą determinantą zmian 
w systemie finansów publicznych są wyzwania związane z sytuacją demograficzną i starzeniem się 
polskiego społeczeństwa i bezpośredni wpływ na finanse publiczne tych zjawisk. Nie bez znaczenia 
pozostają też inne megatrendy, m.in. związane ze zmianami technologicznymi (4. rewolucja 
przemysłowa, robotyzacja gospodarki itd.).  

W konsekwencji zmiany systemowe w obszarze finansów publicznych powinny być skoncentrowane 
na zapewnieniu finansowania celów strategicznych państwa, przy jednoczesnym zachowaniu zasad 
stabilności i równowagi finansów publicznych. Powyższe będzie wymagało przeprowadzenia 
kompleksowych i spójnych działań w całym obszarze finansów publicznych, zarówno po stronie 
dochodowej, jak i wydatkowej, a także – w odniesieniu do zasad alokacji środków finansowych dla 
różnych grup jednostek sektora finansów publicznych i różnych dziedzin zadań publicznych, 
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z uwzględnieniem ich aspektu terytorialnego. Przewidywane zmiany zasad alokacji środków 
publicznych, niezależnie od tego, z jakiego źródła (krajowego czy UE) środki te pochodzą, będą 
nakierowane na poprawę efektywności i skuteczności wydatków publicznych. 

Konieczność zapewnienia spójnego systemu klasyfikowania, ewidencjonowania 
i sprawozdawczości w zakresie wydatków publicznych, w tym wydatków rozwojowych stanowi 
fundamentalną przesłankę w ramach formułowania celów strategicznych odnoszących się do 
docelowego kształtu pożądanej struktury wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych. 
Docelowo ww. system powinien obejmować wszystkie jednostki sektora instytucji rządowych 
i samorządowych, a także środki unijne ujęte w budżecie środków europejskich, co stanowi warunek 
efektywnego monitorowania rezultatów i prowadzenia analiz efektywności wdrażanych polityk 
rozwojowych. Pozwoli to na przezwyciężenie obserwowanej obecnie sytuacji braku ścisłego związku 
między wydatkami rozwojowymi a strategią rozwoju kraju i zawartymi w niej celami strategicznymi 
polityki gospodarczej państwa. 

W pierwszym etapie zmian przewiduje się wdrożenie klasyfikacji wydatków rozwojowych sektora 
instytucji rządowych i samorządowych, opracowanej w oparciu o obowiązującą klasyfikację 
budżetową. Klasyfikacja wydatków rozwojowych (KWR) jest klasyfikacją trójszczeblową. Pierwszy 
szczebel obejmuje podział wydatków rozwojowych na grupy (wyodrębnienie poszczególnych grup 
jest odzwierciedleniem przyjętych założeń dotyczących znaczenia wydatków dla realizacji celów 
polityki rozwoju), drugi szczebel – podział wydatków rozwojowych według zadań publicznych 
realizowanych w ramach polityki rozwoju, trzeci szczebel – podział wydatków rozwojowych według 
kategorii ekonomicznych.  

Wypracowane zostaną rozwiązania systemowe dot. metodyki liczenia wydatków rozwojowych 
sektora instytucji rządowych i samorządowych. Główne produkty prac analityczno-badawczych będą 
następujące: 

 zdefiniowanie wydatków rozwojowych i ustalenie zasad ich klasyfikacji w sposób pozwalający 
na opracowanie odpowiednich informacji przez właściwą instytucję oraz umożliwiający jej 
adaptację do zmian klasyfikacji budżetowej, 

 przygotowanie projektu systemu sprawozdawczości wydatków rozwojowych dla 
poszczególnych podsektorów sektora instytucji rządowych i samorządowych, 

 powiązanie celów strategicznych ze zdefiniowanymi wydatkami rozwojowymi sektora 
instytucji rządowych i samorządowych w celu oszacowania wielkości środków publicznych 
przekazywanych na poszczególne obszary i działania.  

W rezultacie wprowadzony zostanie system sprawozdawczości wydatków rozwojowych powstały 
w oparciu o dotychczas stosowaną klasyfikację budżetową, który umożliwi ich skuteczną identyfikację 
dla potrzeb realizacji strategii w różnych przekrojach – np. podmiotowym, przedmiotowym oraz 
terytorialnym. 

Docelowym rozwiązaniem jest wprowadzenie nowej jednolitej, wielowymiarowej klasyfikacji 
o charakterze zadaniowym, która w większym stopniu sprzyja efektywnemu planowaniu, 
priorytetyzacji i racjonalizacji wydatków. Klasyfikacja ta powinna zostać integralnie powiązana 
z nowym podziałem budżetu państwa, opartym na tzw. programach budżetowych i pozwalać na 
systematyzację wydatków w wymiarach: funkcjonalnym, przedmiotowym, podmiotowym, 
ekonomicznym i terytorialnym, uwzględniając wydatki rozwojowe. 
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