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                                 Bruksela, dnia 30 maja 2013 r. 

 

 

 

           

       Sprawozdanie nr 50/2013 

 

 

Sprawozdanie nt. zaleceń Komisji Europejskiej  

dla poszczególnych krajów na 2013 r. 

 

Bruksela, 30 maja 2013 r. 

 

 

Komisja Europejska przyjęła 29 maja 2013 r. skierowane do państw członkowskich UE 

zalecenia, które mają na celu wyprowadzenie Europy z kryzysu i wzmocnienie podstaw 

wzrostu. Zalecenia te, które opierają się na szczegółowej analizie sytuacji każdego z 

państw, stanowią wytyczne dla rządów, w jaki sposób pobudzić potencjał wzrostu, 

zwiększyć konkurencyjność i tworzyć nowe miejsca pracy w latach 2013-2014. Łącznie 

stanowią one zestaw reform dla gospodarki UE. W ramach pakietu, który jest etapem 

kulminacyjnym trzeciego europejskiego semestru koordynacji polityki gospodarczej, 

Komisja przyjęła również kilka decyzji w ramach procedury nadmiernego deficytu. 

 

Przewodniczący Jose Manuel Barroso powiedział: „Nadszedł czas, by zintensyfikować 

podstawowe reformy gospodarcze, które przyniosą wzrost i nowe miejsca pracy, tak 

oczekiwane przez obywateli, a szczególnie ludzi młodych. Jest to jedyny sposób na 

poradzenie sobie ze skutkami kryzysu: trwałą utratą konkurencyjności przez wiele państw 

członkowskich i utrzymującym się bezrobociem wraz z jego wszystkimi skutkami 

społecznymi. Zalecenia wydane przez Komisję są częścią spójnej strategii, która ma 

wyprowadzić Europę z kryzysu. Zalecenia te są konkretne, realistyczne i dostosowane do 

sytuacji każdego z państw członkowskich.” 

 

Z obecnej rundy zaleceń dla poszczególnych krajów wyłonił się szereg ważnych przesłań. Z 

analizy Komisji wynika, że w UE trwa proces przywracania równowagi gospodarczej. 

Większość państw członkowskich robi postępy w zakresie konsolidacji fiskalnej i realizacji 

reform zmierzających do zwiększenia konkurencyjności. Jednakże tempo i skutki tych działań 
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są różne: niektóre państwa członkowskie powinny przyspieszyć reformy lub uznać ich 

wdrożenie za priorytet. 

 

Głównym wyzwaniem jest rozwiązanie problemu rosnącego bezrobocia, w szczególności 

bezrobocia ludzi młodych, za pomocą zwiększonego wykorzystania aktywnej polityki rynku 

pracy lub reform systemów kształcenia i szkoleń w celu zagwarantowania osobom 

poszukującym pracy właściwych umiejętności odpowiadających zapotrzebowaniom rynku 

pracy. Można też uczynić więcej, aby stworzyć warunki umożliwiające firmom 

inwestowanie i tworzenie miejsc pracy, w tym przez zwiększanie konkurencji na 

rynkach produktów i usług oraz promowanie inwestycji w dziedzinie badań naukowych, 

innowacji i efektywnego korzystania z zasobów. Ponadto należy – w różnym tempie - 

kontynuować konsolidację fiskalną oraz zadbać o rozwiązanie kwestii najsłabszych 

elementów sektora bankowego. 

 

„Polska i pięć innych krajów uzyskało przedłużenie o dwa lata możliwości uzdrawiania 

finansów publicznych, czyli w przypadku Polski do roku 2014” - poinformował komisarz 

Janusz Lewandowski. Dodał, że są dwa powody takiej rekomendacji KE. Po pierwsze, KE 

doceniła wysiłek Polski, żeby uzdrawiać finanse publiczne w poprzednich latach oraz uznała 

pogarszającą się sytuacja gospodarczą Europy, która „przenosi się na sytuację wewnątrz 

Polski i na możliwość pozyskania wpływów podatkowych”. Oznacza to, że KE nie 

zarekomendowała jeszcze zamknięcia procedury nadmiernego deficytu wobec Polski. 

 

W maju KE prognozowała, że deficyt polskiego sektora finansów publicznych wyniesie w 

2013 r. 3,9 proc. PKB, tyle samo ile w ubiegłym roku. Tymczasem zgodnie z procedurą 

nadmiernego deficytu nałożoną na nasz kraj w 2009 roku, Polska powinna zbić ubiegłoroczny 

deficyt do dopuszczalnego poziomu 3 proc. PKB. KE sygnalizowała wcześniej, że 

uwzględniając koszty reformy emerytalnej w Polsce zaakceptowałaby nieco wyższy deficyt 

np. 3,4 proc. PKB. 

 

 

1. Pakiet ustawodawczy 

 

Pakiet obejmuje: 

 Komunikat przedstawiający główne ustalenia Komisji dotyczące sytuacji 

poszczególnych krajów oraz konkretne środki na rzecz pobudzenia wzrostu 

gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w całej UE. 
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 24 zestawy zaleceń – po jednym dla każdego państwa członkowskiego, z wyjątkiem 

Grecji, Irlandii, Portugalii i Cypru, oraz osobny zestaw dla całej strefy euro. Zalecenia 

zawierają wytyczne dla poszczególnych państw dotyczące polityki budżetowej, 

gospodarczej i społecznej, uwzględniające indywidualną sytuację każdego z tych 

państw. 

 Szczegółowe analizy leżące u podstaw zaleceń, przedstawione w 29 dokumentach 

roboczych służb Komisji (po jednym dla każdego państwa członkowskiego UE i jeden 

dla strefy euro). 

 Równolegle do zaleceń w ramach europejskiego semestru Komisja przyjęła również 

szereg decyzji w ramach procedury nadmiernego deficytu, odzwierciedlających 

najnowsze zmiany w państwach członkowskich, dzięki którym ich deficyt publiczny 

powinien spaść poniżej unijnego progu 3 % PKB
1
.  

 

2. Zalecenia dla poszczególnych krajów na 2013 r.  

 

Zalecenia dla poszczególnych państw zawierają indywidualne wskazówki w zakresie polityki, 

które służą za podstawę polityki krajowej każdego roku. Zalecenia te powstają na podstawie 

przeglądu wyników gospodarczych i społecznych osiągniętych przez poszczególne państwa 

członkowskie w poprzednim roku oraz ogólnounijnych priorytetów w zakresie wzrostu 

gospodarczego i zatrudnienia określonych w przeprowadzonej przez Komisję rocznej analizie 

wzrostu gospodarczego. 

 

W marcu państwa członkowskie zatwierdziły pięć priorytetów zaproponowanych przez 

Komisję na 2013 r.: kontynuacja zróżnicowanej konsolidacji fiskalnej sprzyjającej wzrostowi 

gospodarczemu, przywrócenie normalnych warunków kredytowania gospodarki, pobudzanie 

wzrostu i konkurencyjności, rozwiązanie problemu bezrobocia i społecznych skutków 

kryzysu oraz modernizacja administracji publicznej. 

 

Zalecenia są przygotowywane przez służby Komisji i przyjmowane przez kolegium 

komisarzy. Są one formułowane po dokładnej ocenie wdrożenia ubiegłorocznych zaleceń dla 

poszczególnych krajów, połączonej ze szczegółową analizą krajowych programów reform 

oraz programów stabilności lub konwergencji
2
 przedłożonych przez państwa członkowskie w 

                                                 
1
 Węgry, Włochy, Łotwa, Litwa, Rumunia, Malta, Hiszpania, Francja, Holandia, Polska, Portugalia, Słowenia i 

Belgia. 
2
 Programy stabilności są przedkładane przez państwa członkowskie strefy euro, natomiast programy 

konwergencji przez państwa członkowskie nienależące do strefy euro. W programach tych przedstawione są 
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kwietniu. Analiza została opisana w dokumentach roboczych służb Komisji, stanowiących 

załączniki do wniosków ustawodawczych. 

 

Zalecenia obejmują szeroki zakres kwestii, między innymi finanse publiczne i reformy 

strukturalne w takich obszarach jak opodatkowanie, emerytury, administracja publiczna, 

usługi i rynek pracy, zwłaszcza bezrobocie osób młodych. Do państw objętych programami 

(Grecja, Portugalia, Irlandia i Cypr) nie kieruje się zaleceń (tzw. zaleceń dla poszczególnych 

państw), ponieważ właściwa realizacja ich programów dostosowania makroekonomicznego 

jest monitorowana w ramach odrębnego, bardziej intensywnego procesu. 

 

Przegląd zaleceń dla poszczególnych krajów przedstawiono poniżej. 

 

 

 

 

3. Decyzje w ramach procedury nadmiernego deficytu  

 

Komisja podejmuje działania w ramach procedury nadmiernego deficytu  

 

 Jakie decyzje podjęła Komisja w sprawie procedury nadmiernego deficytu? 

 

                                                                                                                                                         
plany stabilności finansów publicznych. Krajowe programy reform prezentują kluczowe środki w zakresie 

polityki służące pobudzaniu wzrostu i tworzeniu miejsc pracy oraz osiąganiu celów strategii „Europa 2020”. 



 5 

Komisja zwróciła się 29 maja br. z wnioskiem do Rady o uchylenie procedury nadmiernego 

deficytu (EDP) w przypadku pięciu państw: Węgier, Włoch, Łotwy, Litwy i Rumunii. 

 

Komisja zaleciła również Radzie wszczęcie procedury nadmiernego deficytu wobec Malty. 

 

Komisja przyjęła ponadto zalecenia skierowane do Rady, dotyczące przedłużenia terminu 

korekty nadmiernego deficytu w przypadku sześciu państw: Hiszpanii, Francji, Holandii, 

Polski, Portugalii i Słowenii.  

 

Oprócz tego Komisja zaleciła Radzie, aby zdecydowała, że Belgia nie podjęła żadnych 

skutecznych działań w celu likwidacji nadmiernego deficytu, i aby wezwała Belgię do 

przyjęcia środków zmierzających do ograniczenia nadmiernego deficytu. 

 

Uchylenie/Wszczęcie procedury nadmiernego deficytu 

 

 Ile państw członkowskich jest obecnie objętych procedurą nadmiernego deficytu? 

 

Obecnie procedurą nadmiernego deficytu objętych jest 20 państw członkowskich UE. 

Oznacza to, że procedura ta dotyczy wszystkich państw członkowskich UE z wyjątkiem 

Bułgarii, Niemiec, Estonii, Luksemburga, Malty, Finlandii i Szwecji. Komisja zaproponowała 

uchylenie EDP wobec Włoch, Łotwy, Węgier, Litwy i Rumunii. Jednocześnie zaproponowała 

także wszczęcie EDP wobec Malty. Tym samym, jeśli Rada zastosuje się do zaleceń Komisji, 

to łączna liczba państw objętych EDP spadnie do 16.  

 

 Jakie wymogi muszą być spełnione, aby można było uchylić procedurę nadmiernego 

deficytu? 

 

Decyzja w sprawie uchylenia procedury nadmiernego deficytu opiera się na „trwałej 

korekcie” nadmiernego deficytu. Uznaje się, że taka korekta została osiągnięta, jeżeli: 

 dane zgłoszone za poprzedni rok (w tym wypadku – 2012 r.) wykazują, że deficyt był 

mniejszy niż 3 proc. PKB; oraz 

 prognoza służb Komisji wskazuje, że deficyt nie przekroczy wartości referencyjnej 

wynoszącej 3 proc. PKB w okresie objętym prognozą (obecnie – w latach 2013 i 

2014) 
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Jeżeli deficyt pozostaje na poziomie zbliżonym do wartości referencyjnej, a poziom długu 

utrzymuje się poniżej 60 proc. PKB, Komisja uwzględni także koszt netto wdrożenia reform 

systemów emerytalnych wiążących się z ustanowieniem obowiązkowego, w pełni 

kapitałowego drugiego filara. Komisja uwzględni tę okoliczność w szczególności, gdy 

przekroczenie trzyprocentowego progu można w pełni wytłumaczyć kosztami netto 

wdrożenia reformy emerytalnej.  

 

 Dlaczego Komisja zaleca uchylenie przez Radę EDP wobec Włoch, Łotwy, Węgier, 

Litwy i Rumunii? 

 

Włochy 

 

Włochy zostały objęte EDP w 2009 r. Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych 

we Włoszech, który w 2009 r. osiągnął szczytowy poziom 5,5 proc. PKB, był następnie 

stopniowo redukowany i spadł do 3,0 proc. PKB w 2012 r., czyli w terminie ustalonym przez 

Radę. W programie stabilności na lata 2013–2017, przyjętym przez rząd Włoch w dniu 10 

kwietnia 2013 r. i zatwierdzonym przez parlament w dniu 7 maja, przewidziano nieznaczne 

zmniejszenie się deficytu w 2013 r. – do 2,9 proc. PKB – i jego dalszy spadek do 1,8 proc. 

PKB w 2014 r. W prognozie służb Komisji z wiosny 2013 r. przewidziano – przy założeniu 

kontynuacji dotychczasowej polityki – deficyt na poziomie 2,9 proc. PKB w 2013 r. i 2,5 

proc. PKB w 2014 r., czyli poniżej wartości referencyjnej określonej w Traktacie na poziomie 

3 proc. PKB. 

 

Łotwa 

 

Łotwa została objęta EDP w 2009 r. Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych 

na Łotwie był wysoki w latach 2009 i 2010 (wynosił wówczas, odpowiednio, 9,8 proc. PKB i 

8,1 proc. PKB), co częściowo wynikało z działań stabilizujących sektor finansowy, po czym 

zaczął szybko spadać w 2011 r., uzyskując poziom 3,6 proc. PKB. W 2012 r. deficyt zmalał 

jeszcze bardziej do 1,2 proc. PKB, czyli znacznie poniżej wartości referencyjnej określonej w 

Traktacie na poziomie 3 proc. PKB. W prognozie służb Komisji z wiosny 2013 r. 

przewidziano (przy założeniu kontynuacji dotychczasowej polityki), że deficyt sektora 

instytucji rządowych i samorządowych utrzyma się w 2013 r. na zasadniczo niezmienionym 

poziomie wynoszącym 1,2 proc. PKB, a w 2014 r. spadnie do 0,9 proc. PKB, co oznacza, że 

utrzyma się on znacznie poniżej wartości referencyjnej określonej w Traktacie jako 3 proc. 

PKB. 
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Litwa 

 

Litwa została objęta EDP w 2009 r. Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych na 

Litwie osiągnął najwyższy poziom – 9,4 proc. PKB – w 2009 r., po czym został sprowadzony 

do 7,2 proc. w 2010 r., 5,5 proc. PKB w 2011 r. i 3,2 proc. PKB w 2012 r. Ponieważ deficyt 

w wysokości 3,2 proc. PKB może zostać uznany za bliski wartości referencyjnej wynoszącej 

3 proc. PKB, a relacja długu do PKB utrzymuje się trwale na poziomie niższym od wartości 

referencyjnej wynoszącej 60 proc. PKB, Litwa kwalifikuje się, aby zostać objętą przepisami 

paktu stabilności i wzrostu, które zezwalają na uwzględnienie bezpośredniego kosztu netto 

systemowej reformy emerytalnej przy ocenie postępów w korekcie nadmiernego deficytu. 

Jako że koszty netto systemowej reformy emerytalnej na Litwie wyniosły w 2012 r. 0,2 proc. 

PKB, wyjaśniają one przekroczenie w tym roku wartości referencyjnej określonej w Traktacie 

na poziomie 3 proc. PKB. W prognozie służb Komisji z wiosny 2013 r. przewiduje się, że 

stosunek deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB poprawi się w 2013 

r. do 2,9 proc., a w 2014 r. do 2,4 proc, przy założeniu kontynuacji dotychczasowej polityki. 

W okresie prognozowania deficyt utrzyma się zatem na poziomie niższym od wartości 

referencyjnej wynoszącej 3 proc. PKB. 

 

Węgry 

 

Węgry zostały objęte EDP w 2004 r. Dzięki znacznemu wysiłkowi fiskalnemu deficyt sektora 

instytucji rządowych i samorządowych osiągnął w 2012 r. poziom 1,9 proc. PKB. Do wyniku 

tego przyczyniły się także jednorazowe dochody w wysokości ¾ proc. PKB. Przedstawiony 

przez Węgry program konwergencji z 2013 r. przewiduje, że zarówno w 2013 r., jak i w 2014 

r. deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych utrzyma się na poziomie 2,7 proc. 

PKB. Jednak zgodnie z prognozą służb Komisji z wiosny 2013 r. deficyt wyniesie 3,0 proc. 

PKB w 2013 r. i 3,3 proc. PKB w 2014 r., co wskazuje, że nadmierny deficyt nie został 

skorygowany w sposób trwały. Po publikacji wiosennej prognozy w dniu 13 maja 2013 r. 

rząd Węgier przyjął dodatkowe środki korygujące odpowiadające, w kategoriach brutto, ok. 

0,3 proc. PKB w 2013 r. i 0,7 proc. PKB w 2014 r. Przygotowana przez Komisję 

zaktualizowana ocena sytuacji budżetowej, uwzględniająca wpływ tych dodatkowych 

środków korygujących, przewiduje deficyt na poziomie 2,7 proc. w 2013 r. i 2,9 proc. w 2014 

r. Oczekuje się zatem, że w okresie prognozowania deficyt utrzyma się na poziomie niższym 

od wartości referencyjnej określonej w Traktacie na poziomie 3 proc. PKB.  
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Rumunia 

 

Rumunia została objęta EDP w 2009 r. Głębszy niż oczekiwano charakter recesji spowodował 

w 2009 r. znaczny spadek dochodów sektora instytucji rządowych i samorządowych, który 

doprowadził do pogłębienia się deficytu do 9 proc. PKB pomimo wysiłków mających na celu 

ograniczenie wydatków tego sektora. Deficyt ten udało się następnie zmniejszyć do 6,8 proc. 

PKB w 2010 r., 5,6 proc. PKB w 2011 r. i 2,9 proc. PKB w 2012 r., tj. poniżej wartości 

referencyjnej określonej w Traktacie na poziomie 3 proc. PKB. W prognozie służb Komisji z 

wiosny 2013 r. przewidziano – przy założeniu kontynuacji dotychczasowej polityki – spadek 

deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych do 2,6 proc. PKB w 2013 r. i do 2,4 

proc. PKB w 2014 r., co oznacza, że utrzyma się on poniżej wartości referencyjnej określonej 

w Traktacie na poziomie 3 proc. PKB.  

 

 Dlaczego Komisja zaleca Radzie wszczęcie procedury nadmiernego deficytu wobec 

Malty? 

 

Od czasu przystąpienia do UE Malta była objęta procedurą nadmiernego deficytu dwukrotnie. 

Pierwszą procedurę wszczęto w lipcu 2004 r. i uchylono w czerwcu 2007 r. Drugą procedurę 

wszczęto w lipcu 2009 r. i uchylono w grudniu 2012 r. Zgodnie z danymi przekazanymi przez 

władze Malty w kwietniu 2013 r. deficyt maltańskiego sektora instytucji rządowych i 

samorządowych wyniósł w 2012 r. 3,3 proc. PKB, a zatem przekroczył wartość referencyjną 

ustaloną w Traktacie na poziomie 3 proc. PKB. W opracowanym na podstawie art. 126 ust. 3 

sprawozdaniu Komisji (które stanowi pierwszy etap EDP) uznano wprawdzie ten poziom 

deficytu za bliski wartości referencyjnej wynoszącej 3 proc. PKB, ale przekroczenie wartości 

referencyjnej nie mogło zostać zakwalifikowane jako „wyjątkowe” i „tymczasowe” w 

rozumieniu Traktatu oraz paktu stabilności i wzrostu. W prognozie służb Komisji z wiosny 

2013 r. przewidziano, że w latach 2013 i 2014 deficyt pozostanie powyżej wartości 

referencyjnej i wyniesie, odpowiednio, 3,7 proc. PKB i 3,6 proc. PKB. Oprócz tego wskaźnik 

zadłużenia był w 2012 r. wyższy od wartości referencyjnej wynoszącej 60 proc. PKB, a Malta 

nie dokonała wystarczających postępów na drodze do osiągnięcia wartości odniesienia 

dotyczącej redukcji długu stosownie do wymogów mających zastosowanie podczas okresu 

przejściowego
3
. W świetle powyższego Komisja zaleca, aby Rada zdecydowała zgodnie z art. 

126 ust. 6 Traktatu, że na Malcie istnieje nadmierny deficyt. 

                                                 
3
 Zgodnie z przepisami „sześciopaku”, które weszły w życie w grudniu 2011 r., kiedy państwo członkowskie 

przestaje być objęte EDP, otrzymuje trzyletni okres przejściowy, podczas którego kryterium długu nie ma 

wobec niego pełnego zastosowania; mimo to państwo członkowskie musi dokonywać w tym okresie 

wystarczających postępów w realizacji wartości odniesienia dotyczącej długu. Jeżeli ocena tych postępów 
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 Kiedy Malta powinna skorygować nadmierny deficyt? 

 

Komisja zaleca, aby Rada skierowała na mocy art. 126 ust. 7 zalecenia do Malty w celu 

zlikwidowania przez nią obecnego nadmiernego deficytu do 2014 r. W szczególności, Malta 

powinna osiągnąć docelowy poziom deficytu nominalnego wynoszący 3,4 proc. PKB w 2013 

r. i 2,7 proc. PKB w 2014 r., co odpowiada rocznej poprawie salda strukturalnego wynoszącej 

0,7 proc. PKB w 2013 r. i 0,7 proc. PKB w 2014 r. Ta ścieżka dostosowania umożliwiłaby 

sprowadzenie deficytu poniżej wartości referencyjnej wynoszącej 3 proc. PKB do 2014 r. i 

jednocześnie zapewniłaby zadowalające tempo zbliżania się wskaźnika zadłużenia do 

wartości referencyjnej wynoszącej 60 proc. PKB. 

 

Wydłużenie terminu korekty nadmiernego deficytu 

 

 Jakich państw to dotyczy? Jaka jest nowa ścieżka korekty budżetowej? 

 

Hiszpania 

 

W przypadku Hiszpanii Komisja zaleca przedłużenie terminu o dwa lata, w związku z czym 

państwo to powinno zlikwidować obecny nadmierny deficyt do 2016 r. Biorąc za podstawę 

prognozę służb Komisji z wiosny 2013 r., Hiszpania powinna osiągnąć poprawę salda 

strukturalnego wynoszącą: 1,1 proc. PKB w 2013 r., 0,8 proc. PKB w 2014 r., 0,8 proc. PKB 

w 2015 r. oraz 1,2 proc. PKB w 2016 r., tak aby do roku 2016 sprowadzić nominalny deficyt 

publiczny poniżej wartości referencyjnej wynoszącej 3 proc. PKB. Odpowiednie docelowe 

wartości deficytu nominalnego powinny wynieść 6,5 proc. PKB w 2013 r., 5,8 proc. PKB w 

2014 r., 4,2 proc. PKB w 2015 r. oraz 2,8 proc. PKB w 2016 r.  

 

 

Francja 

 

W przypadku Francji Komisja zaleca przedłużenie terminu o dwa lata, w związku z czym 

Francja powinna zlikwidować obecny nadmierny deficyt najpóźniej do 2015 r. Francja 

                                                                                                                                                         
państwa członkowskiego jest negatywna, Komisja powinna przygotować sprawozdanie na podstawie art. 126 

ust. 3; w takim wypadku może zostać wszczęta nowa EPD. Okres przejściowy, podczas którego Malta miała 

osiągnąć wartość odniesienia dotyczącą redukcji długu, rozpoczął się w 2012 r. W ocenie Komisji wysiłek 

strukturalny podjęty przez Maltę w 2012 r. nie był wystarczający, aby sprostać wymogom dotyczącym okresu 

przejściowego. 
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powinna osiągnąć poziom deficytu nominalnego wynoszący 3,9 proc. PKB w 2013 r., 3,6 

proc. PKB w 2014 r. i 2,8 proc. PKB w 2015 r., co wiąże się z osiągnięciem poprawy salda 

strukturalnego na poziomie 1,3 proc. PKB w 2013 r., 0,8 proc. PKB w 2014 r. i 0,8 proc. PKB 

w 2015 r., biorąc za podstawę prognozę służb Komisji z 2013 r. (przedłużoną na 2015 r.).  

  

Holandia 

 

W przypadku Holandii Komisja zaleca przedłużenie terminu o jeden rok, w związku z czym 

państwo to powinno zlikwidować obecny nadmierny deficyt najpóźniej do 2014 r. Holandia 

powinna osiągnąć docelowy poziom deficytu nominalnego wynoszący 3,6 proc. PKB w 2013 

r. i 2,8 proc. PKB w 2014 r., co odpowiada poprawie salda strukturalnego wynoszącej ok. 0,6 

proc. PKB w 2013 r. i 0,7 proc. PKB w 2014 r.  

 

Polska 

 

W przypadku Polski Komisja zaleca przedłużenie terminu o dwa lata, w związku z czym 

państwo to powinno zlikwidować nadmierny deficyt najpóźniej do 2014 r. Polska powinna 

osiągnąć cel w zakresie deficytu nominalnego wynoszący 3,6 proc. PKB w 2013 r. i 3,0 proc. 

PKB w 2014 r., co odpowiada rocznej poprawie salda strukturalnego wynoszącej, 

odpowiednio, co najmniej 0,8 proc. PKB i 1,3 proc. PKB, na podstawie zaktualizowanej 

prognozy służb Komisji z wiosny 2013 r. 

 

Portugalia 

 

W przypadku Portugalii Komisja zaleca przedłużenie terminu o jeden rok, w związku z czym 

państwo to powinno zlikwidować obecny nadmierny deficyt do 2015 r. Władze Portugalii 

powinny sprowadzić deficyt nominalny do docelowych wartości wynoszących 5,5 proc. PKB 

w 2013 r., 4,0 proc. PKB w 2014 r. i 2,5 proc. PKB w 2015 r., co odpowiada poprawie salda 

strukturalnego na poziomie 0,6 proc. PKB w 2013 r., 1,4 proc. PKB w 2014 r. i 0,5 proc. PKB 

w 2015 r., biorąc za podstawę zaktualizowaną prognozę gospodarczą służb Komisji dotyczącą 

Portugalii z maja 2013 r. 

 

Słowenia 

 

W przypadku Słowenii Komisja zaleca przedłużenie terminu o dwa lata, w związku z czym 

państwo to powinno zlikwidować obecny nadmierny deficyt do 2015 r. Słowenia powinna 
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osiągnąć cel w zakresie nominalnego deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych 

wynoszący: 4,9 proc. PKB w 2013 r. (3,7 proc. PKB po wyłączeniu 1,2 proc. PKB 

przypadających na wydatki jednorazowe poniesione na dokapitalizowanie dwóch 

największych banków), 3,3 proc. PKB w 2014 r. i 2,5 % PKB w 2015 r. Odpowiada to 

rocznej poprawie salda strukturalnego w wysokości 0,75 proc. PKB w 2013 r., 0,5 proc. PKB 

w 2014 r. oraz 0,5 proc. PKB w 2015 r., tak aby do roku 2015 obniżyć nominalny deficyt 

publiczny poniżej progu wynoszącego 3 proc. PKB, biorąc za podstawę zaktualizowaną 

prognozę służb Komisji z wiosny 2013 r.  

 

 Jakie warunki muszą być spełnione, aby państwo mogło uzyskać dodatkowy czas na 

korektę nadmiernego deficytu? 

 

Państwo członkowskie może otrzymać dodatkowy czas na korektę nadmiernego deficytu, bez 

jednoczesnego zaostrzania EDP, pod warunkiem że spełnione są dwa poniższe warunki: 

 Wystąpiło nieprzewidziane zdarzenie gospodarcze niosące ze sobą poważne 

niekorzystne konsekwencje dla państwa członkowskiego objętego EDP, w związku z 

czym termin korekty nadmiernego deficytu nie może zostać dotrzymany.  

 Państwo członkowskie musiało podjąć „skuteczne działanie” w celu zastosowania się 

do zalecenia lub wezwania, które skierowała do niego Rada.  

 

Uznaje się, że państwo członkowskie podjęło skuteczne działanie, jeżeli działało zgodnie z 

zaleceniem Rady, zarówno w zakresie wdrażania wymaganych środków, jak i wykonania 

budżetu. W przypadku nieosiągnięcia celów w kategoriach nominalnych przeprowadzana jest 

staranna analiza dokonanego wysiłku strukturalnego (mierzonego zmianą salda 

strukturalnego, tj. salda budżetowego po skorygowaniu o skutki cyklu koniunkturalnego i 

wpływ działań jednorazowych i tymczasowych), aby ustalić, czy państwo członkowskie 

przyjęło środki o wymaganej skali.  

 

Jeżeli państwo członkowskie podjęło skuteczne działania, ale nie może dotrzymać terminu 

korekty z powodu nieprzewidzianych zdarzeń niosących ze sobą poważne niekorzystne 

konsekwencje dla finansów publicznych, Rada może zdecydować o przyjęciu zmienionego 

zalecenia, w którym przesunie termin korekty nadmiernego deficytu. 

 

 Jaka jest podstawa prawna przedłużenia terminu? 
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Podstawą prawną jest art. 3 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1467/97. Zgodnie z jego 

przepisami Rada, działając na zalecenie Komisji, może podjąć decyzję o wydaniu 

zmienionego zalecenia na mocy art. 126 ust. 7 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

w przypadku gdy podjęto skuteczne działania, lecz wystąpiły nieprzewidziane niekorzystne 

zdarzenia gospodarcze niosące ze sobą poważne niekorzystne konsekwencje dla finansów 

publicznych. 

 

 Co dalej? 

 

Komisja zaleca, aby Rada wyznaczyła Hiszpanii, Francji, Holandii, Polsce i Słowenii termin 

1 października 2013 r. na podjęcie skutecznych działań (tzn. na publiczne ogłoszenie lub 

podjęcie środków, które wydają się dostateczne, aby zapewnić odpowiednie postępy w 

zakresie korekty nadmiernego deficytu) i przedstawienie szczegółowego sprawozdania na 

temat strategii konsolidacji, która ma służyć osiągnięciu wyznaczonych im celów. W 

przypadku Portugali zastosowanie mają warunki przewidziane w programie dostosowań 

gospodarczych.  

 

 Co się stanie, jeżeli państwa nie podejmą skutecznych działań? 

 

Po upływie terminu na podjęcie skutecznych działań Komisja przeprowadzi ocenę podjętych 

działań i przekaże swoje ustalenia Radzie. W przypadku negatywnej oceny Komisja zaleci 

Radzie wydanie decyzji stwierdzającej brak działań (art. 126 ust. 8 Traktatu). W przypadku 

państw członkowskich strefy euro Komisja zaleci ponadto, aby Rada zaostrzyła EDP, tzn. 

wystosowała wezwanie do zainteresowanego państwa członkowskiego (art. 126 ust. 9 

Traktatu).  

 

Zaostrzenie EDP wobec Belgii 

 

 Jakie są zalecenia Komisji dotyczące Belgii? 

 

Komisja zaleca Radzie, aby zdecydowała na mocy art. 126 ust. 8, że Belgia nie podjęła 

żadnych skutecznych działań w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 2 grudnia 2009 r., 

wydane na mocy art. 126 ust. 7, oraz aby zdecydowała na mocy art. 126 ust. 9 o wezwaniu 

Belgii do podjęcia środków w celu skorygowania nadmiernego deficytu do 2013 r.  

 

 Dlaczego Komisja stwierdziła, że Belgia nie podjęła skutecznych działań? 
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Belgia została objęta procedurą nadmiernego deficytu w 2009 r. i wezwano ją do 

skorygowania nadmiernego deficytu do 2012 r. Deficyt w 2012 r. wyniósł jednak 3,9 proc. 

PKB. Belgia nie skorygowała zatem nadmiernego deficytu w terminie zaleconym przez Radę. 

To niepowodzenie wynikło częściowo z pilnej potrzeby dokapitalizowania grupy bankowej 

Dexii pod koniec 2012 r., która to operacja powiększyła o 0,8 proc. PKB deficyt sektora 

instytucji rządowych i samorządowych. Niemniej jednak termin nie zostałby dotrzymany, 

nawet gdyby ta operacja nie została przeprowadzona.  

 

Wielkość średniego rocznego wysiłku fiskalnego od 2010 r. jest szacowana na 0,3 proc. PKB, 

czyli jest znacznie mniejsza od poziomu zalecanego przez Radę – ¾ proc. PKB. Nawet po 

uwzględnieniu wpływu zaktualizowanego wzrostu produktu potencjalnego i zmian dochodów 

skorygowany średni wysiłek fiskalny wynosi mniej niż pięćdziesiąt procent zalecanego 

wysiłku. 

 

Obecnie oczekuje się, że środki podjęte w pierwotnym budżecie na 2013 r. i w kontroli 

budżetu z marca 2013 r. sprowadzą deficyt poniżej poziomu 3 proc. PKB w 2013 r. Niemniej 

jednak zgodnie z prognozą służb Komisji z wiosny 2013 r. margines bezpieczeństwa 

chroniący przed przekroczeniem wartości referencyjnej określonej w Traktacie jest bardzo 

mały. Co więcej, korekta nie ma jeszcze obecnie trwałego charakteru. W związku z tym 

uzasadniona jest dodatkowa korekta deficytu w 2013 r. do poziomu 2,7 proc. PKB, aby 

zapewnić trwałą poprawę salda sektora instytucji rządowych i samorządowych.  

 

 Jaka jest nowa ścieżka dostosowania dla Belgii? 

 

Komisja zaleca, aby Rada zdecydowała, że Belgia powinna zlikwidować obecny nadmierny 

deficyt do roku 2013. Belgia zmniejszy deficyt nominalny do 2,7 proc. PKB w 2013 r. Ta 

poprawa w kategoriach nominalnych odpowiada poprawie salda strukturalnego wynoszącej 1 

proc. PKB w 2013 r., biorąc za podstawę prognozę służb Komisji z wiosny 2013 r.  

 

Najpóźniej do dnia 21 września 2013 r. Belgia przedkłada Komisji sprawozdanie 

przedstawiające środki przedsięwzięte w celu zastosowania się do przedmiotowej decyzji. 

Komisja oceni to sprawozdanie pod kątem postępów w zakresie korekty nadmiernego 

deficytu. 

 

Informacje ogólne 
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 Co dalej? 

 

Ministrowie Finansów omówią te zalecenia na posiedzeniu Rady ECOFIN, które odbędzie się 

w dniu 21 czerwca w Luksemburgu. 

 

 Co trzeba wiedzieć o procedurze nadmiernego deficytu? 

 

Procedura nadmiernego deficytu jest to oparta na przepisach procedura ustanowiona w 

Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (art. 126), służąca zapewnieniu, aby państwa 

członkowskie korygowały rażące błędy polityki budżetowej. Istnieją dwie podstawowe 

wartości referencyjne, których naruszenie stanowi podstawę do wszczęcia EDP: jedna z nich 

dotyczy deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych (3 proc. PKB), a druga – 

długu brutto sektora instytucji rządowych i samorządowych (60 proc. PKB). Aby zapewnić 

korektę nadmiernego deficytu, do państw członkowskich objętych EDP wystosowywane są 

zalecenia, do których należy się zastosować w określonym terminie. 

 

Poszczególne etapy procedury nadmiernego deficytu są wskazane w Traktacie i opisane 

szczegółowo w przepisach paktu stabilności i wzrostu (rozporządzenie (WE) nr 1467/97). 

EDP stanowi część naprawczą paktu stabilności i wzrostu; procedurę tę uzupełnia „funkcja 

zapobiegawcza” (określona w rozporządzeniu (WE) nr 1466/97), która obejmuje procedury 

wspierające nadzór i koordynację polityk gospodarczych oraz zapewniające postępy na 

drodze do stabilności budżetowej. 

 

EDP została niedawno wzmocniona w ramach reformy unijnego systemu zarządzania 

gospodarczego, którą przeprowadzono między innymi w odpowiedzi na kryzys gospodarczy. 

W tym kontekście należy zwrócić w szczególności uwagę na pakiet sześciu wniosków 

ustawodawczych znany jako „sześciopak”, który wprowadził znaczące reformy nadzoru 

makroekonomicznego i budżetowego w UE.  

 

 Czy EDP są objęte także kraje objęte programami pomocy? 

 

Tak. Grecja, Irlandia, Portugalia i Cypr są obecnie objęte procedurami nadmiernego deficytu. 

Istnieją jednak pewne przepisy zapobiegające dublowaniu się obowiązków w zakresie 

monitorowania i sprawozdawczości. Komisja wdrożyła już tę zasadę; została ona 

potwierdzona rozporządzeniem wchodzącym w skład „dwupaku”, które wszedł w życie w 
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dniu 30 maja. Ogólnym celem „dwupaku”, na który składają się dwa rozporządzenia, jest 

dalsze wzmocnienie nadzoru budżetowego i koordynacji polityki gospodarczo-budżetowej w 

strefie euro. W przeciwieństwie do EDP procedura dotycząca zakłóceń równowagi 

makroekonomicznej nie obejmuje państw członkowskich objętych programem 

dostosowawczym. 

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie: 

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/corrective_arm/index_en.ht

m. 

 

Dodatkowe informacje: 

 

 Zalecenie Rady w sprawie krajowego programu reform Polski z 2013 r. oraz zawierające 

opinię Rady na temat przedstawionego przez Polskę programu konwergencji na lata 

2012–2016: http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/csr2013_poland_pl.pdf 

 

 Dokument roboczy służb Komisji - Ocena krajowego programu reform i programu 

konwergencji Polski z 2013 r. towarzyszący dokumentowi: Zalecenie Rady w sprawie 

krajowego programu reform Polski z 2013 r. oraz zawierające opinię Rady na temat 

przedstawionego przez Polskę programu konwergencji na lata 2012-2016 {COM(2013) 

371 final}: http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/swd2013_poland_pl.pdf 

 

 Zalecenie Rady mające na celu likwidację nadmiernego deficytu budżetowego w Polsce: 

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/edp2013_poland_pl.pdf 

 

 Państwa członkowskie - analiza porównawcza różnych wskaźników: 

http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/key-areas/index_en.htm 

 

 Komunikat Komisji Europejskiej pt. Semestr europejski 2013 - zalecenia dla państw 

członkowskich. Wyjście w z kryzysu. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0350:FIN:EN:PDF 

 

Opracowała: 

dr Magdalena Skulimowska
4
 

                                                 
4
 Na podstawie informacji Komisji Europejskiej. 

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/corrective_arm/index_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/corrective_arm/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/csr2013_poland_pl.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/swd2013_poland_pl.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/edp2013_poland_pl.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/key-areas/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0350:FIN:EN:PDF
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Krótka informacja o zaleceniach dla Polski w języku angielskim 

 

Country overview 

 

Poland is the only economy in the EU that has posted positive growth throughout the crisis, 

though recent economic developments are less encouraging. Poland’s good economic 

performance throughout the crisis was based on well suited macroeconomic policies, a strong 

manufacturing base and a price-competitive labour force. 

 

Poland has undertaken reforms to tackle some of the challenges identified in the 2012 CSRs. 

The government has reformed the pension system, implemented vocational training reform 

and proposed further changes to the education system, which should help to address high 

unemployment. In addition, plans to liberalise professional services and improve research 

funding have continued. 

 

However, Poland faces many other challenges, which require more ambitious and sustained 

efforts to sustain growth and create jobs. Challenges are concentrated in four areas: public 

finances, labour market participation, infrastructure and the business and innovation 

environment. 

 

2013 European Commission's recommendations for Poland in brief 

 

The Commission has issued seven country specific recommendations (CSRs) to Poland to 

help it improve its economic performance. These are in the areas of: 

 

 Sustainable public finances 

 

Poland has a high fiscal deficit. To get the deficit down and to ensure long-term sustainable 

public finances Poland should improve the efficiency of spending in the healthcare system 

and strengthen tax compliance, in particular to combat the shadow economy. It should 

preserve growth-enhancing investment and improve the targeting of social policies. 

 

 Fiscal framework 

 

The budgetary process in Poland should be improved. To ensure the long-term sustainability 

of public finances reforms to budgetary coordination between the different layers of 

government are necessary. 

 

 Youth unemployment 

 

The youth unemployment rate in Poland is high. To permanently integrate young people in 

the labour market Poland should improve the vocational education system and reduce the 

number of young people working under fixed-term contracts. 

 

 Employment level of women and older people 

 

Too few women and older people are working in Poland. Older workers, especially women, 

are not benefitting from the recent increase in employment owing partly to a lack of 
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affordable childcare and care for dependent adults. Poland should also reduce social benefits 

for miners and farmers to increase incentives to work in other sectors. 

Innovation 

 

Poland has a very low level of investment in research and development and performs poorly 

in innovation. In order to base economic growth more on innovation, Poland should stimulate 

private R&D expenditure by appropriate public support measures, such as tax incentives. 

 

 Infrastructure – energy, rail and broadband 

 

Despite sizeable investments in the road network, the Poland’s remaining infrastructure 

remains underdeveloped which hinders economic growth. Poland should renew and extend its 

rail, energy and broadband network and strengthen competition in these sectors. 

 

 Business environment  

 

Poland performs worse than the EU average in terms of efficiency of its public administration 

which has a negative impact on the business environment and growth. To improve the 

business environment Poland should in particular simplify compliance with tax rules, reduce 

the length of proceedings in civil and commercial cases, the time and conditions to be fulfilled 

needed to obtain construction permits and the length of insolvency proceedings. In addition, 

the liberalisation of professional service will improve the business environment. 
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 3   

STRESZCZENIE 

Prognozy gospodarcze  

Po tym jak już w 2012 r. Polska odnotowała spowolnienie aktywności gospodarczej, w 
2013 r. spodziewać się można – zgodnie z prognozą gospodarczą Komisji z wiosny 2013 
r. – dalszego spadku stopy wzrostu PKB do 1,1 % w związku z malejącym popytem 
krajowym i trudnymi warunkami w skali globalnej, co będzie stanowić najsłabszy wynik 
na przestrzeni ostatnich dwóch dziesięcioleci. W 2014 r. oczekuje się szybszego tempa 
wzrostu gospodarczego na poziomie 2,2 %. Prognozowany jest wzrost stopy bezrobocia z 
10,1% w 2012 r. do 10,9 % w 2013 r. oraz do 11,4 % w 2014 r. Deficyt na rachunku 
bieżącym powinien zmniejszyć się z 3,5 % PKB w 2012 r. do 2,4 % PKB w roku 2014. W 
2013 r. oczekuje się znacznego spadku inflacji do 1,4 % (z 3,7 % w 2012 r.) w kontekście 
słabego popytu krajowego, a następnie – w wyniku jego ożywienia – wzrostu inflacji do 2 % 
w roku 2014. 

W 2012 r. deficyt nominalny sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniósł 3,9 
% PKB, co oznacza, że Polska nie dotrzymała przypadającego na 2012 r. terminu 
korekty nadmiernego deficytu. Polska zamierza dokonać korekty nadmiernego deficytu do 
roku 2014, aczkolwiek według prognoz Komisji również w 2013 r. deficyt utrzyma się na 
poziomie 3,9 %, a w roku 2014 wzrośnie do 4,1 %. Deficyt strukturalny (skorygowany o 
działania jednorazowe i tymczasowe) wyniósł w 2012 r. 3,8 % i prognozuje się jego spadek 
do 3,3 % w 2013 r. i 2,9 % w 2014 r. Średniookresowy cel budżetowy Polski polega na 
osiągnięciu strukturalnego deficytu budżetowego w wysokości 1 % PKB do roku 2016, ale 
niepewność w tym zakresie jest znaczna. Zakłada się, że dług sektora instytucji rządowych i 
samorządowych utrzyma się poniżej progu 60 % PKB, choć wzrośnie z 55,6 % PKB w 2012 
r. do 58,9 % PKB w roku 2014. 

Główne problemy 

Polska jest jedyną gospodarką w UE, która odnotowywała wzrost gospodarczy przez 
wszystkie lata kryzysu, aczkolwiek ostatnie zmiany sytuacji gospodarczej są mniej 
pozytywne. Dobre wyniki gospodarcze uzyskiwane przez Polskę w okresie kryzysu były 
konsekwencją adekwatnej polityki makroekonomicznej, silnej bazy przemysłowej oraz 
konkurencyjnej cenowo siły roboczej. 

Polska podjęła reformy służące rozwiązaniu niektórych problemów, których istnienie 
stwierdzono w zaleceniach wydanych w ramach europejskiego semestru w 2012 r. 
Obniżono deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych, ale na poziomie 3,9 % PKB 
w 2012 r. (stanowiącym wyznaczony Polsce termin jego korekty) utrzymuje się on powyżej 
unijnego progu wynoszącego 3 % PKB. Rząd zreformował system emerytalny, wdrożył 
reformę systemu szkolenia zawodowego oraz zaproponował dalsze zmiany w systemie 
edukacji, które powinny ułatwić poradzenie sobie z problemem wysokiego bezrobocia. 
Ponadto kontynuowano realizację planów służących liberalizacji rynku usług świadczonych w 
ramach wolnych zawodów oraz usprawnieniu finansowania badań naukowych.  
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Polska stoi jednak w obliczu wielu innych wyzwań, które wymagają podjęcia bardziej 
ambitnych i trwałych wysiłków celem podtrzymania wzrostu gospodarczego i tworzenia 
nowych miejsc pracy. Wyzwania te koncentrują się w czterech obszarach: finansów 
publicznych, aktywności zawodowej, infrastruktury oraz otoczenia biznesu i warunków 
sprzyjających innowacjom.  

• Finanse publiczne: Konieczne jest określenie dodatkowych środków celem korekty 
nadmiernego deficytu do roku 2014, zwłaszcza w świetle niższego niż zakładany 
wzrostu gospodarczego, tak by utrzymać zaufanie rynków finansowych. Poprawa 
wydajności systemu opieki zdrowotnej jest kluczowa dla zapewnienia 
długoterminowej stabilności finansów publicznych. Istnieją również znaczne 
możliwości poprawy sytuacji, jeśli chodzi o kwestię przestrzegania przepisów 
podatkowych, w szczególności przez ograniczenie obciążeń administracyjnych 
podatników oraz zwiększenie wydajności organów skarbowych. Konieczna jest także 
poprawa koordynacji budżetowej między różnymi szczeblami administracji rządowej. 

• Rynek pracy, edukacja i polityka społeczna: Mimo odnotowywanego ostatnio 
wzrostu ogólnego wskaźnika zatrudnienia (do 64,7 % w 2012 r.), starsi pracownicy, a 
zwłaszcza kobiety, nadal znajdują się w niekorzystnej sytuacji, częściowo ze względu 
na brak przystępnych cenowo możliwości opieki nad dziećmi oraz zależnymi osobami 
starszymi. Bezrobocie wśród osób młodych rośnie (z 17,2 % w 2008 r. do 26,5 % w 
2012 r.), co jest w dużej mierze skutkiem niedostatecznego dopasowania kwalifikacji 
zdobywanych w systemie edukacji do potrzeb rynku pracy. Rynek pracy jest 
podzielony na sektor osób pracujących na podstawie umów na czas nieokreślony, 
korzystających z wysokiego poziomu ochrony, oraz sektor osób zatrudnionych na 
podstawie umów na czas określony z ograniczonymi możliwościami przejścia na stałe 
umowy. Umowy o pracę na czas określony są szczególnie powszechne wśród osób 
młodych, co często prowadzi do niskich wynagrodzeń i ograniczonego dostępu do 
możliwości doskonalenia zawodowego. Wysoki jest odsetek osób zagrożonych 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zwłaszcza wśród dzieci oraz najmniej 
zarabiających osób pracujących (27,2 % populacji w 2011 r.). Specjalny system 
emerytalny dla górników oraz nadmiernie szczodry system zabezpieczenia 
społecznego rolników hamują wzrost wydajności oraz regionalną i sektorową 
mobilność siły roboczej. 

• Infrastruktura: Mimo znacznych inwestycji w sieć drogową, infrastruktura w Polsce, 
w szczególności sieć kolejowa, a także moce produkcyjne w dziedzinie energii oraz 
sieci energetyczne, pozostaje w dalszym ciągu słabo rozwinięta, co hamuje wzrost 
gospodarczy. Polska wciąż pozostaje znacząco w tyle za innymi państwami 
członkowskimi jeśli chodzi o technologie informacyjno-komunikacyjne, a zasięg 
stacjonarnych sieci dostępu szerokopasmowego należy do najniższych w UE.  

• Otoczenie biznesu oraz innowacje: Publiczne i prywatne wydatki na badania i 
rozwój wyniosły w 2011 r. 0,77 % PKB, w porównaniu ze średnią unijną wynoszącą 
około 2 %, i konieczne są dalsze wysiłki, jeżeli do 2020 r. Polska ma osiągnąć 
docelowy krajowy poziom tych wydatków, czyli 1,7 % PKB. Podjęte dotychczas 
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działania nie doprowadziły do wyraźnego zwiększenia zdolności innowacyjnych 
polskich przedsiębiorstw, które w dalszym ciągu nie inwestują w wystarczającym 
stopniu w badania i innowacje. W szczególności instrumenty publicznego wspierania 
innowacji nie są właściwie ukierunkowane – dominuje finansowanie w postaci dotacji, 
a bardziej wydajne instrumenty w rodzaju zachęt podatkowych czy kredytów są 
praktycznie niestosowane. Pod względem wydajności administracji publicznej Polska 
plasuje się poniżej średniej UE, przy czym potrzeba reform jest najpilniejsza w 
sądownictwie i organach skarbowych. 
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1. WPROWADZENIE 

W maju 2012 r. Komisja przedstawiła zbiór zaleceń dla Polski dotyczących polityki w 
zakresie reform gospodarczych i strukturalnych. Na podstawie tych zaleceń w lipcu 2012 r. 
Rada Unii Europejskiej przyjęła sześć zaleceń dla Polski w formie zalecenia Rady. Zalecenia 
te dotyczyły finansów publicznych, systemu emerytalnego, systemów kształcenia i szkolenia, 
rynku pracy, otoczenia biznesowego, energetyki, transportu i deregulacji. W niniejszym 
dokumencie roboczym służb Komisji oceniono stan realizacji tych zaleceń przez Polskę. 

Środki z zakresu polityki oceniono w świetle ustaleń Komisji zawartych w rocznej analizie 
wzrostu gospodarczego1 oraz w sprawozdaniu przedłożonym w ramach mechanizmu 
ostrzegania2, które zostały opublikowane w listopadzie 2012 r. Roczna analiza wzrostu 
gospodarczego zawiera propozycje Komisji służące osiągnięciu niezbędnego wzajemnego 
porozumienia co do priorytetowych działań, które należy podjąć na szczeblu krajowym i 
unijnym w 2013 r. Określono w niej pięć priorytetów, których realizacja ma stanowić dla 
państw członkowskich podstawę trwałej odnowy gospodarczej: dążenie do zróżnicowanej 
konsolidacji fiskalnej sprzyjającej wzrostowi gospodarczemu; przywrócenie normalnych 
warunków kredytowania gospodarki; działanie na rzecz wzrostu gospodarczego i 
konkurencyjności dziś i w przyszłości; walka z bezrobociem i społecznymi skutkami kryzysu; 
oraz modernizacja administracji publicznej. Sprawozdanie przedkładane w ramach 
mechanizmu ostrzegania służy jako narzędzie wstępnej diagnozy pozwalające określić, czy w 
państwach członkowskich istnieją zakłócenia równowagi makroekonomicznej lub ryzyko ich 
wystąpienia. W przedłożonym sprawozdaniu stwierdzono, że istnieją pozytywne oznaki 
wskazujące, iż w Europie postępuje proces korekty zakłóceń równowagi makroekonomicznej. 
Aby zapewnić osiągnięcie pełnej i trwałej korekty, w przypadku 14 państw członkowskich 
konieczne było przeprowadzenie szczegółowej oceny sytuacji w zakresie narastania i 
likwidowania zakłóceń równowagi3. 

W kontekście zalecenia Rady z 2012 r., rocznej analizy wzrostu gospodarczego oraz 
sprawozdania przedłożonego w ramach mechanizmu ostrzegania Polska przedstawiła w dniu 
30 kwietnia 2013 r. aktualizacje krajowego programu reform i programu konwergencji. 
Programy te zawierają szczegółowe informacje na temat postępu osiągniętego od lipca 2012 r. 
oraz na temat planów rządu. Informacje przedstawione w tych programach stanowią podstawę 
oceny zawartej w niniejszym dokumencie roboczym służb Komisji. 

Krajowy program reform był przedmiotem ograniczonego procesu konsultacji z udziałem 
różnych zainteresowanych stron, w tym m.in. przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych, 
związków zawodowych oraz organizacji pracodawców. W przypadku programu konwergencji 
nie przeprowadzono żadnych konsultacji. 

Ogólna ocena 

Analiza dokonana w niniejszym dokumencie roboczym służb Komisji pozwala wyciągnąć 
wniosek, że Polska osiągnęła ograniczony postęp, jeśli chodzi o środki wdrożone celem 
zastosowania się do zaleceń zawartych w zaleceniu Rady. Wśród aspektów pozytywnych 

                                                 
1 COM(2012) 750 final. 
2 COM(2012) 751 final. 
3 W dniu 10 kwietnia 2013 r. opublikowano 13 szczegółowych ocen sytuacji. Szczegółowa ocena sytuacji miała 
zostać przeprowadzona również w przypadku Cypru, jednak ostatecznie zrezygnowano z niej w związku z 
zaawansowanymi przygotowaniami do realizacji programu pomocy finansowej. 
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można odnotować dalsze obniżenie deficytu budżetowego. Polska wdrożyła również reformę 
systemu emerytalnego, poczyniła postępy w zakresie reformy systemu szkolenia zawodowego 
oraz zaproponowała dalsze zmiany w systemie edukacji. Mimo tych istotnych osiągnięć 
wysiłki reformatorskie były ograniczone, w szczególności jeśli chodzi o ramy budżetowe, 
placówki opieki nad dziećmi, rynek pracy, sprzyjające innowacjom otoczenie biznesu, 
energetykę, transport i deregulację. Wyzwania zidentyfikowane w tych obszarach w lipcu 
2012 r. i powtórzone w rocznej analizie wzrostu gospodarczego nie tracą zatem na ważności. 

Najpilniejsze wyzwania stojące przed Polską dotyczą kwestii finansów publicznych, 
aktywności zawodowej, rozwoju infrastruktury oraz otoczenia biznesu i warunków dla 
innowacji. Deficyt budżetowy należy dalej obniżać, tak by zlikwidować nadmierny deficyt, a 
następnie czynić postępy na drodze do osiągnięcia średniookresowego celu budżetowego, 
oraz aby podtrzymać zaufanie rynków finansowych. Znaczne możliwości poprawy sytuacji 
istnieją w zakresie przestrzegania przepisów podatkowych. 

Nadal niski – mimo osiągniętego ostatnio postępu – współczynnik aktywności zawodowej jest 
kolejnym istotnym problemem w perspektywie średnio- i długoterminowej, biorąc pod uwagę 
starzenie się społeczeństwa. Jedynie 64,7 % ludności w wieku 20–64 lat jest aktywnych na 
rynku pracy, a odsetek ten jest nawet niższy w przypadku osób młodych i osób starszych 
(zwłaszcza kobiet). Bezrobocie wśród osób młodych w dalszym ciągu rośnie i widoczne są 
oznaki segmentacji rynku pracy, która dotyka tę grupę społeczeństwa. Wydajność 
administracji publicznej wymaga znacznej poprawy. Mimo znacznych inwestycji w sieć 
drogową, infrastruktura w Polsce, a zwłaszcza sieć kolejowa, pozostaje w dalszym ciągu 
słabo rozwinięta i stanowi czynnik, który istotnie hamuje mobilność siły roboczej, inwestycje 
zagraniczne oraz wzrost gospodarczy. Innym ważnym problemem jest niski poziom 
wydatków na badania i rozwój oraz słabe wyniki pod względem innowacji. W świetle 
utrzymującej się niepewności na międzynarodowych rynkach finansowych Polska powinna 
również kontynuować ostrożną i prewencyjną politykę, jeśli chodzi o regulację rynków 
finansowych i nadzór finansowy. 

Plany polityczne przedłożone przez Polskę uwzględniają większość wyzwań wskazanych w 
ubiegłorocznym dokumencie roboczym służb Komisji, przy czym zapewniono zasadniczą 
spójność między dwoma programami. Krajowy program reform potwierdza zaangażowanie 
Polski w działania na rzecz rozwiązania problemów w takich obszarach jak niska aktywność 
zawodowa, bezrobocie wśród osób młodych, system edukacji oraz nieuzasadnione 
ograniczenia w zakresie usług świadczonych w ramach wolnych zawodów. W programie 
konwergencji potwierdzono zobowiązanie Polski do kontynuowania konsolidacji fiskalnej, 
poprawy sytuacji budżetowej z zamiarem osiągnięcia średniookresowego celu budżetowego 
oraz do zapewnienia długoterminowej stabilności finansów publicznych zgodnie z paktem 
stabilności i wzrostu. Jednak w niektórych obszarach, zwłaszcza jeśli chodzi o sprzyjające 
innowacjom otoczenie biznesu oraz jakość konsolidacji fiskalnej, programy te w mało 
ambitny sposób podchodzą do kompleksowego rozwiązania problemów. 

2. ROZWÓJ SYTUACJI GOSPODARCZEJ I WYZWANIA STOJĄCE PRZED GOSPODARKĄ 

2.1. Rozwój sytuacji gospodarczej w ostatnim okresie oraz prognozy gospodarcze 

Rozwój sytuacji gospodarczej w ostatnim okresie 

W 2012 r. i na początku 2013 r. na wzrost gospodarczy i zatrudnienie w Polsce bardzo 
negatywnie wpływało ogólne osłabienie światowej koniunktury oraz trwająca 
konsolidacja fiskalna. W ciągu 2012 r. miał miejsce stały spadek aktywności gospodarczej, a 
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stopa wzrostu PKB wyniosła ostatecznie jedynie 1,9 %. Gospodarkę wspierał eksport, 
napędzany dalszą poprawą konkurencyjności cenowej i pozacenowej, hamował ją natomiast 
zastój w popycie wewnętrznym. Szczególnie rozczarowująca była stopa wzrostu spożycia 
prywatnego, odzwierciedlająca gorsze perspektywy rynku pracy, spadek płac realnych oraz 
pogorszenie nastrojów konsumenckich. 

W tym kontekście doszło również do spadku inwestycji, które były dodatkowo utrudnione w 
związku z pogarszającymi się warunkami finansowania oraz wolniejszym tempem inwestycji 
publicznych. Inflacja cen konsumpcyjnych utrzymywała się nadal na wysokim poziomie i 
wyniosła w 2012 r. 3,7 % – wpłynęły na to deprecjacja waluty krajowej, wysokie ceny 
surowców oraz podwyżki cen regulowanych. Słabnące tempo wzrostu gospodarczego 
skutkowało ograniczeniem zapotrzebowania na siłę roboczą i stopa bezrobocia wzrosła z 9,7 
% w 2011 r. do 10,1 % w roku 2012. Deficyt na rachunku bieżącym zmniejszył się z 4,9 % w 
2011 r. do 3,5 % w roku 2012, głównie w związku z czynnikami o charakterze cyklicznym. 

 

Prognozy gospodarcze 

Według prognozy służb Komisji z wiosny 2013 r. oczekiwać można, że słabe 
perspektywy gospodarcze głównych partnerów handlowych Polski będą utrudniać 
wzrost zaufania w kraju i pogorszą sytuację eksporterów, a tym samym będą ostatecznie 
hamować wzrost popytu krajowego w 2013 r. Prognozuje się, iż realny PKB wzrośnie w 
2013 r. o 1,1 %. Oczekuje się, że inwestycje publiczne – ograniczone w wyniku wymaganej 
konsolidacji fiskalnej oraz ukończenia w poprzednich latach projektów współfinansowanych 
przez UE – nie będą mogły stanowić impulsu dla koniunktury. Niepewne perspektywy jeśli 
chodzi o rozwój popytu i ogólnie słabe nastroje będą według prognoz stanowić hamulec dla 
inwestycji prywatnych. Ponadto spożycie prywatne najprawdopodobniej ucierpi w wyniku 
słabego wzrostu dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych oraz zwiększenia przez 
gospodarstwa domowe stopy oszczędności. 

Popyt krajowy wzrośnie prawdopodobnie dopiero w 2014 r., kiedy to spodziewane jest 
ożywienie gospodarcze w strefie euro. Oczekuje się, że perspektywy bardziej dynamicznego 
wzrostu gospodarki światowej pozytywnie wpłyną na szanse polskich eksporterów, poziom 
ogólnego zaufania i ostatecznie na sytuację na rynku pracy oraz nastroje konsumenckie, co 
będzie napędzało wzrost spożycia prywatnego. W tym kontekście i dzięki zwiększeniu 
podaży kredytów zakłada się również wzrost inwestycji prywatnych. Oczekiwać można, że 
rosnący popyt krajowy doprowadzi jednocześnie do wzrostu importu. Deficyt na rachunku 
bieżącym powinien zmniejszyć się z 3,5 % PKB w 2012 r. do 2,4 % PKB w roku 2014. W 
2013 r. oczekuje się znacznego spadku inflacji do 1,4 % w kontekście słabego popytu 
krajowego, a następnie – w wyniku jego ożywienia – wzrostu inflacji do 2 % w roku 2014. 

Krajowy program reform i program konwergencji opierają się na tych samych 
prognozach makroekonomicznych. Na 2013 r. władze zakładają wzrost realnego PKB o 1,5 
% oraz większy niż w prognozie Komisji z wiosny 2013 r. wzrost spożycia prywatnego i 
inwestycji prywatnych. Wkład popytu krajowego we wzrost gospodarczy (+0,8 punktu 
procentowego) jest zatem zbyt optymistyczny. Ponadto w 2014 r. władze Polski oczekują 
wzrostu realnego PKB o 2,5 %, czyli wartość wyższą niż w prognozie Komisji z wiosny 2013 
r. (+2,2 %). Scenariusz makroekonomiczny nie obejmuje oszacowania wpływu reform 
strukturalnych na zmienne makroekonomiczne. 
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2.2. Wyzwania stojące przed gospodarką 

Polska stoi przed znaczącymi wyzwaniami jeśli chodzi o finanse publiczne, poziom 
aktywności zawodowej, bezrobocie wśród osób młodych, edukację, wydajność systemu 
opieki zdrowotnej, otoczenie biznesu, wydajność administracji publicznej oraz 
innowacyjność gospodarki. Wyzwania te zostały już wskazane w dokumencie roboczym 
służb Komisji z 2012 r. i uwzględnione w skierowanych do Polski zaleceniach Rady. Jak 
wskazano w rocznej analizie wzrostu gospodarczego oraz sprawozdaniu przedłożonym w 
ramach mechanizmu ostrzegania wyzwania te – co najmniej częściowo – są w dalszym ciągu 
istotne. Ponadto w związku z rozwojem sytuacji gospodarczej w ostatnim okresie doszły do 
nich nowe problemy. 

Jedno z istotnych wyzwań dotyczy finansów publicznych. Korekta nadmiernego deficytu, a 
następnie czynienie postępów na drodze do osiągnięcia średniookresowego celu budżetowego 
wymagają dalszej konsolidacji fiskalnej, również w celu utrzymania zaufania rynków 
finansowych. Jednym z warunków wstępnych utrzymania dobrych wyników 
makroekonomicznych pozostaje zwiększenie udziału wydatków sprzyjających wzrostowi 
gospodarczemu (edukacja, badania naukowe, innowacje). Poprawa wydajności systemu 
opieki zdrowotnej jest kluczowa z punktu widzenia długoterminowej stabilności finansów 
publicznych. Wyzwanie stanowią ponadto strukturalne słabości ram budżetowych: 
szczególnej uwagi wymagają zarówno słabe monitorowanie wykonania budżetu oraz 
rozbieżności między systemem rachunkowości i sprawozdawczości publicznej a europejskim 
systemem rachunków narodowych i regionalnych (ESA 95), jak i problemy z koordynacją 
między różnymi szczeblami sektora instytucji rządowych i samorządowych w zakresie 
rocznego i wieloletniego planowania budżetowego. Kwestia przestrzegania przepisów 
podatkowych pozostaje w centrum uwagi w kontekście zwalczania szarej strefy; uwagi 
wymagają również kwestie ograniczania obciążenia administracyjnego podatników oraz 
zwiększenia wydajności organów skarbowych. 

Na rynku pracy wyzwanie stanowią niskie wskaźniki zatrudnienia starszych 
pracowników, w szczególności kobiet, w połączeniu ze stosunkowo niskim rzeczywistym 
wiekiem przejścia na emeryturę i branżowymi systemami emerytalnymi. Mimo postępów 
zanotowanych od 2005 r., wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 55-64 lata jest piątym 
najniższym w UE, a średni wiek, w którym pracownicy opuszczają rynek pracy, jest nadal 
bardzo niski. Szczególnie wyraźną różnicę w stosunku do średniej unijnej można 
zaobserwować w przypadku starszych kobiet, z których zatrudnionych jest jedynie 29,2 %. 
Znacznie ograniczono możliwości wcześniejszego przechodzenia na emeryturę, utrzymano 
jednak specjalny system hojnych emerytur górniczych. Współczynnik aktywności zawodowej 
kobiet jest bardzo niski. Po części wynika to z braku przystępnych cenowo możliwości opieki 
nad dziećmi, jak również z braku możliwości zapewnienia wysokiej jakości opieki zależnym 
osobom starszym. Podjęto wprawdzie pewne kroki w celu zwiększenia dostępności placówek 
opieki nad dziećmi, jednak w dalszym ciągu system opieki nad dziećmi nie uwzględnia 
geograficznego rozkładu zapotrzebowania na tego rodzaju usługi, a liczba dostępnych miejsc 
jest niewystarczająca. Nadmiernie szczodry system zabezpieczenia społecznego rolników 
(KRUS) ułatwia drobnym producentom rolnym utrzymanie się w branży, co prowadzi do 
ukrytego bezrobocia na obszarach wiejskich i hamuje wzrost wydajności oraz regionalną i 
sektorową mobilność siły roboczej. 

Stłumione tempo wzrostu gospodarczego obciąża perspektywy zatrudnienia młodych 
ludzi. Bezrobocie wśród osób młodych rośnie i wskaźnik zatrudnienia dla tej grupy wiekowej 
jest niższy od średniej w UE. Ponadto powszechne stosowanie umów cywilnoprawnych oraz 
umów o pracę na czas określony prowadzi często do niskich wynagrodzeń i ograniczonego 
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dostępu do możliwości doskonalenia zawodowego – należy usunąć bariery utrudniające 
przechodzenie na bardziej stałe formy zatrudnienia. Publiczne służby zatrudnienia 
koncentrują się zbyt wąsko na zadaniach administracyjnych, podczas gdy w obszarach 
aktywizacji zawodowej, wyszukiwania miejsc pracy, poradnictwa zawodowego i zmiany 
kwalifikacji oferowane usługi są nadal stosunkowo niskiej jakości i nie zaspokajają potrzeb 
pracodawców. Pogłębia to problem niedopasowania umiejętności i kwalifikacji do potrzeb 
rynku pracy, gdyż jakość szkolnictwa wyższego jest niska i nie zapewnia ono poszukiwanych 
kwalifikacji, a możliwości dostępu do dobrej jakości systemów przyuczania do zawodu i 
uczenia się poprzez praktykę są ograniczone. 

Polska nie dysponuje skutecznym systemem zabezpieczenia społecznego. Kraj inwestuje 
bardzo niski odsetek PKB (poniżej 10 %) w zabezpieczenie społeczne (poza emeryturami), a 
zakres i wysokość świadczeń socjalnych oraz dodatków mieszkaniowych są niewielkie. 
Świadczenia nie zawsze trafiają do najbardziej potrzebujących – jedynie 7,5 % niezwiązanych 
z wiekiem świadczeń socjalnych jest uwarunkowanych wysokością innych dochodów (w 
porównaniu ze średnią unijną wynoszącą 14,7 % w 2010 r.). Wysoki jest odsetek osób 
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zwłaszcza wśród dzieci oraz najmniej 
zarabiających osób pracujących. Praca nie jest wystarczającym zabezpieczeniem przed 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym, a z drugiej strony świadczenia pracownicze są 
ograniczone i niewystarczające, by zapobiec długotrwałemu bezrobociu.  

Jeśli chodzi o strukturę gospodarki, potencjał eksportowy Polski koncentruje się na 
wstępnych ogniwach łańcucha wartości, podczas gdy ramy w zakresie innowacji oraz 
badań i rozwoju są niepełne i niespójne, a obszary te cechuje niedoinwestowanie. Dobre 
wyniki gospodarcze uzyskiwane przez Polskę w okresie kryzysu opierały się na silnej bazie 
przemysłowej oraz konkurencyjnej cenowo sile roboczej. W perspektywie średniookresowej 
uzasadnione wydaje się jednak przejście w kierunku gospodarki opartej na innowacjach. 
Przyjęte dotychczas środki nie doprowadziły do widocznego zwiększenia innowacyjności 
polskich przedsiębiorstw. Najważniejsze wyzwania w tym obszarze stanowią niskie wydatki 
publiczne na prace badawczo-rozwojowe, słabe powiązania między środowiskiem naukowym 
i przemysłem, niski poziom innowacji technicznych w oparciu o własne zasoby 
przedsiębiorstw, brak spójnej polityki w obszarze badań naukowych i innowacji, a także 
znacząco zbyt niskie inwestycje sektora prywatnego w badania i innowacje. 

Niski poziom oszczędności krajowych utrudnia budowę innowacyjnej gospodarki. 
Dotychczas Polska polegała w znacznej mierze na stałym napływie kapitału zagranicznego, 
mniejszą wagę przywiązując do oszczędności krajowych. Napływający kapitał odgrywa 
istotną rolę w finansowaniu inwestycji, przy czym uzależnienie od kapitału zagranicznego w 
aktualnej sytuacji, charakteryzującej się zwiększonymi wahaniami na rynkach finansowych, 
podkreśla znaczenie uważnego nadzoru finansowego oraz starannie przygotowanych regulacji 
ostrożnościowych, tak by zapobiec nagłemu odwróceniu przepływów kapitałowych. Niska 
stopa oszczędności krajowych stanowi wyzwanie również z tego względu, iż jej zwiększenie 
– np. w drodze szerszego wykorzystania instrumentów oszczędzania długoterminowego – 
stanowiłoby również wsparcie potencjału wzrostowego gospodarki. 

Również uciążliwe warunki, w których przedsiębiorstwom przychodzi prowadzić 
działalność, oraz długotrwałe i skomplikowane procedury regulujące kontakty z 
administracją publiczną stanowią bariery dla wzrostu gospodarczego i poprawy 
konkurencyjności. Ograniczona konkurencja wśród zasiedziałych dostawców energii 
elektrycznej, niedostateczne połączenia międzysystemowe z innymi państwami 
członkowskimi oraz przestarzałe moce produkcyjne w sektorze energetycznym sprawiają, że 
ceny energii utrzymują się na wysokim poziomie. Ponadto słabo rozwinięta i zaniedbana 
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infrastruktura transportowa w Polsce, zwłaszcza w sektorze kolei, w dalszym ciągu jest 
istotnym czynnikiem ograniczającym wzrost gospodarczy. Przedsiębiorstwa odniosłyby 
znaczne korzyści z usprawnienia administracji podatkowej, dalszego uproszczenia procedur 
regulujących wydawanie pozwoleń budowlanych oraz rozpoczynanie i likwidację działalności 
gospodarczej, z szybszego prowadzenia postępowań upadłościowych oraz postępowań 
apelacyjnych w sądach administracyjnych wyższych instancji, jak również z lepszego 
egzekwowania umów oraz ulepszonej rejestracji nieruchomości. Wreszcie zniesienie 
nieuzasadnionych ograniczeń w dziedzinie usług świadczonych w ramach wolnych zawodów 
doprowadziłoby do zmniejszenia kosztów prowadzenia działalności gospodarczej i wzrostu 
wydajności w gospodarce. 

3. OCENA AGENDY POLITYCZNEJ 

3.1. Polityka budżetowa i opodatkowanie 

Rozwój sytuacji budżetowej oraz dynamika zadłużenia 

W swoim programie konwergencji z 2013 r. rząd polski potwierdził plany dalszej 
poprawy sytuacji budżetowej oraz poczynienia postępów na drodze do skorygowania 
nadmiernego deficytu i osiągnięcia średniookresowego celu budżetowego. Celem strategii 
budżetowej nakreślonej w programie jest zmniejszenie deficytu sektora instytucji rządowych i 
samorządowych do 3,5 % PKB w 2013 r. i 3,3 % PKB w 2014 r. Planowana ścieżka 
konsolidacji nie wystarcza zatem do ograniczenia deficytu nominalnego do wartości poniżej 3 
% PKB do końca 2014 r. W programie potwierdzono dotychczasowy średniookresowy cel 
budżetowy w wysokości -1% PKB, który miałby zostać osiągnięty do 2016 r. (wg 
poprzedniego programu – w 2015 r.). Średniookresowy cel budżetowy odzwierciedla wymogi 
paktu stabilności i wzrostu. 

W 2012 r. deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniósł 3,9 % PKB, 
czyli znacznie powyżej wartości referencyjnej określonej w Traktacie oraz wartości 2,9 % 
PKB zakładanej w ubiegłorocznym programie . Wynikało to zasadniczo ze spowolnienia 
gospodarki w 2012 r., które miało negatywny wpływ na dochody, zwłaszcza z podatków 
pośrednich i bezpośrednich. Z deficytem na poziomie 3,9 % PKB w 2012 r. Polska nie 
dotrzymała przypadającego na 2012 r. terminu korekty nadmiernego deficytu, nawet przy 
uwzględnieniu bezpośrednich kosztów reformy systemu emerytalnego. 

Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych zakładany w programie jest 
niższy niż poziomy deficytu przewidywane w prognozie Komisji z wiosny 2013 r. (3,9 % 
i 4,1 % PKB). Różnica wynika głównie z bardziej optymistycznych prognoz rządu Polski co 
do wzrostu PKB. Ponadto w prognozie Komisji nie uwzględniono decyzji o utrzymaniu 
stawek VAT na ich obecnym poziomie zamiast przywrócenia stawek sprzed 2011 r., jak 
przewidują przepisy. Decyzję tę zapowiedziano w aktualizacji polskiego programu 
konwergencji z 2013 r. Prowadzi to do poprawy (przeliczonego) salda strukturalnego4 z 
programu konwergencji o 1 punkt procentowy w 2013 r. i 0,5 punktu procentowego w 2014 r. 
Różnica między wartościami salda strukturalnego zawartymi w programie konwergencji i w 
prognozie Komisji z wiosny 2013 r. wynosi 0,6 % PKB w 2013 r. i 0,7 % PKB w 2014 r.  

                                                 
4 Saldo w ujęciu uwzględniającym zmiany cykliczne po skorygowaniu o działania jednorazowe i tymczasowe, 
przeliczone przez służby Komisji na podstawie informacji zawartych w programie, zgodnie ze wspólnie przyjętą 
metodyką. 
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Dostosowanie zakładane w programie konwergencji koncentruje się w początkowych 
latach okresu objętego programem, z poprawą deficytu zasadniczego o 0,4 % w 2013 r. i o 
0,2 % w 2014 r. Opiera się ono głównie na środkach po stronie wydatków, ze spadkiem 
stosunku wydatków do PKB o 1,8 punktu procentowego w latach 2012–2014 i jednoczesnym 
spadkiem stosunku dochodów do PKB w tym samym okresie o 1,2 punktu procentowego. 
Głównymi zagrożeniami dla realizacji celów budżetowych w roku 2013 i w kolejnych latach 
są niedostatki w wykonaniu budżetu oraz silna procykliczność dochodów z podatków 
pośrednich i bezpośrednich. 

Ramka 1. Główne działania 

 Główne środki budżetowe  
 Dochody Wydatki  
 2012  
• • Zmiany przepisów dotyczących podatku 

akcyzowego (+0,1 %) 
• Podatek od wydobycia miedzi i srebra (+0,1 
%) 
• Zamrożenie skali PIT (+0,1 %) 
• Wzrost dywidendy ze spółek z udziałem 
Skarbu Państwa ze względu na wyjątkowo 
wysokie zyski (+0,1 %) (jednorazowo) 

• Reguła wydatkowa (w tym nominalne zamrożenie 
funduszu płac) (-0,1 %) 
• Zmniejszenie płatności uzupełniających dla 
rolników (-0,1 %) 

 • 2013  
• Zamrożenie skali PIT (+0,1 %) 
• Modyfikacja reformy emerytalnej (-0,1 %) 
• Dywidenda cyfrowa (+0,1 %) (jednorazowo) 
• Wzrost dywidendy ze spółek z udziałem 
Skarbu Państwa (+0,2 %) (jednorazowo) 

• Reguła wydatkowa (w tym nominalne zamrożenie 
funduszu płac) (-0,1 %) 
• Podwyżki płac nauczycieli akademickich i 
personelu sił zbrojnych (+0,1 %) 

 • 2014  
• Utrzymanie stawek VAT podniesionych 
tymczasowo w 2011 r. (uniknięcie -0,4 %) 
• Przywrócenie zwrotu VAT w przypadku 
zakupu pojazdów i paliwa (-0,1 %) 
• Zamrożenie skali PIT (+0,1 %) 

• Reguła wydatkowa (w tym nominalne zamrożenie 
funduszu płac) (-0,1 %) 
• Wydłużenie urlopów macierzyńskich (+0,2 %) 
• Podwyżki płac nauczycieli akademickich i 
personelu sił zbrojnych (+0,1 %) 
• Zmniejszenie krajowych płatności bezpośrednich 
dla rolników (-0,1 %) 

 • 2015  
• • Zamrożenie skali PIT (+0,1 %) • Reguła wydatkowa (w tym nominalne zamrożenie 

funduszu płac) (-0,2 %) 
• Zmniejszenie krajowych płatności bezpośrednich 
dla rolników (-0,2 %) 
• Podwyżki płac nauczycieli akademickich i 
personelu sił zbrojnych (+0,1 %) 

 • 2016  
• Zamrożenie skali PIT (+0,1 %) • Reguła wydatkowa (w tym nominalne zamrożenie 

funduszu płac) (-0,3 %) 
• Zmniejszenie krajowych płatności bezpośrednich 
dla rolników (-0,1 %) 

 Uwaga: Przedstawiony w tabeli wpływ na budżet jest wpływem zgłoszonym w programie, tj. przez władze 
krajowe. Wartość dodatnia oznacza, że w wyniku danego środka dochody/wydatki rosną. Stopień 
szczegółowości odzwierciedla rodzaj informacji udostępnionych w programie konwergencji oraz, w miarę 
dostępności, w wieloletnim budżecie.  

 

•  

Po skorygowaniu do 2014 r. nadmiernego deficytu Polska zamierza osiągnąć do 2016 r. 
średniookresowy cel budżetowy wynoszący -1 %. Osiągnięcie tej docelowej wartości jest 
jednak obarczone znaczną niepewnością. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w 
programie (przeliczone) saldo strukturalne ma ulec poprawie o 0,3 punktu procentowego w 
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2015 r. i 0,7 punktu procentowego w 2016 r. Jednocześnie zakłada się, że w latach 2015-2016 
stopa wzrostu wydatków publicznych, bez uwzględniania działań dyskrecjonalnych po stronie 
dochodów, nie przekroczy referencyjnej średniookresowej stopy wzrostu potencjalnego PKB 
wynoszącej 2,45 % i będzie zgodna z wartością referencyjną dotyczącą wydatków. 
Całościowa analiza planów budżetowych, z saldem strukturalnym jako punktem odniesienia, 
obejmująca analizę wydatków bez uwzględniania działań dyskrecjonalnych po stronie 
dochodów, pozwala stwierdzić, że minimalna ścieżka dostosowawcza prowadząca do 
osiągnięcia średniookresowego celu budżetowego zostaje w latach 2015-2016 utrzymana, ale 
nie umożliwia Polsce osiągnięcia tego celu w roku 2016, gdyż prognozuje się, że 
(przeliczone) saldo strukturalne wyniesie wówczas -1,2 %. 

Przewiduje się, że dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w Polsce w 
okresie objętym programem nie przekroczy 60 % PKB. Władze krajowe prognozują jego 
nieznaczny wzrost z 55,6 % PKB w 2012 r. do 55,7 % PKB w 2014 r. (a następnie spadek do 
54,5 % PKB w 2016 r.), natomiast Komisja – biorąc pod uwagę możliwe zagrożenia dla 
planów konsolidacji oraz po stronie pozycji służących zmniejszeniu długu – spodziewa się 
wzrostu długu do 58,9 % PKB w 2014 r. Średniookresowe prognozy dotyczące długu (zob. 
wykres pod tabelą V w załączniku) wskazują, że pełna realizacja programu spowodowałaby 
tendencję spadkową długu przed 2020 r. 

Ramka 2. Procedura nadmiernego deficytu w odniesieniu do Polski 

W dniu 7 lipca 2009 r. Rada podjęła decyzję, w której stwierdziła istnienie nadmiernego 
deficytu w Polsce. Tego samego dnia przyjęte zostało najnowsze zalecenie Rady na podstawie 
art. 104 ust. 7 TWE. Rada zaleciła, aby władze Polski zlikwidowały obecny nadmierny 
deficyt do roku 2012. W celu obniżenia deficytu sektora instytucji rządowych i 
samorządowych poniżej 3 % PKB w sposób wiarygodny i trwały, w swoim zaleceniu Rada 
zwróciła się do władz Polski o planowe wdrożenie w 2009 r. środków konsolidacji fiskalnej, 
zapewnienie średniego rocznego strukturalnego dostosowania budżetowego w wysokości co 
najmniej 1¼ punktu procentowego PKB począwszy od 2010 r. oraz określenie szczegółowych 
środków niezbędnych do sprowadzenia deficytu poniżej wartości referencyjnej do 2012 r. 
Zalecono również wprowadzenie reform służących ograniczeniu bieżących wydatków 
pierwotnych w kolejnych latach. 

Przegląd aktualnej sytuacji, jeśli chodzi o procedury nadmiernego deficytu, uwzględniający 
dodatkowe kroki podjęte po zakończeniu prac nad niniejszym dokumentem roboczym służb 
Komisji, jest dostępny na stronie: 
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/deficit/index_en.htm (zob. 
linki do procedur dotyczących poszczególnych krajów na dole strony). 

Długoterminowa stabilność finansów publicznych 

Ogólnie rzecz biorąc, wydaje się, że w krótkiej perspektywie Polsce nie zagrażają 
napięcia budżetowe. Istnieją jednak pewne oznaki, iż potencjalnym wyzwaniem mogą się 
stać kwestie makrofinansowe oraz związane z konkurencyjnością gospodarki. Zagrożenie 
stabilności finansów publicznych kraju w perspektywie średnio- i długoterminowej jest na 
średnim poziomie, pod warunkiem pełnej realizacji ambitnych planów konsolidacji fiskalnej 
oraz utrzymania salda pierwotnego przez dłuższy okres po roku 2014 na poziomie, którego 
osiągnięcie zakłada się w tymże roku. Dług publiczny (55,6 % PKB w 2012 r. i – według 
prognoz – 58,9 % PKB w 2014 r.) nie przekracza określonego w Traktacie progu 
wynoszącego 60 % PKB. Zagrożenia będą większe, jeżeli strukturalne saldo pierwotne 

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/deficit/index_en.htm
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zacznie ponownie wykazywać niższe poziomy notowane już w przeszłości, takie jak średnia 
dla lat 1998-2012. 

 

 

Jeśli chodzi o system opieki zdrowotnej w Polsce, kwestie wymagające podjęcia pilnych 
działań dotyczą ograniczeń w dostępie do opieki zdrowotnej oraz niegospodarności 
systemu5. Mają one szczególne znaczenie w związku z oczekiwanym istotnym wzrostem 
wydatków na opiekę zdrowotną w perspektywie średnio- i długoterminowej, co zwiększy 
obciążenie finansów publicznych. W Polsce występują ograniczenia w dostępie do świadczeń 
medycznych, zwłaszcza specjalistycznych. Liczba łóżek szpitalnych przeznaczonych na 
potrzeby opieki krótkoterminowej przypadająca na 1000 mieszkańców jest w Polsce wyższa 
od średniej w UE (4,4 w porównaniu z 3,6), ale w kraju pracuje stosunkowo niewielka liczba 
lekarzy rodzinnych. Wskazuje to na potencjalne oszczędności w wyniku przesunięcia punktu 
ciężkości ze stosunkowo kosztownej opieki szpitalnej w kierunku podstawowej opieki 
zdrowotnej i opieki ambulatoryjnej oraz zwiększenia roli lekarzy rodzinnych jako punktów 
pierwszego kontaktu z pacjentem, decydujących o korzystaniu z innych świadczeń w ramach 
systemu. W ostatnich latach w polskim sektorze opieki zdrowotnej prowadzona jest 
restrukturyzacja, w ramach której wprowadzane są zachęty do komercjalizacji szpitali, 
postępuje prywatyzacja części instytucji opieki zdrowotnej, a od niedawna podejmowane są 
również próby obniżenia zadłużenia zakładów opieki zdrowotnej. Konieczne są jednak 
zwiększone wysiłki na rzecz poprawy wydajności i jakości wydatków publicznych. W 
szczególności istnieją możliwości poprawy gospodarowania środkami przez szpitale, np. 
przez powiązanie wysokości otrzymywanych przez nie funduszy z osiąganymi wynikami oraz 
poprawę umiejętności w zakresie zarządzania. Dalsza komputeryzacja, umożliwiająca 
stworzenie lepszych systemów informacyjnych, komunikacyjnych i monitorowania, mogłaby 
sprzyjać dodatkowym oszczędnościom w sektorze opieki zdrowotnej. 

Ramy budżetowe 

Polskie ramy budżetowe składają się z trzech głównych elementów: (i) reguł fiskalnych, 
mających zastosowanie odrębnie do całego sektora instytucji rządowych i samorządowych 
oraz do jednostek samorządu terytorialnego; (ii) programowania średnioterminowego (w 
oparciu o Wieloletni Plan Finansowy Państwa i wieloletnie prognozy finansowe dla jednostek 
samorządu terytorialnego); oraz (iii) systemu budżetu w układzie zadaniowym. Na poziomie 
całego sektora instytucji rządowych i samorządowych obowiązuje reguła dotycząca 
zadłużenia, określona w Konstytucji RP i ustawie o finansach publicznych, która nakłada 
limit na stosunek długu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB, oraz 
tymczasowa reguła wydatkowa, która ogranicza roczny nominalny wzrost wszystkich nowo 
uchwalonych pozycji wydatków i istniejących pozycji uznaniowych do wskaźnika inflacji 
(indeks cen konsumpcyjnych, CPI) powiększonego o 1%. Na poziomie jednostek samorządu 
terytorialnego zastosowanie ma obszerny zbiór reguł dotyczących deficytu, wydatków i 
zadłużenia, odmiennych od reguł obowiązujących podsektor instytucji rządowych na szczeblu 
centralnym. 
                                                 
5 Zob.: wspólne sprawozdanie Komisji Europejskiej (DG ECFIN) i Komitetu Polityki Gospodarczej na temat 
systemów opieki zdrowotnej, dostępne na stronie: 
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2010/pdf/ocp74_en.pdf,  
oraz roczne sprawozdanie krajowe z 2012 r. dotyczące emerytur, opieki zdrowotnej i opieki długoterminowej, 
dostępne na stronie:  
http://www.socialprotection.eu/files_db/1276/asisp_ANR12_POLAND.pdf  

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2010/pdf/ocp74_en.pdf
http://www.socialprotection.eu/files_db/1276/asisp_ANR12_POLAND.pdf
http://www.socialprotection.eu/files_db/1276/asisp_ANR12_POLAND.pdf
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Według stanu z połowy 2013 r. rząd Polski nie wprowadził jeszcze w życie stałej reguły 
wydatkowej zgodnej z ESA, której przyjęcie do końca 2013 r. zaleciła Rada w 2012 r. 
Program konwergencji zawiera ogólny zarys planowanej reguły wydatkowej bez wskazania 
dokładnej daty, ale wspomniano w nim obowiązek wprowadzenia tej reguły do 2013 r. W 
zarysie tym jest mowa o docelowej wartości nominalnej, a nie o wartości strukturalnej. W 
dalszym ciągu nie jest jeszcze dostępny projekt ustawy, brakuje również bardziej 
szczegółowych informacji, w związku z czym dalsze postępy są uzależnione od wyników 
prac rządu. Nie poczyniono również żadnych postępów w programowaniu 
średnioterminowym oraz polepszeniu koordynacji między poszczególnymi szczeblami 
instytucji rządowych i samorządowych w ramach procedury budżetowej. Rząd zarzucił plany 
uchwalenia nowej reguły dotyczącej deficytu w odniesieniu do jednostek samorządu 
terytorialnego, argumentując, że obecne ramy budżetowe skutecznie zapewniają równowagę 
budżetową samorządów lokalnych. Nie wiadomo jeszcze także, czy zostanie zapewniona 
zgodność między regułą wydatkową dla instytucji samorządowych na szczeblu lokalnym a 
regułą wydatkową dla instytucji rządowych na szczeblu centralnym, oraz czy 
zagwarantowane zostaną mechanizmy wdrażania i monitorowania procesu. 

 

 

System podatkowy 

Ogólny skład dochodów podatkowych w Polsce wypada korzystnie w porównaniu ze 
średnią dla UE. W 2011 r. – ostatnim, za który dostępne są dane – 42,7 % dochodów 
podatkowych pochodziło z podatków sprzyjających wzrostowi gospodarczemu (tj. podatków 
od konsumpcji oraz pobieranych okresowo podatków od majątku, które są mniej szkodliwe 
dla wzrostu gospodarczego), w porównaniu z ważoną PKB średnią dla UE wynoszącą 36,7 
%, przy czym znaczna część tych dochodów pochodziła z podatków pośrednich. Polska 
odnotowuje jeden z najwyższych wskaźników dochodów z podatków konsumpcyjnych 
innych niż podatek od wartości dodanej (VAT), takich jak akcyza od wyrobów alkoholowych 
i tytoniowych (1,95 % PKB w porównaniu z ważoną PKB średnią dla UE wynoszącą 0,9 %), 
pobierane okresowo podatki od majątku (1,2 % PKB w porównaniu z 1,3 % w UE) lub 
opodatkowanie energii (2,2 % PKB w porównaniu z 1,8 % w UE). Podwyższenie składek na 
ubezpieczenia rentowe (z 4,5 % do 6,5 %) oraz zamrożenie nominalnych progów 
podatkowych doprowadziło w ubiegłym roku do zwiększenia klina podatkowego. Mimo iż od 
2008 r. stawka ukrytego opodatkowania pracy wzrosła o 0,5 punktu procentowego, łączne 
obciążenia podatkowe pracy w Polsce należą do stosunkowo niskich w porównaniu ze średnią 
unijną. 

Polska ma pewne możliwości zwiększenia skuteczności podatku VAT przez rozszerzenie 
zakresu stosowania stawki standardowej wynoszącej 23 %. Wskaźnik dochodów z 
podatku VAT (mierzący rzeczywiste dochody z podatku VAT jako odsetek teoretycznych 
dochodów przy założeniu, że stawka standardowa jest stosowana do całości spożycia) na 
poziomie 49,3 % kształtuje się znacznie poniżej średniej unijnej, która w 2011 r. wynosiła 
54,7 %. Stawki obniżone (5 % i 8 %) mają zastosowanie do stosunkowo szerokiej gamy 
towarów i usług. Jednocześnie istnieją możliwości zwiększenia podstawy opodatkowania w 
przypadku podatków bezpośrednich poprzez cięcia w wydatkach podatkowych. 

Istnieje potencjał zwiększenia skuteczności podatków związanych z ochroną środowiska 
(podatków ekologicznych) poprzez lepsze ich ukierunkowanie. Przykładowo Polska 
nakłada na samochody osobowe o pojemności silnika powyżej 2000 cm3 akcyzę 
sześciokrotnie wyższą niż w przypadku pozostałych samochodów osobowych, a jednocześnie 
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jest jednym z bardzo nielicznych państw członkowskich, które nakładają podatki od pojazdów 
bez wyraźnego ich zróżnicowania w zależności od poziomu emisji CO2 lub zużycia paliwa. 
Ponadto w odniesieniu do określonych użytkowników i rodzajów wykorzystania paliw 
kopalnych mają zastosowanie pewne zwolnienia z akcyzy lub niższe jej stawki, wynikające z 
powodów innych niż względy ekologiczne. 

W dalszym ciągu istotnym wyzwaniem pozostaje sformułowanie i wdrożenie 
kompleksowej strategii służącej zapewnieniu przestrzegania przepisów podatkowych. 
Kluczowe znaczenie mają co najmniej trzy kwestie: zwalczanie szarej strefy, ograniczenie 
obciążenia administracyjnego podatników oraz zwiększenie wydajności organów 
skarbowych. Dobrym punktem wyjścia dla przyszłych działań wydaje się być opublikowane 
w listopadzie 2012 r. sprawozdanie na temat reorganizacji polskiej administracji podatkowej 
w wydajną strukturę zorientowaną na świadczenie usług przy wykorzystaniu technologii 
elektronicznych. Ponadto Polska rozpoczęła prace nad ogólnym przepisem mającym na celu 
przeciwdziałanie unikaniu zobowiązań podatkowych (GAAR, z ang. general anti-avoidance 
rule), a także nad uproszczeniem niektórych procedur. W 2012 r. złagodzono niektóre zasady 
dotyczące przestrzegania przepisów podatkowych, a w 2013 r. można się spodziewać 
szerszego wykorzystania możliwości składania deklaracji podatkowych drogą elektroniczną 
dzięki zlikwidowaniu wymogów dotyczących uwierzytelnionego podpisu w przypadku 
deklaracji VAT. Polska administracja w dalszym ciągu jest jedną z najbardziej uciążliwych w 
UE w kategoriach czasu potrzebnego na spełnienie wymogów podatkowych i wysokich 
kosztów administracyjnych związanych z poborem podatków (1,72 % pobranych podatków w 
2009 r.). Badanie przeprowadzone niedawno przez ministerstwo finansów ujawniło, że 
polskie organy skarbowe są w znacznym stopniu obciążone działaniami związanymi z 
egzekucją wierzytelności, które prowadzą w imieniu i na rzecz innych organów rządowych 
oraz gmin. Wydaje się, że 78 % tego rodzaju działań nie ma związku z podatkami, co nasuwa 
pytanie o wydajność administracji podatkowej. Ministerstwo finansów planuje rozwiązać ten 
problem poprzez reorganizację administracji podatkowej, która miałaby się rozpocząć w 2014 
r. Postęp w zakresie kompleksowej strategii służącej zapewnieniu przestrzegania przepisów 
podatkowych umożliwiłby Polsce skuteczne zastosowanie się do zaleceń wydanych przez 
Radę w 2012 r., gdyż przy istniejącej strukturze podatków poprawa wydajności ich poboru 
oraz ograniczenie uchylania się od opodatkowania doprowadziłyby do wzrostu dochodów. 

3.2. Sektor finansowy 

Przez ostatnie lata polski sektor finansowy był rentowny i zwiększył swoje bufory 
kapitałowe mimo niedawnego wzrostu odsetka kredytów zagrożonych. Współczynnik 
adekwatności kapitałowej (fundusze podstawowe, Tier 1) dla całego sektora bankowego 
wzrósł do 13,1 %, czyli wyraźnie powyżej poziomu wymaganego na mocy pakietu Bazylea 
III. Instytucje finansowe w Polsce w dalszym ciągu korzystają ze stosunkowo sprzyjających 
warunków makroekonomicznych i w 2012 r. zwiększyły swoje zyski o 4 %. Pogorszyła się 
jednak jakość portfela kredytowego: odsetek kredytów zagrożonych (wg definicji krajowej) 
wzrósł z 8,2 % w 2011 r. do 8,8 % w roku 2012 i zakłada się jego dalszy wzrost przez cały 
rok 2013. Osłabienie koniunktury w 2012 r. wpłynęło negatywnie zarówno na wolumen 
kredytów udzielanych branży budowlanej, jak i na wolumen kredytów hipotecznych. Kredyty 
na rzecz sektora niefinansowego wzrosły o 1,2 % w ujęciu rocznym do grudnia 2012 r., do 
czego przyczyniły się głównie kredyty w walucie krajowej udzielone przedsiębiorstwom, 
podczas gdy w przypadku akcji kredytowej na rzecz gospodarstw domowych odnotowano 
stagnację. 

Polska wdrożyła jednak środki służące ograniczeniu ryzyka kredytowego w sektorze 
bankowym wynikającego z faktu, że 32 % portfela kredytów pozostających do spłaty 
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stanowią kredyty w walutach obcych (głównie kredyty mieszkaniowe we frankach 
szwajcarskich). W 2012 r. polski organ nadzoru finansowego (KNF) wprowadził w życie 
uchwałę, na mocy której waga ryzyka w odniesieniu do kredytów denominowanych w 
walutach obcych została zwiększona z 75 % do 100 %. KNF planuje również zmianę 
Rekomendacji S6, co powinno przynieść praktycznie zniknięcie z rynku oferty tego rodzaju 
kredytów w 2013 r. Te zmiany regulacyjne i prawne okazały się odpowiednie i skuteczne, 
gdyż podaż nowych kredytów mieszkaniowych w walutach obcych uległa w 2012 r. 
wstrzymaniu. Odsetek pozostających do spłaty kredytów mieszkaniowych w walutach obcych 
w całym portfelu kredytowym spadł z 24,7 % w 2011 r. do 22 % w roku 2012. Te zmiany 
regulacyjne – w połączeniu z Rekomendacją T7, która zaostrzyła zasady udzielania kredytów 
konsumpcyjnych – doprowadziły jednak w 2012 r. do stagnacji akcji kredytowej na rzecz 
gospodarstw domowych. Aby zrównoważyć ten negatywny wpływ na udzielane 
gospodarstwom domowym kredyty w walucie krajowej, organy nadzoru zmieniły 
Rekomendację T, łagodząc zasady obowiązujące w przypadku ubiegania się o kredyt 
konsumpcyjny. Ponadto w zmienionej Rekomendacji S maksymalny stosunek wartości 
kredytu do wartości nieruchomości ustanowiono dla wszystkich kredytów mieszkaniowych na 
poziomie 80 %, łagodząc jednocześnie niektóre inne wymogi (np. dotyczące stosunku 
wysokości zadłużenia do dochodów kredytobiorcy). 

Polska poczyniła postępy w rozwiązaniu problemu niedopasowania poziomu płynności 
w sektorze bankowym. Średnie niedopasowanie poziomu płynności w sektorze bankowym 
(różnica między kredytami udzielonymi krajowym sektorom niefinansowym a 
zgromadzonymi depozytami) spadło z 15,2 % w 2011 r. do 12,7 % w roku 2012, po tym jak 
stopniowe ograniczanie zadłużenia przez zagraniczne banki macierzyste skłoniło ostatecznie 
banki krajowe do konkurowania o depozyty. Jednakże niektóre jednostki zależne 
zagranicznych instytucji finansowych odnotowują większe niedopasowanie poziomu 
płynności i często są uzależnione od woli i możliwości kontynuowania finansowania przez 
ich jednostki dominujące. Aby zaradzić tej zależności, która może stanowić zagrożenie dla 
systemu finansowego, KNF zaleciła rezygnację z wypłaty zysków wypracowanych w latach 
2011-2012, w zależności od sytuacji kapitałowej poszczególnych banków. Ponadto zarówno 
Narodowy Bank Polski), jak i organ nadzoru finansowego aktywnie monitorują sytuację 
finansową banków i podjęły kroki mające na celu ożywienie rynku długoterminowych 
papierów wartościowych emitowanych przez banki. Działania te zmierzają do zwiększenia 
płynności i wzmocnienia pozycji kapitałowej banków, a także mają ułatwić dostęp do 
finansowania długoterminowego. Ogólnie rzecz biorąc, Polska powinna kontynuować 
ostrożnościową i prewencyjną politykę regulacyjną, choć przydatne mogłyby być bardziej 
ambitne starania o zwiększenie krajowych depozytów, które w ostatecznym rozrachunku 
doprowadzą do dalszego obniżenia wskaźnika kredytów do depozytów. 

 

Polska poczyniła ograniczone postępy w zakresie ułatwienia dostępu małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP) do kredytów. Niedostatecznemu finansowaniu dłużnemu MŚP 
starano się zaradzić poprzez uruchomienie krajowego programu gwarancji kredytowych 
zarządzanego przez BGK (bank będący własnością Skarbu Państwa) oraz regionalnych i 
lokalnych funduszy gwarancyjnych i kredytowych. Krajowy program gwarancji jest jednak 
ciągle jeszcze na etapie reorganizacji i dotychczas oferuje gwarancje wyłącznie na zasadach 

                                                 
6 Uchwalona przez KNF Rekomendacja S zawiera przepisy, które zobowiązane są stosować banki udzielające 
kredytów hipotecznych. 
7 Uchwalona przez KNF Rekomendacja T zawiera przepisy, które zobowiązane są stosować banki udzielające 
kredytów konsumpcyjnych. 
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komercyjnych, w przypadku których koszty są zbyt wysokie, by przyciągnąć uwagę 
przedsiębiorstw. Dlatego też w 2013 r. uruchomiono nowy program gwarancji dla MŚP 
(program w ramach zasady de minimis), ukierunkowany wyłącznie na kapitał obrotowy, ale 
na znacznie korzystniejszych warunkach. W dalszym ciągu słabo rozwinięty jest rynek 
venture capital. Trudności w dostępie do finansowania mają zwłaszcza innowacyjne 
przedsiębiorstwa na wczesnych etapach rozwoju. Aktywny w tym obszarze Krajowy Fundusz 
Kapitałowy rozpoczął działalność operacyjną w 2010 r. Do końca 2012 r. współfinansowanie 
otrzymało 15 funduszy, które dokonały inwestycji w 36 przedsiębiorstwach. Również Polski 
Fundusz Funduszy Wzrostu, utworzony w 2013 r. przez Europejski Fundusz Inwestycyjny i 
BGK, zamierza stymulować inwestycje w kapitał wysokiego ryzyka, fundusze private equity 
oraz fundusze typu mezzanine. 

3.3. Rynek pracy, edukacja i polityka społeczna 

Jedną z mocnych stron polskiej gospodarki są zasoby siły roboczej oraz system regulacji 
obowiązujących na rynku pracy. Na tle UE-27 siła robocza jest stosunkowo tania8, 
opodatkowanie pracy względnie niskie9, a prawo pracy przewiduje dostateczny stopień 
elastyczności10. Zatrudnienie rośnie nieprzerwanie od 2004 r., a w ostatnim czasie 
odnotowano również wzrost liczby ludności aktywnej zawodowo. Spowolnienie koniunktury 
wywołało jednak wzrost stopy bezrobocia, zwłaszcza wśród młodych ludzi, jak również 
stagnację realnych wynagrodzeń, wynikającą po części z zamrożenia nominalnych płac w 
sektorze publicznym, które to czynniki przyczyniły się do wzrostu wskaźnika ubóstwa. 

W 2012 r. zalecenia Rady dla Polski obejmowały zalecenie dotyczące dostępności 
przyuczania do zawodu i uczenia się poprzez praktykę, jakości szkoleń zawodowych, 
dopasowania wyników kształcenia do potrzeb rynku pracy, jakości nauczania oraz 
nieuzasadnionego stosowania umów cywilnoprawnych. Sformułowano również zalecenie 
dotyczące niskiego współczynnika aktywności zawodowej kobiet oraz utrwalonych praktyk w 
zakresie wcześniejszego przechodzenia na emeryturę, a także stopniowego wycofywania 
specjalnych programów emerytalnych dla górników i rolników. 

Polityka w zakresie rynku pracy 

Polsce tylko częściowo udało się zająć kwestią niskich wskaźników zatrudnienia osób 
starszych oraz stopniowego wycofywania specjalnych programów emerytalnych dla 
górników i rolników. Stopniowe podwyższenie i zrównanie ustawowego wieku 
emerytalnego mężczyzn i kobiet będzie miało pozytywny wpływ na wskaźniki zatrudnienia 
starszych pracowników, jednakże osiągnięcie docelowego poziomu przeciągnie się w czasie 
(zrównanie ma nastąpić w 2040 r.). Ponadto w dalszym ciągu funkcjonują dwa specjalne 
programy emerytalne. Po pierwsze, Polska nie wywiązała się z dawno podjętego 
zobowiązania do zreformowania specjalnego programu emerytur górniczych. Przez ostatni 
rok rząd wraz z partnerami społecznymi pracował nad projektem ustawy ograniczającej 
możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę przez górników, którzy nie pracują pod 
ziemią, ale ustawa ta nie została jeszcze przyjęta. Po drugie, zbyt duży sektor rolnictwa nadal 
                                                 
8 Realny jednostkowy koszt pracy w Polsce obniżył się o 3,4 % w latach 2005-2011, natomiast w UE pozostał na 
tym samym poziomie. 
9 Klin podatkowy (wynoszący 35,5 % dla jednej osoby w 2012 r.) kształtuje się nieco poniżej średniej OECD i 
znacznie poniżej średniej tych państw członkowskich UE, które należą również do OECD (41,8 %). 
10 Zasady zatrudniania i zwalniania pracowników w Polsce są względnie elastyczne według wskaźników OECD 
w odniesieniu do przepisów o ochronie zatrudnienia (EPL 2008) – w przypadku Polski wskaźnik ten wynosi 2,4 
(średnia OECD: 2,25), poziom zrzeszania się w związki jest niski, a system negocjacji płacowych jest bardzo 
zdecentralizowany (prowadzony głównie na poziomie przedsiębiorstwa).  
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zatrudnia prawie 13 % ludności w wieku produkcyjnym. Jedną z głównych tego przyczyn jest 
istnienie niewydajnego systemu rolniczego ubezpieczenia społecznego (KRUS), który 
utrudnia zmiany strukturalne polegające na odchodzeniu od rolnictwa na rzecz bardziej 
wydajnych branż gospodarki oraz hamuje regionalną mobilność. Pomniejsze zmiany o 
charakterze tymczasowym wprowadzone w 2011 r. (właściciele gospodarstw większych niż 
6 ha sami opłacają składki na ubezpieczenie zdrowotne) będą obowiązywały również w 2013 
r., ale nie zaproponowano żadnego trwałego i wiarygodnego rozwiązania tego problemu. 

Polska przystąpiła do realizacji szeregu działań krótkoterminowych służących 
zwiększeniu aktywności społecznej osób w wieku powyżej 60 lat. Środki te są wiarygodne, 
ale mają tylko częściowe znaczenie, ponieważ ich celem nie jest wzrost zatrudnienia, lecz 
większy udział osób starszych w życiu społecznym. W dalszym ciągu nie jest realizowana 
zintegrowana strategia na rzecz aktywnego starzenia się mająca zachęcić starszych 
pracowników (zwłaszcza kobiety) do dłuższego pozostania na rynku pracy i wydłużyć 
faktyczny wiek emerytalny. Takie podejście łączyłoby ulepszenia w miejscu pracy, 
instrumenty rynku pracy, reformy systemu opieki zdrowotnej, zachęty podatkowe i uczenie 
się przez całe życie. 

Działania rządu dotyczące opieki nad małymi dziećmi skoncentrowały się na realizacji 
programu „Maluch”. W rezultacie liczba żłobków wzrosła niemal dwukrotnie w ciągu 
ostatnich dwóch lat, jednak ich łączna liczba pozostaje bardzo niska w wartościach 
względnych11 i nie wypełnia zapotrzebowania (36 000 miejsc w stosunku do 400 000 urodzeń 
rocznie w Polsce). Ponadto większość inwestycji realizowana jest w aglomeracjach miejskich 
i wybranych miastach (ponad 90 % wszystkich inwestycji). Zakłada się, że w 2013 r. wydatki 
na opiekę nad małymi dziećmi wzrosną dwukrotnie, osiągając wartość 25 mln EUR. Pomimo 
deklaracji rządu, że wydatki na wychowanie przedszkolne wzrosną do 80 mln EUR w 2013 r., 
rząd odroczył ich zwiększenie do 2014 r. Tym samym rządowy cel, jakim jest zapewnienie 
miejsca w placówce wychowania przedszkolnego każdemu kwalifikującemu się dziecku, 
może nie zostać osiągnięty do 2016 r. Mimo rosnącego zapotrzebowania na wychowanie 
przedszkolne, Polska do tej pory nie rozwiązała do końca kwestii zapotrzebowania na 
wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Środki ukierunkowane na placówki opieki nad 
dziećmi są tylko częściowo skuteczne i nie są wiarygodne. Ponadto należy takie środki 
stosować przez dłuższy czas, by miały wymierny wpływ na uczestnictwo kobiet w rynku 
pracy. Jest to tym bardziej istotne z uwagi na rolę, jaką może odgrywać odpowiedniej jakości 
opieka nad dziećmi we wspieraniu rozwoju dziecka, przerywając cykl marginalizacji. 

Jednocześnie rząd podjął decyzję o wydłużeniu urlopu rodzicielskiego o sześć miesięcy, 
płatnego w wysokości 60 % wynagrodzenia, oprócz płatnego w 100 % urlopu 
macierzyńskiego wynoszącego obecnie sześć miesięcy oraz bezpłatnego urlopu 
rodzicielskiego mogącego trwać do trzech lat. Ten przedłużony sześciomiesięczny urlop jest 
opcjonalny, będzie go można podzielić między oboje rodziców dziecka i połączyć z pracą w 
niepełnym wymiarze godzin. Należy ocenić wpływ planowanego wydłużenia urlopu 
rodzicielskiego na ponowne wejście matek na rynek pracy. Ponadto mając na uwadze 
znaczące finansowanie zaproponowanego rozwiązania (zwiększone z maksymalnego 
poziomu 850 mln EUR w 2014 r. do 1,1 mld EUR w 2018 r.) oraz brak infrastruktury opieki 
nad dziećmi, powstaje pytanie, czy prawidłowo ustalone zostały priorytety w zakresie 
finansowania. 

Innym istotnym problemem jest rosnący poziom bezrobocia wśród ludzi młodych, który 
sięga 26,7 % (2012 r.). Rząd to potwierdził i na wspieranie ludzi młodych przeznaczone 
                                                 
11 2 % dzieci w wieku do 3 lat ma miejsce, podczas gdy średnia UE wynosi 28 % (Eurostat, EU-SILC 2010) 



 

 20   

zostało dodatkowe finansowanie w wysokości 163 mln EUR z EFS. W ramach Inicjatywy na 
rzecz zatrudnienia ludzi młodych wzmocnione zostaną działania podejmowane w ramach EFS 
skierowane do młodych ludzi, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą się 
zawodowo. Ważna będzie udana realizacja programu „Gwarancja dla młodzieży”12. Ponadto 
Ministerstwo Pracy prowadzi projekt pilotażowy „Twoja kariera - Twój wybór”, którego 
celem jest przetestowanie innowacyjnych narzędzi dla urzędów pracy zajmujących się 
osobami bezrobotnymi w młodym wieku. Projekt ten ma znaczenie i jest wiarygodny, ale 
skala, na jaką jest prowadzony, jest niewielka, zważywszy na wagę problemu. 

Podjęte zostały dalsze wysiłki w celu poprawy usług agencji pośrednictwa pracy oraz 
zmniejszenia obciążenia pracą publicznych służb zatrudnienia. W trzech regionach 
uruchomiony został projekt pilotażowy „Partnerstwo dla pracy” dotyczący przekazania usług 
związanych z zatrudnieniem prywatnym agencjom. Do konsultacji społecznych trafił projekt 
ustawy wprowadzającej monitorowanie efektywności aktywnej polityki rynku pracy poprzez 
nagradzanie urzędów pracy, które osiągnęły najlepsze wyniki. Zaproponowane zmiany są 
istotne i ambitne, ale reforma znajduje się jeszcze na bardzo wczesnym etapie i na jej efekty 
trzeba będzie poczekać. 

Działania, które Polska przedsięwzięła w celu rozwiązania problemu wykorzystania na 
dużą skalę zatrudnienia czasowego, są nieznaczne. Polska ma trzeci co do wielkości 
odsetek zatrudnionych z konieczności na czas określony w UE, w szczególności w grupie 
wiekowej 15–24 lat. Zatrudnienie czasowe jest często postrzegane jako instrument dla 
bezrobotnych pomagający im ponownie wejść na rynek pracy, a następnie podjąć 
zatrudnienie na podstawie umowy na czas nieokreślony, ale wydaje się, że tak się nie dzieje w 
przypadku większości pracowników w Polsce. Umowy przewidujące okres próbny, które 
mogłyby być wykorzystywane przez pracodawców jako „narzędzie selekcji” i umożliwiać 
łatwiejsze przejście z bezrobocia do stałego zatrudnienia, nie mogą odgrywać tej roli, gdyż są 
zawierane na ograniczony okres czasu. Szerokie stosowanie umów o pracę na czas określony 
wydaje się szkodzić jakości kapitału ludzkiego i wydajności, gdyż pracownicy tymczasowi 
mają mniejszy dostęp do szkoleń zawodowych. Ponadto powszechne jest stosowanie tzw. 
umów cywilnoprawnych, które w znaczącym stopniu ograniczają prawa do ochrony socjalnej 
w porównaniu ze standardowymi umowami o pracę. Zgodnie ze sprawozdaniem rządowym 
„Młodzież 2011” ponad 50 % młodych pracowników (18-32 lata) jest zatrudnionych na 
podstawie takich umów. Rząd bierze udział w dyskusji z partnerami społecznymi na temat 
możliwych zmian przepisów prawa pracy regulujących umowy o pracę na czas określony, na 
czas nieokreślony oraz umowy na okres próbny. Jak dotąd dyskusje te nie przyniosły jednak 
konkretnych rezultatów, a problem segmentacji rynku pracy w Polsce pozostaje 
nierozwiązany. 

Polityka w zakresie kształcenia 

Wśród młodych ludzi rośnie poziom bezrobocia w związku z niską jakością nauczania, 
która nie spełnia potrzeb rynku pracy. Reforma systemu nauki i szkolnictwa 
przeprowadzona w latach 2010-2011 była pierwszym krokiem ku zaradzeniu problemowi, 
jakim jest niedopasowanie umiejętności do oczekiwań rynku pracy, wzmocnić więzi między 
uczelniami wyższymi a światem biznesu oraz zapewnić większą elastyczność oferty 
dostępnych kursów. W 2012 r. władze przedstawiły dalsze zmiany ustawodawcze polegające 

                                                 
12 Zalecenie Rady z 22 kwietnia 2013 r. w sprawie ustanowienia gwarancji dla młodzieży (2013/C 120/01) w 
celu zapewnienia, że wszyscy młodzi ludzie poniżej 25. roku życia otrzymują dobrej jakości ofertę pracy, 
dalszego kształcenia, przygotowania zawodowego lub stażu w terminie czterech miesięcy od uzyskania statusu 
osoby bezrobotnej lub od zakończenia kształcenia formalnego. 
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na wprowadzeniu wyraźnego podziału na uczelnie ogólnoakademickie i uczelnie zawodowe, 
a także na wprowadzeniu formuły studiów dwutorowych łączących studia akademickie z 
praktyką zawodową w przedsiębiorstwie. Władze planują zmniejszyć liczbę absolwentów bez 
pracy poprzez publikowanie listy wydziałów, które otrzymały negatywną opinię od 
podmiotów akredytujących. Ponadto Europejski Fundusz Społeczny (EFS) oraz Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) przyczyniają się do zwiększenia liczby studentów 
wybierających takie kierunki jak matematyka czy nauki ścisłe i technologia. Wszystkie 
wspomniane reformy zmierzają we właściwym kierunku, lecz należy położyć większy nacisk 
na udoskonalenie zorganizowanej i sformalizowanej współpracy między uczelniami 
wyższymi a przedsiębiorstwami, a przy tym podnosić kwalifikacje nauczycieli, poprawić 
jakość materiałów dydaktycznych, uczyć umiejętności miękkich oraz oferować poradnictwo 
zawodowe. 
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W odpowiedzi na potrzebę zwiększenia dostępności przyuczania do zawodu oraz uczenia 
się poprzez praktykę we wrześniu 2012 r. weszła w życie reforma kształcenia i szkolenia 
zawodowego. Jej celem jest zaangażowanie pracodawców w system kształcenia i egzaminów 
oraz zachęcenie szkół do tego, by dostosowywały swoje programy nauczania do wymagań 
rynku pracy. Wprowadzona została nowa elastyczna formuła egzaminów zawodowych. 
Założenia reformy są wiarygodne, lecz przedsiębiorstwa muszą brać większy udział w 
opracowywaniu programów nauczania. Należy również zapraszać przedstawicieli 
przedsiębiorstw do zasiadania w radach instytucji zajmujących się kształceniem i szkoleniem 
zawodowym, a także wprowadzić więcej szkoleń wysokiej jakości. Uczestnicy powinni 
skupić się na doskonaleniu umiejętności przekrojowych (ICT, komunikacja, rozwiązywanie 
problemów). 

Niezbędne są również dalsze działania zmierzające do podniesienia profilu umiejętności 
siły roboczej, koncentrując się przy tym na pracownikach w starszym wieku, 
pracownikach o niskich kwalifikacjach i na osobach bezrobotnych. Do tej pory nie został 
zatwierdzony projekt dokumentu strategicznego „Perspektywa uczenia się przez całe życie”, a 
ministerstwa stale przerzucają na siebie odpowiedzialność za tę strategię. Nie zostało zatem 
wykonane zalecenie, by Polska przyjęła strategię dotyczącą uczenia się przez całe życie. 

Polityka społeczna 

Polska zalicza się do państw o najniższym rzeczywistym dochodzie per capita 
gospodarstw domowych, a ustawowa płaca minimalna obowiązująca w tym kraju należy 
do najniższych w UE. Różnica między średnim wynagrodzeniem pracowników 
zatrudnionych na czas nieokreślony a pracowników z umową na czas określony wynosi blisko 
28 % i jest najwyższa w UE. Oznacza to, że wśród pracowników posiadających umowę na 
czas określony blisko 12 % jest zagrożonych ubóstwem osób pracujących, czyli dwukrotnie 
więcej niż wśród pracowników zatrudnionych na podstawie umowy na czas nieokreślony13. 
Polska zwiększyła płacę minimalną z 1500 PLN (375 EUR) do 1600 PLN (400 EUR) oraz 
podniosła progi dochodów uprawniających do otrzymania pomocy społecznej i zasiłku 
rodzinnego, zwiększając tym samym poziom świadczeń. Środki te mają tylko połowiczne 
znaczenie i nie są wystarczające, aby zaradzić problemowi na taką skalę, ponieważ wielu 
pracowników zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej nie otrzymuje 
minimalnego wynagrodzenia. Wyższe progi dochodów uprawniające do uzyskania pomocy 
społecznej i zasiłku rodzinnego (pierwsze od 2006 r.) stanowią tylko częściowe dostosowanie. 
Zmianie tej nie towarzyszą żadne znaczące zmiany w systemie zabezpieczenia społecznego. 
Polska znajduje się wśród państw członkowskich, których wydatki na transfery socjalne są 
najniższe i mają najmniejszy wpływ na ograniczanie ubóstwa. Odsetek ludności objętej 
systemem świadczeń dla bezrobotnych w Polsce należy do jednych z najniższych w UE (23,3 
% w porównaniu do średniej unijnej 53,5 %). Nie zauważa się poprawy sytuacji, także pod 
względem innych świadczeń (z tytułu choroby lub niepełnosprawności): wskaźnik wynosi 
34,2 % i jest najniższy w UE. System ten charakteryzuje się ponadto niską adekwatnością i 
małym zakresem pomocy socjalnej i mieszkaniowej.  

Chociaż system emerytalny w Polsce zapewnia obecnie wysoki poziom adekwatności, w 
przyszłości może to stanowić problem, zwłaszcza w odniesieniu do osób o niskich 
dochodach i o krótkim okres aktywności zawodowej, głównie kobiet. Średni okres 
aktywności zawodowej kobiet wynosi zaledwie 29 lat, tym samym niekorzystnie wpływając 
                                                 
13 Źródło: SILC, 2011 
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na ich przyszłe świadczenia emerytalne, ponieważ stopa przyrostu świadczeń emerytalnych 
jest powiązana z opłacanymi przez całe życie składkami, których wysokość zależy od 
zarobków. Przeprowadzona niedawno reforma systemu emerytalnego polegająca na 
stopniowym podwyższaniu i zrównaniu wieku emerytalnego stanowi krok we właściwym 
kierunku, jednak tzw. wcześniejsze przejście na częściową emeryturę jest możliwe w wieku 
65 lat w przypadku mężczyzn oraz w wieku 62 lat w przypadku kobiet. Długi okres realizacji 
tej reformy będzie miał jednak mniej korzystne konsekwencje zarówno dla stabilności, jak i 
adekwatności praw kobiet do świadczeń emerytalnych. 

3.4. Środki strukturalne służące wzrostowi gospodarczemu i konkurencyjności 

Polska odnotowuje stały wzrost swojej konkurencyjności zewnętrznej, a w najbliższej 
przyszłości prawdopodobna jest dalsza poprawa, chociaż w wolniejszym tempie. Realny 
efektywny kurs walutowy oparty o jednostkowe koszty pracy spadł o prawie 7 % w ostatnich 
dwóch latach, a udział Polski w światowym rynku eksportowym ustabilizował się na 
poziomie około 1 %. Można spodziewać się dalszych postępów, lecz w wolniejszym tempie, 
gdyż Polska zbliżyła się już do granicy technologicznej. Chociaż w ostatnich latach zaszła 
poprawa w otoczeniu biznesowym w Polsce (awans o 19 pozycji z 74. na 55. miejsce wg 
badania „Doing Business” przeprowadzonego przez Bank Światowy w 183 państwach w 
2013 r.), Polska wciąż wyraźnie odstaje od reszty państw członkowskich UE. 

W 2012 r. zalecenia Rady dla Polski zawierały dwa zalecenia dotyczące środków 
strukturalnych wspierających wzrost i konkurencyjność. Dotyczą one stworzenia otoczenia 
biznesu przyjaznego dla innowacji oraz dostępu do finansowania badań naukowych i 
innowacji. Zalecenia obejmują również inwestycje w dziedzinie wytwarzania energii i 
efektywności energetycznej, rozwoju sieci elektroenergetycznej, transgranicznej wymiany 
energii elektrycznej oraz konkurencji w sektorze gazowym. 

Infrastruktura transportowa 

Pomimo pewnych postępów słabo rozwinięta infrastruktura transportowa w Polsce 
stanowi w dalszym ciągu istotną przeszkodę dla wzrostu gospodarczego. Choć nastąpił 
postęp w realizacji dużych projektów z zakresu infrastruktury drogowej, projekty 
inwestycyjne w infrastrukturę kolejową są nadal w dużej mierze opóźnione. 

Podupadająca infrastruktura kolejowa wymaga znacznych i rosnących inwestycji, 
ponieważ z około 20 000 km linii kolejowych będących w eksploatacji tylko 36 % jest w 
dobrym stanie technicznym14. Poprawa infrastruktury kolejowej poprzez, między innymi, 
skuteczne i sprawne wdrożenie współfinansowanych projektów kolejowych nadal wymaga 
wiele wysiłku. W 2012 r. rząd dokonał zmian w zarządzie PKP S.A.; Nowy zarząd ma za 
zadanie poprawić ład korporacyjny i rentowność PKP; pod koniec 2012 r. przedstawił on plan 
reform. Choć działania są faktycznie niezbędne, plan zmierzający do zmniejszenia kosztów 
poprzez wyłączenie z eksploatacji kilku tysięcy kilometrów nierentownych linii kolejowych 

                                                 
14 Stan infrastruktury kolejowej znajduje odzwierciedlenie w negatywnej opinii klientów na temat usług 
kolejowych (druga najniższa ocena w UE). Zaufanie do usługodawców, porównywalność ofert oraz ogólna 
satysfakcja klientów znajdują się wśród czterech najniższych wskaźników w UE, natomiast częstotliwość 
problemów kształtuje się powyżej średniej w UE. Zobacz 8. tablica wyników dla rynków konsumenckich, 
grudzień 2012 r., Komisja Europejska, DG SANCO,  
http://ec.europa.eu/consumers/consumer_research/editions/cms8_en.htm. 

http://ec.europa.eu/consumers/consumer_research/editions/cms8_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/consumer_research/editions/cms8_en.htm
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wzbudził kontrowersje15 i prawdopodobnie doprowadzi do dalszego usuwania transportu 
kolejowego na rzecz transportu drogowego. Funkcjonowanie rynku kolejowego również 
stanowi duże wyzwanie z powodu barier, takich jak wysokie opłaty za infrastrukturę kolejową 
(pomimo jej bardzo złego stanu), słaba pozycja organu regulacyjnego w sektorze kolejowym 
(UTK) i problemy w zakresie dostępu do terminali towarowych i usług związanych z 
transportem kolejowym, z którymi borykają się nowe podmioty wkraczające na rynek. 

W odniesieniu do infrastruktury drogowej poczynione zostały postępy, lecz nie 
wszystkie regiony odniosły takie same korzyści. W 2012 r. ukończono ogółem ponad 
620 km nowych autostrad i dróg ekspresowych, a kolejne 600 km znajduje się w budowie. 
Rząd znacząco poprawił warunki ruchu drogowego i bezpieczeństwo na niektórych z 
głównych korytarzy transportowych, w tym sieci TEN-T. Jednakże ze względu na wyższe niż 
przewidywano koszty budowy, sieć ta jest nadal dość słabo rozwinięta w wielu regionach, 
zmniejszając ich atrakcyjność dla przedsiębiorstw. Problemy z programem infrastruktury 
drogowej obejmowały upadłość kilku przedsiębiorstw budowy dróg ze względu na ostrą 
konkurencję cenową, często w przetargach publicznych, oraz zarzuty dotyczące 
nieprawidłowości w procedurach przetargowych, co doprowadziło do zawieszenia niektórych 
funduszy UE w grudniu 2012 r. 

Technologie informacyjno-komunikacyjne 

Pomimo podjętych w ostatnim czasie wysiłków Polska wciąż pozostaje wyraźnie w tyle 
za innymi państwami członkowskimi, jeśli chodzi o wykorzystanie potencjału wzrostu 
technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Zasięg stałych sieci 
szerokopasmowych jest jednym z najmniejszych w UE, zarówno na obszarach wiejskich, jak i 
w skali całego kraju16. Ponadto faktyczne przyznanie częstotliwości operatorom w celu 
wdrożenia sieci szerokopasmowych w technologii ruchomej opóźniło się, co dodatkowo 
pogłębiło problem słabego zasięgu stałych sieci szerokopasmowych, zwłaszcza na obszarach 
wiejskich17. Projekty w zakresie sieci szerokopasmowych oraz usług elektronicznych 
współfinansowane z funduszy strukturalnych opóźniają się i istnieje ryzyko, że nie zostaną 
zrealizowane. Mimo że w ostatnim czasie Polska poczyniła postępy, jeśli chodzi o 
zapewnienie pełnego wykorzystania kwoty powyżej 1 mld EUR w ramach funduszy 
strukturalnych przeznaczonych na wprowadzenie sieci szerokopasmowych, oraz opracowała 
dla Komisji pierwszy projekt Narodowego Planu Szerokopasmowego, wciąż jest wiele 
trudności z realizacją projektów. Trudnościom tym można zaradzić poprzez lepsze 
zarządzanie oraz lepszą koordynację na poziomie krajowym. 

Badania i rozwój oraz innowacje 

Polska należy do państw UE o najniższym poziomie wydatków na badania i rozwój oraz 
ma jedne z najgorszych wskaźników szerzej pojętej innowacyjności. Całkowity stosunek 
(publicznych i prywatnych) wydatków na badania i rozwój do PKB w Polsce – równy 0,77 % 

                                                 
15 Po pierwsze plan może stanowić naruszenie zasady trwałości współfinansowanych przez UE operacji, po 
drugie mógłby naruszyć różne krajowe i unijne zamierzenia i cele, w tym plan zwiększenia udziału kolei w 
ruchu towarowym i osobowym i po trzecie kilka linii pełni istotną rolę, zasilając sieć TEN-T. 
16 Według najnowszych dostępnych danych dotyczących całej UE (z grudnia 2011 r.), zatwierdzonych w tabeli 
wyników agendy cyfrowej Komisji, odpowiednio 24 pp i 50 pp poniżej średniej unijnej. 
17 Do 2015 r. Polska ma spełnić wymogi zawarte w art. 6 programu dotyczącego polityki w zakresie widma 
radiowego (RSPP). Do tej pory Polska przyznała tylko częstotliwości w paśmie 472 MHz z wymaganego 
spektrum radiowego 1200 MHz na potrzeby bezprzewodowych łączy szerokopasmowych. W szczególności 
częstotliwości z pasma 800 MHz, które mają zasadnicze znaczenie dla zapewnienia dostępności tych usług na 
obszarach wiejskich, nie zostały jeszcze uwolnione i rozdysponowane. 
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w 2011 r. – jest jednym z najniższych w UE (średnia unijna wynosi w przybliżeniu 2 %). 
Polskie przedsiębiorstwa w dużym stopniu zależne są od absorpcji technologii, tj. stosowania 
już istniejących technologii poprzez inwestycje w aktywa trwałe18. Choć okazało się to 
skutecznym sposobem zapewnienia większej wydajności i wzrostu gospodarczego, w 
przyszłości konieczne będzie przestawienie się w większym stopniu na model oparty na 
rodzimych innowacjach. W 2011 r. wydatki przedsiębiorstw na badania i rozwój stanowiły 
jednak zaledwie 0,2 % PKB19. Według unijnej tablicy wyników innowacyjności z 2013 r. 
Polska plasuje się wśród państw o umiarkowanych wynikach w dziedzinie innowacji (czwarte 
miejsce wśród innowatorów o najsłabszych wynikach). Ponadto Polska wypada stosunkowo 
słabo pod względem opiniotwórczych publikacji naukowych, wniosków patentowych, 
intensywności badań biznesowych oraz liczby wspólnych publikacji podmiotów publiczno-
prywatnych20. 

Polska przystąpiła do działań. Konieczne są jednak dalsze wysiłki, jeśli Polska ma 
osiągnąć krajowy cel w dziedzinie badań i rozwoju, a mianowicie wskaźnik 1,7 % w 
2020 r. Reformy systemów nauki i szkolnictwa wyższego zapoczątkowały proces 
restrukturyzacji na większą skalę, w tym mechanizmy wsparcia mające pobudzić współpracę 
między środowiskiem naukowym a przemysłem. Powołanie dwóch agencji wykonawczych 
— Narodowego Centrum Nauki zajmującego się badaniami podstawowymi oraz Narodowego 
Ośrodka ds. Badań i Rozwoju — ma służyć bardziej konkurencyjnemu przydziałowi środków 
finansowych. Nie są jednak dostępne konkretne oceny dotyczące faktycznych skutków tych 
reform. Potrzebne jest bardziej wszechstronne podejście łączące wysiłki w ramach badań 
naukowych, innowacji i polityki przemysłowej oraz zapewniające istnienie odpowiednich 
instrumentów wspierających cały cykl innowacji. 

W szczególności instrumenty polityki publicznej nie są dobrze ukierunkowane i nie są 
dostosowane do różnych faz cyklu innowacji. Finansowanie badań i rozwoju w sektorze 
publicznym koncentruje się w znacznym stopniu na absorpcji nowych technologii i okazuje 
się mniej skuteczne w promowaniu rodzimych badań i innowacji, szczególnie na szczeblu 
regionalnym. Finansowanie to jest głównie przydzielane w formie dotacji i wspiera mniej 
ryzykowne fazy cyklu innowacji. Takie finansowanie byłoby jednak bardziej korzystne w 
przypadku wczesnych etapów rozwoju technologii obciążonych wysokim ryzykiem, podczas 
gdy mniej ryzykowne przedsięwzięcia mogłyby otrzymać finansowanie kapitałowe i dłużne. 
Ponadto w nikłym stopniu korzysta się z instrumentów fiskalnych, takich jak bodźce 
podatkowe lub kredyty podatkowe. Decydujące znaczenie w tym kontekście ma odpowiednie 
uruchomienie funduszy publicznych, w tym funduszy UE na lata 2014-2020, w celu 
stymulacji badań i rozwoju w przedsiębiorstwach. Ogólnie rzecz ujmując, niebagatelną rolę 
odgrywa również odpowiednie otoczenie biznesu umożliwiające prosperującym MŚP rozwój, 
innowacje i osiągnięcie większej wartości dodanej. 

Środowisko i energia 

                                                 
18 Według publikacji Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) pt. „Nauka i technologia 2011 r.” (2013 r.), 
wydatki na badania i rozwój stanowiły 13 % wydatków polskich firm na innowacje w 2011 r. Na resztę złożyły 
się nakłady kapitałowe na aktywa trwałe, nabycie zewnętrznej wiedzy i oprogramowania, szkolenia i 
wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów. 
19 Dane te mogą zaniżać inwestycje na cele badawczo-rozwojowe w sektorze prywatnym ze względu na to, że 
przedsiębiorstwa nie są odpowiednio zmotywowane, by takie dane ujawniać. 
20 Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. badań naukowych i innowacji, „Wyniki w dziedzinie badań 
naukowych i innowacji w państwach członkowskich UE i krajach stowarzyszonych. Postępy na drodze ku Unii 
innowacji na poziomie krajowym w 2013 r.”. 
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Utrzymują się problemy w dziedzinie ochrony środowiska stwierdzone w dokumencie 
roboczym służb Komisji z 2012 r. Oczekuje się, że niedawne reformy systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi poprawią zasięg tego systemu oraz selektywne 
zbieranie. Niskie podatki za składowanie odpadów oraz niedostateczne wykorzystanie innych 
instrumentów ekonomicznych, takich jak opłaty proporcjonalne do ilości odpadów oraz 
systemy odpowiedzialności producentów, nadal ograniczają możliwości recyklingu odpadów. 
Niedostateczne inwestycje w dużej mierze przestarzałe sieci wodociągowe, szczególnie w 
dużych miastach, zagrażają nieprzerwanej dostępności wody przeznaczonej dla gospodarstw 
domowych i przemysłu. Nadal wysoki jest stopień narażenia mieszkańców miast na 
zanieczyszczenia powietrza pochodzące z produkcji energii, transportu oraz ogrzewania 
mieszkań paliwami stałymi. 

Polska może mieć trudności z wypełnieniem swojego zobowiązania dotyczącego 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w sektorach nieobjętych dyrektywą w sprawie 
handlu uprawnieniami do emisji. Polska prognozuje, że do 2020 r. nie nastąpi zmiana w 
emisji w stosunku do roku 2005, lecz z danych inwentaryzacyjnych za 2011 r. wynika, że 
emisje przekraczają zakładany poziom. Konieczne jest zatem ponowne sprawdzenie 
poprawności prognoz, natomiast do osiągnięcia założonego celu niezbędne mogą okazać się 
dalsze środki. 

Jeśli chodzi o wytwarzanie energii, węgiel pozostaje dominującym źródłem paliwa, 
natomiast wykorzystanie odnawialnych źródeł energii utrzymuje się na niskim poziomie. 
Udział energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii końcowej wyniósł 10,4 % w 2011 r. 
Polska była na dobrej drodze do wykonania krajowego planu działania z wyjątkiem sektora 
energii elektrycznej. Nadal jednak musi podjąć znaczne wysiłki, by zapewnić stały rozwój 
swojego sektora energii odnawialnej i osiągnąć cele w zakresie energii odnawialnej 
wyznaczone na 2020 r. W związku z tym konieczne jest szybsze usunięcie niezwiązanych z 
kosztami barier dla szeroko zakrojonego rozwoju energii odnawialnej, zwłaszcza w sektorze 
energii elektrycznej, gdzie najdalej jest do osiągnięcia celu określonego w strategii „Europa 
2020”. Konieczne wymogi prawne nie zostały jednak dotychczas wdrożone, gdyż przepisy 
prawne, w tym projekt ustawy o energii odnawialnej zaproponowany przez Ministerstwo 
Gospodarki w grudniu 2011 r., nadal czekają na przyjęcie. 

Co się tyczy efektywności energetycznej, potencjalne zyski nadal utrzymują się na 
bardzo wysokim poziomie we wszystkich sektorach polskiej gospodarki, a ich 
osiągnięcie mogłoby sprzyjać ekologicznemu wzrostowi gospodarczemu. Polska 
wyznaczyła orientacyjny krajowy cel w zakresie efektywności energetycznej, aby 
ustabilizować swoje zużycie energii pierwotnej na poziomie 96 Mtoe21 w 2020 r. Według 
danych Eurostatu w roku 2010 r. zużycie energii pierwotnej w Polsce z wyłączeniem 
zastosowań pozaenergetycznych wyniosło już 96,9 Mtoe. Utrzymanie tego poziomu do 2020 
r. może stanowić wyzwanie z uwagi na przewidywany wzrost gospodarczy, w związku z 
czym konieczne mogą być dalsze wysiłki na rzecz wzmocnienia efektywności energetycznej. 
Możliwa jest znaczna redukcja zużycia energii w sektorze budowlanym dzięki zastosowaniu 
lepszej izolacji termicznej. W styczniu 2013 r. Polska wprowadziła nowy system białych 
certyfikatów, który ma na celu uzyskanie co najmniej połowy całkowitych zakładanych 
oszczędności energii. Uruchomienie tego systemu stanowi ważny krok na drodze do 
osiągnięcia efektywności energetycznej. Jego skuteczność wymaga jednak ścisłego 
monitorowania, tak aby móc go dostosowywać na wypadek, gdyby nie udało się osiągnąć 
oczekiwanych rezultatów. 

                                                 
21 Milion ton oleju ekwiwalentnego. 
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Krajowa sieć elektroenergetyczna jest nadal przeciążona, ale wdrażane są plany 
stworzenia większej przepustowości połączeń międzysystemowych z sąsiednimi rynkami. 
Operator polskiego systemu przesyłowego (OSP) — Polskie Sieci Energetyczne (PSE) — 
opracował ambitny program inwestycyjny, który przewiduje nowe połączenie 
międzysystemowe Polska-Niemcy oraz modernizację dwóch istniejących połączeń 
międzysystemowych. Budowa nowego połączenia między Polską a Litwą o napięciu 500 MW 
(LitPolLink, w ramach planu działań w zakresie połączeń międzysystemowych na rynku 
energii państw bałtyckich (BEMIP)) ma potrwać do października 2015 r. W przyszłości okaże 
się, czy możliwa jest terminowa realizacja tego ambitnego programu. 

Głównym problemem na rynku gazu ziemnego pozostaje brak dywersyfikacji oraz brak 
konkurencji. Blisko 90% przywozu gazu ziemnego pochodzi z Rosji. Po zakończeniu 
nowych inwestycji będzie można jednak oczekiwać poprawy tej sytuacji. Do wspomnianych 
inwestycji, współfinansowanych przez UE, należy postawienie terminalu do importu gazu 
skroplonego LNG (zakończenie budowy planowane na 2014 r.), ustanowienie nowego 
połączenia międzysystemowego z Republiką Czeską i Niemcami oraz budowa nowych 
instalacji magazynowych. Ponadto, dążąc do wprowadzenia większej konkurencji, władze 
polskie zdecydowanie popierają poszukiwania złóż gazu łupkowego. Polska wydała ponad 
100 pozwoleń na takie poszukiwania. Choć platforma wymiany gazu została zainicjowana w 
grudniu 2012 r., stopniowe wycofywanie cen regulowanych nie zostało jeszcze podjęte. 
Pobudziłoby to konkurencję w sektorze gazu, który nadal cechuje bardzo duża koncentracja: 
zasiedziały operator posiada blisko 97 % udziałów w rynku sprzedaży hurtowej i detalicznej. 

Usługi świadczone w ramach wolnych zawodów i konkurencja 

Nieuzasadnione ograniczenia w dziedzinie usług świadczonych w ramach wolnych 
zawodów hamują wzrost gospodarczy. Według bazy danych Komisji Europejskiej 
dotyczącej zawodów regulowanych Polska zajmuje drugie miejsce pod względem liczby 
zawodów regulowanych w UE, przekraczając ponad dwukrotnie średnią UE (368 zawodów w 
Polsce w porównaniu z przeciętną liczbą ok. 150 w UE). W wielu przypadkach wymogi 
dotyczące dostępu do zawodu tworzą niepotrzebne bariery dla tworzenia nowych miejsc 
pracy i konkurencji oraz wywierają negatywny wpływ na konkurencyjność sektora. 
Równocześnie takie bariery w dostępie pozwalają podmiotom już obecnym na rynku narzucać 
wysokie ceny, co podnosi koszty prowadzenia działalności w innych sektorach oraz ogranicza 
konkurencyjność i potencjał wzrostu całej gospodarki. 

W 2012 r. Polska zapoczątkowała reformę w celu ułatwienia dostępu do zawodów 
regulowanych. Reforma ta jest jednak mniej ambitna, niż pierwotnie zapowiadano, a ponadto 
opóźniona. Projekt pierwszej (w ramach planowanych trzech) ustawy liberalizacyjnej, 
obejmujący 50 zawodów, został przyjęty przez Radę Ministrów we wrześniu i jest obecnie w 
trakcie przyjmowania przez parlament (według pierwotnego harmonogramu ustawa miała 
wejść w życie do końca stycznia 2013 r.). W następnej kolejności planowano przyjąć kolejne 
dwie ustawy obejmujące pozostałe przedmiotowe zawody. Konkurencja w sektorze usług 
pocztowych nadal napotyka istotne bariery regulacyjne, w szczególności w formie 
rozlicznych zwolnień z podatku VAT dla operatora zasiedziałego, które w efekcie 
uniemożliwiają konkurentom wejście na rynek usług pocztowych. 

3.5. Modernizacja administracji publicznej 

W odniesieniu do modernizacji administracji publicznej, w zaleceniach Rady dla Polski 
z 2012 r. wspomniano potrzebę poprawy przestrzegania przepisów podatkowych oraz 
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uproszczenia procedur prawnych związanych z egzekwowaniem umów i wymogów 
dotyczących pozwoleń na budowę. 

Ogólnie rzecz biorąc, wyniki Polski plasują się poniżej średniej unijnej pod względem 
skuteczności administracji publicznej22. Do najważniejszych problemów należą: 
przejrzystość administracji publicznej, złożoność zagadnień przestrzegania przepisów prawa 
podatkowego, wydłużanie się średniego czasu trwania postępowań w sprawach cywilnych i 
handlowych, długotrwałe postępowania upadłościowe oraz niskie stopy odzysku. Stopień 
wykorzystania administracji elektronicznej w administracji publicznej również pozostaje 
poniżej średniej UE. 

Udoskonalenia w zakresie administracji publicznej oraz kształtowania i realizacji 
polityki w dalszym ciągu mają zasadnicze znaczenie dla poprawy otoczenia biznesu. 
Pomimo że Polska zmniejszyła swoje obciążenia regulacyjne w 2012 r.23, państwo to nadal 
plasuje się znacznie poniżej średniej UE pod względem kosztów i czasu potrzebnego do 
założenia i likwidacji działalności gospodarczej, liczby procedur i czasu potrzebnego na 
uzyskanie pozwolenia na budowę, a także ułatwień w zakresie administracji podatkowej. 
Zasady związane z przestrzeganiem przepisów podatkowych są nadal skomplikowane i 
podatnicy, podobnie jak organy podatkowe, nie do końca sobie z nimi radzą. Sektor 
budownictwa nadal niecierpliwie oczekuje reformy kłopotliwych przepisów w zakresie 
udzielania pozwoleń na budowę. Standardowa procedura przeprowadzenia wszelkich 
wymaganych rejestracji podczas zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest 
zbyt czasochłonna, a zainteresowanie rejestrowaniem działalności przez internet jest 
niewielkie. W kontaktach z organami publicznymi nadal przeważa biurokracja i 
nieproduktywne działania, gdyż przepisy służące zmniejszaniu obciążeń administracyjnych 
nie przewidują mechanizmów monitorowania, a program deregulacji nie jest odpowiednio 
koordynowany. Rozwój usług elektronicznych i administracji elektronicznej następuje powoli 
i brakuje mu spójności, przy czym stopień wykorzystania administracji elektronicznej przez 
obywateli również kształtuje się poniżej średniej UE. W sprawozdaniu na temat systemu e-
Podatki z listopada 2012 r. zwrócono uwagę na te kwestie i zaproponowano rozwiązania. 
Zakończenie znaczących inwestycji poczynionych w celu stworzenia w Polsce punktów 
kompleksowej obsługi zapewniłoby zwiększoną efektywność i oszczędności zarówno 
administracji publicznej, jak i przedsiębiorstwom. 

Istnieje pole do ulepszeń w systemie wymiaru sprawiedliwości. Liczba postępowań 
sądowych jest stosunkowo wysoka. Chociaż średni czas trwania postępowań w sprawach 
cywilnych i handlowych jest nadal rozsądny, to jednak od 2007 r. stale rośnie, co może 
budzić obawy. W tym samym okresie czas trwania procedur odwoławczych w sprawach 
administracyjnych podwoił się (445 dni w drugiej i najwyższej instancji), a wskaźnik 
zakończonych spraw jest bardzo niski (75%). Postępowania upadłościowe są długotrwałe, a 
stopy odzysku niskie. Narzędzia teleinformatyczne służące komunikacji między sądami i 
stronami, które mogłyby pomóc skrócić postępowania sądowe i usprawnić dostęp do wymiaru 
sprawiedliwości dla przedsiębiorstw i obywateli, nie są dobrze rozwinięte. W 2012 r. weszła 
w życie zmiana legislacyjna kodeksu postępowania cywilnego, dzięki czemu postępowania w 
sprawach gospodarczych stały się prostsze i mniej formalne. 

                                                 
22 W rankingu skuteczności rządów Banku Światowego (2012 r.) Polska znalazła się na 23. miejscu spośród 27 
państw członkowskich UE. 
23 Bank Światowy, sprawozdanie „Doing business”, 2013 r. 
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4.  TABELA ZBIORCZA 

Zobowiązania z 2012 r. Ocena podsumowująca 
Zalecenia dla Polski 

Zalecenie 1: Zapewnienie planowanych postępów w 
zakresie korekty nadmiernego deficytu. W tym celu 
pełne wykonanie budżetu na 2012 r. i zapewnienie 
odpowiedniej korekty strukturalnej określonej w 
zaleceniach Rady w ramach procedury nadmiernego 
deficytu. Następnie określenie środków niezbędnych do 
zapewnienia realizacji zgodnie z planem strategii 
budżetowej na rok 2013 i kolejne lata, zapewniając tym 
samym odpowiednią korektę strukturalną umożliwiającą 
wystarczające postępy w kierunku osiągnięcia 
średniookresowego celu budżetowego, w tym 
osiągnięcia wartości referencyjnej dotyczącej wydatków. 
Ograniczenie w przyszłości cięć w wydatkach 
pobudzających wzrost gospodarczy oraz poprawa w 
zakresie przestrzegania przepisów podatkowych. 

Ograniczony postęp we wdrażaniu zalecenia. 
Polska nie skorygowała w 2012 r. nadmiernego 
deficytu, który wyniósł 3,9 % PKB. Poczyniła przy 
tym bardzo niewielkie postępy w dziedzinie 
ograniczania cięć w wydatkach pobudzających 
wzrost gospodarczy, bowiem znaczna część redukcji 
deficytu wynika z cięć w zakresie inwestycji 
(napędzanych z kolei przez cykl funduszy UE). To 
samo dotyczy przestrzegania przepisów 
podatkowych — zasady przestrzegania przepisów 
podatkowych zostaną złagodzone, ponieważ na 
wniosek podatnika organy podatkowe będą musiały 
zmniejszyć wysokość zaliczek na poczet podatku, a 
podstawa opodatkowania zostanie rozszerzona. W 
dniu 1 października 2012 r. wykaz formularzy 
elektronicznych (e-deklaracji), które mogą być 
składane bez bezpiecznego podpisu elektronicznego, 
został rozszerzony o niektóre deklaracje w zakresie 
podatku VAT i podatku od czynności 
cywilnoprawnych. 

Zalecenie 2: Przyspieszenie reformy ram fiskalnych 
poprzez wdrożenie przepisów mających na celu 
wprowadzenie trwale obowiązującej reguły wydatkowej 
do 2013 r. Reguła ta powinna być zgodna z europejskim 
systemem rachunków. Podjęcie kroków w celu 
wzmocnienia mechanizmów koordynacji pomiędzy 
poszczególnymi szczeblami administracji w ramach 
średniookresowych i rocznych procesów budżetowych. 

Ograniczony postęp we wdrażaniu zalecenia. 
Stale obowiązująca reguła wydatkowa pozostaje 
wciąż nierozwiązaną kwestią. Rząd planuje 
wprowadzić ją w życie do końca 2013 r. Obecny 
projekt nie jest zgodny z europejskim systemem 
rachunków. Bardzo ograniczone postępy w zakresie 
wzmocnienia mechanizmów koordynacji pomiędzy 
różnymi szczeblami administracji rządowej; rząd 
argumentuje, że nie są potrzebne dalsze wysiłki w 
tej dziedzinie. 

Zalecenie 3: Aby zmniejszyć bezrobocie wśród ludzi 
młodych, zwiększenie dostępności programów praktyk 
zawodowych i uczenia się w miejscu pracy, podniesienie 
jakości szkoleń zawodowych i przyjęcie strategii uczenia 
się przez całe życie. Lepsze dopasowanie systemu 
edukacji do potrzeb rynku pracy i podniesienie jakości 
nauczania. Aby zwalczyć segmentację rynku pracy oraz 
ubóstwo wśród osób pracujących, ograniczenie 
nadmiernego wykorzystywania umów cywilnoprawnych 
i wydłużenie okresu próbnego w przypadku umów o 
pracę na czas nieokreślony. 

Pewien postęp we wdrażaniu zalecenia. Chociaż 
podjęto wysiłki, aby zmniejszyć bezrobocie osób 
młodych, to należało je zintensyfikować, biorąc pod 
uwagę skalę problemu, a także cel ustanowienia 
gwarancji dla młodzieży. Polska wprowadziła szereg 
reform w dziedzinie kształcenia i szkolenia. 
Działania te mają znaczenie dla rozwiązania 
problemów wskazanych w zaleceniu. Konieczne jest 
zwiększenie wysiłków w celu usprawnienia 
współpracy między przedsiębiorstwami a szkołami 
oraz poprawy jakości nauczania. Ułatwienie dostępu 
do programów przyuczania do zawodu i uczenia się 
poprzez praktykę jest nadal priorytetem. Wciąż nie 
przyjęto strategii uczenia się przez całe życie. Rząd 
uczestniczył w dyskusji z partnerami społecznymi 
na temat segmentacji rynku pracy, ale rozmowy te 
nie przyniosły konkretnych rezultatów. Podjęto 
pewne działania w ramach walki z ubóstwem 
pracujących, ale jest bardzo mało prawdopodobne, 
aby przyniosły one jakiekolwiek zauważalne 
rezultaty. 

Zalecenie 4: Wzmocnienie wysiłków na rzecz 
zwiększenia udziału kobiet w rynku pracy oraz 

Pewien postęp we wdrażaniu zalecenia. Liczba 
miejsc w placówkach opieki nad dziećmi wzrasta, 
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podwyższenia wskaźnika przyjmowania dzieci zarówno 
do placówek opieki nad najmłodszymi dziećmi, jak i 
placówek przedszkolnych poprzez zapewnienie stałego 
finansowania oraz inwestycji w infrastrukturę publiczną, 
zapewnienie wykwalifikowanego personelu i 
przystępnych cen. Zajęcie się kwestią utrwalonej 
praktyki wczesnego przechodzenia na emeryturę w celu 
podwyższenia wieku dezaktywizacji zawodowej. 
Stopniowa rezygnacja ze specjalnego systemu 
emerytalnego dla górników w celu jego zintegrowania z 
powszechnym systemem emerytalnym. Podjęcie 
bardziej ambitnych i trwałych kroków zmierzających do 
reformy KRUS, tak aby lepiej odzwierciedlała 
indywidualne przychody. 

ale oferta żłobków jest wciąż zdecydowanie za mała, 
aby zaspokoić potrzeby. Polska wyznaczyła sobie 
cel w postaci możliwości zaoferowania do 2016 r. 
miejsca w placówce przedszkolnej każdemu 
kwalifikującemu się do tego dziecku, jednak nie 
zwiększono finansowania przeznaczonego na ten 
cel. Propozycja rządu dotycząca wydłużenia urlopu 
rodzicielskiego do 12 miesięcy może utrudnić 
matkom powrót na rynek pracy, a także będzie się 
wiązała ze znacznymi kosztami. Wciąż nie 
wprowadzono w życie trwałej i wiarygodnej 
reformy KRUS. Projekt ustawy umożliwiającej 
wczesne przechodzenie na emeryturę tylko 
górnikom, którzy pracują pod ziemią, nie został 
jeszcze przyjęty. 

Zalecenie 5: Przedsięwzięcie dodatkowych środków 
służących zapewnieniu otoczenia biznesu sprzyjającego 
innowacjom poprzez zapewnienie lepszych powiązań 
między badaniami, innowacjami i przemysłem, a także 
w drodze ustanowienia wspólnych obszarów 
priorytetowych oraz instrumentów wspierających cały 
cykl innowacji; poprawa dostępu do finansowania 
działań w zakresie badań i innowacji w postaci 
gwarancji i finansowania pomostowego. 

Ograniczony postęp we wdrażaniu zalecenia. 
Reforma w dziedzinie nauki i szkolnictwa wyższego 
była krokiem we właściwym kierunku, lecz 
wspieranie współpracy między środowiskiem 
naukowym a przemysłem tylko częściowo 
rozwiązuje problem słabych wyników w dziedzinie 
innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Wskazane 
jest bardziej całościowe podejście, łączące wysiłki w 
ramach badań naukowych, innowacji i polityki 
przemysłowej. Nie ma nowych inicjatyw w zakresie 
ułatwiania dostępu do finansowania. Opóźnienia w 
przyjmowaniu głównych dokumentów 
strategicznych (SIEG, PRP) utrudniają wdrożenie 
możliwych ulepszeń w dostępie do finansowania, 
zwłaszcza dla innowacyjnych MŚP. 

Zalecenie 6: Zintensyfikowanie wysiłków na rzecz 
poprawy zachęt dla inwestycji w moce wytwórcze i 
wydajność w całym łańcuchu energetycznym, a także 
zwiększenie konkurencji w sektorze gazu poprzez 
zniesienie cen regulowanych. Wzmocnienie roli i 
zasobów urzędu sprawującego nadzór nad rynkiem 
kolejowym oraz zapewnienie skutecznego i sprawnego 
wdrożenia projektów inwestycyjnych w kolejnictwie. 
Zmniejszenie ograniczeń w świadczeniu usług w ramach 
wolnych zawodów oraz uproszczenie procedur 
prawnych związanych z egzekwowaniem umów i 
wymogów dotyczących pozwoleń na budowę. 

Pewien postęp we wdrażaniu zalecenia. Reformy 
w branży energetycznej są opóźnione. Większość 
działań w tym sektorze znajduje się zaledwie na 
etapie przygotowań, a zatem ich rezultaty są 
niepewne. Zarówno w sektorze energii elektrycznej, 
jak i gazu odnotowano jednak pewne postępy – 
rozpoczęto niektóre projekty w zakresie rozwoju i 
modernizacji sieci elektrycznej (w tym połączeń 
międzysystemowych), a w grudniu 2012 r. otwarto 
platformę handlu gazem. Niewielkie postępy, przy 
czym oczekuje się zwiększenia zasobów urzędu 
sprawującego nadzór nad rynkiem kolejowym w 
2013 r.; projekty inwestycyjne w kolejnictwie są 
nadal w dużej mierze opóźnione – utworzono grupę 
zadaniową (Polska – Komisja Europejska) w celu 
monitorowania postępów i identyfikowania 
przeszkód we wdrażaniu (pewien postęp w 2012 r., 
jednak niewystarczający). Polska opracowała 
poważny plan reform służący wyeliminowaniu lub 
zmniejszeniu wymogów w zakresie kwalifikacji 
zawodowych w odniesieniu do nawet 230 zawodów; 
reforma ta jest jednak opóźniona. 

Egzekwowanie umów: wprowadzono zmiany do 
procedury prawnej, zwiększenie środków 
przeznaczonych na procedury związane z 
egzekwowaniem umów prowadzi do ich 
przyśpieszenia. Pozwolenia na budowę: nie 
odnotowano zmian ani postępów. 
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Jeżeli chodzi o efektywność energetyczną, w 2012 r. 
odnotowano pewne postępy, głównie w odniesieniu 
do inwestycji w efektywność energetyczną 
budynków publicznych z wykorzystaniem wsparcia 
z EFRR. Jednakże z uwagi na duże potrzeby w 
zakresie poprawy efektywności energetycznej we 
wszystkich sektorach gospodarki może być 
konieczne wzięcie pod uwagę znacznego 
zwiększenia środków przeznaczonych na 
efektywność energetyczną na podstawie przyszłych 
ram finansowych na lata 2014-2020 unijnych 
funduszy polityki spójności. Jednym z nowych 
głównych środków poprawy efektywności 
energetycznej, który ma pomóc Polsce w 
osiągnięciu jej celu na 2020 r., jest system białych 
certyfikatów. Zaczął on funkcjonować w styczniu 
2013 r., natomiast pierwsze przetargi na uzyskanie 
oszczędności energii planowane są na kwiecień 
2013 r. 
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Strategia „Europa 2020” (cele krajowe oraz postępy) 

Docelowy wskaźnik zatrudnienia: 71 % Wskaźnik zatrudnienia wyniósł 64,6 % w 2010 r. i 
64,8 % w 2011 r. Działania rządu koncentrowały się 
raczej na stronie podaży rynku pracy. Zasoby 
przeznaczone na inwestycje służące zwiększaniu 
zatrudnienia są wciąż ograniczone. Proste środki 
mające na celu pobudzenie wzrostu PKB mogą nie 
przełożyć się na wzrost liczby stabilnych miejsc 
pracy oraz osiągnięcie docelowego poziomu 
zatrudnienia. 

Cel w zakresie badań i rozwoju: 1,7 % Wydatki krajowe brutto na badania i rozwój (w % 
PKB) wyniosły 0,74 % w 2010 r., a w 2011 r. – 
0,77 %. Odnotowano bardzo niewielkie postępy na 
drodze do osiągnięcia tego celu. 

Cel w zakresie emisji gazów cieplarnianych (GHG): 14 
% (w porównaniu z emisjami z 2005 r., emisje objęte 
systemem ETS nie są brane pod uwagę w tym celu 
krajowym). 

Zmiana w poziomie emisji gazów cieplarnianych 
nieobjętych systemem handlu emisjami (ETS) w 
latach 2005–2010: + 9% [dane tymczasowe]. 
Według najnowszych prognoz krajowych 
przedłożonych Komisji i po uwzględnieniu 
istniejących środków, oczekuje się osiągnięcia celu: 
0 % w 2020 r. w porównaniu z 2005 r. (z 
marginesem 14 punktów procentowych). Z 
tymczasowych danych inwentaryzacyjnych za rok 
2011 wynika jednak, że emisje są wyższe niż 
przewidywano w prognozach. Emisje wzrosły od 
2005 r. o 9 %, co oznacza, że są już nieco wyższe 
niż wymagane w 2013 r. na mocy decyzji 
dotyczącej wspólnego wysiłku redukcyjnego. 
Dlatego też prognozy muszą zostać sprawdzone, 
aby ocenić, czy Polska będzie w stanie osiągnąć cel 
w zakresie emisji gazów cieplarnianych 
wyznaczony na 2020 r. 

Cel w zakresie wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych: 15 % 

Udział energii ze źródeł odnawialnych we wszystkich 
rodzajach transportu: 10 % 

Łączny udział energii ze źródeł odnawialnych w 
zużyciu energii końcowej brutto wyniósł 10,4 % w 
2011 r., natomiast w sektorze transportu udział ten 
wyniósł 6,5 %. (Źródło: Eurostat. Kwiecień 2013 r. 
W 2011 r. uwzględniono tylko urzędowo zgłoszone 
biopaliwa zgodne z art. 17 i 18 dyrektywy 
2009/28/WE).  

W 2011 r. Polska była na dobrej drodze do 
wykonania krajowego planu działania, z wyjątkiem 
sektora energii elektrycznej. Nie poczyniono 
żadnych postępów w zakresie transpozycji 
dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii i 
dostosowania ustawodawstwa krajowego w 
sektorze energetycznym, w tym w odniesieniu do 
energii ze źródeł odnawialnych. 
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Orientacyjny krajowy cel w zakresie efektywności 
energetycznej na 2020 r.: 13,6 Mtoe oszczędności w 
przypadku energii pierwotnej w 2020 r. Wstępne dane 
wskazują, że zużycie energii pierwotnej w 2020 r. 
wyniesie 96 Mtoe. 

 

Polska wyznaczyła orientacyjny krajowy cel w 
zakresie efektywności energetycznej zgodnie z art. 
3 i 24 dyrektywy w sprawie efektywności 
energetycznej (2012/27/UE). Nie określiła go 
jednak, jak to jest wymagane, podając bezwzględny 
poziom zużycia energii pierwotnej i końcowej w 
2020 r., nie dostarczyła też informacji na temat 
tego, na podstawie jakich danych został on 
wyliczony. 

 

Cel dotyczący przedwczesnego kończenia nauki: 4,5 % Odsetek osób przedwcześnie kończących naukę i 
szkolenie nieznacznie wzrósł, z 5,4 % w 2010 r. do 
5,7 % w 2012 r. Polska jest już znacznie poniżej 
celu wyznaczonego na 2020 r. dla średniej UE (10 
%). Cel krajowy jest jednak bardzo ambitny, a w 
ostatnim czasie odnotowano krok w tył na drodze 
do jego realizacji.  

Cel określony w dziedzinie szkolnictwa wyższego: 45 
% 

Odsetek osób z wykształceniem wyższym wyniósł 
35,3 % w 2010 r. i 39,1 % w 2012 r. Konieczne jest 
podjęcie większych wysiłków w celu realizacji 
ambitnych celów krajowych określonych powyżej 
celów UE. 

Cel dotyczący zmniejszenia liczby ludności zagrożonej 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (wyrażony 
liczbą osób): 1 500 000 

W 2011 r. liczbę osób zagrożonych ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym zmniejszono o 213 000. 
Polska poczyniła ograniczone postępy w kierunku 
osiągnięcia wyznaczonego celu. Konieczne są 
dalsze wysiłki na rzecz stworzenia kompleksowej 
strategii ograniczania ubóstwa i zwalczania 
wykluczenia społecznego. 

 



 

 34   

5. ZAŁĄCZNIK 

Tabela I. Wskaźniki makroekonomiczne 

1995-
1999

2000-
2004

2005-
2009 2010 2011 2012 2013 2014

Wskaźniki podstawowe
Stopa wzrostu PKB 6,0 3,2 4,7 3,9 4,5 1,9 1,1 2,2
Luka produktowa 1 1,8 -1,4 1,4 1,1 1,1 -0,7 -2,4 -2,8
Inflacja HICP (roczna zmiana w %) 11,3 4,3 2,8 2,7 3,9 3,7 1,4 2,0
Popyt wewnętrzny (roczna zmiana w %) 2 7,5 2,4 4,6 4,6 3,6 -0,2 0,2 1,6
Stopa bezrobocia (% siły roboczej) 3 12,0 18,7 11,3 9,7 9,7 10,1 10,9 11,4
Nakłady brutto na środki trwałe (% PKB) 21,7 19,9 20,6 19,9 20,2 19,4 18,7 18,7
Oszczędności narodowe brutto (% PKB) 20,3 17,4 18,0 16,7 17,6 17,3 17,4 17,6
Sektor instytucji rządowych i samorządowych (% PKB)
Wierzytelności netto (+) lub zadłużenie netto (-) -4,1 -5,0 -4,1 -7,9 -5,0 -3,9 -3,9 -4,1
Dług brutto 42,8 41,8 47,6 54,8 56,2 55,6 57,5 58,9
Aktywa finansowe netto 0,1 -21,0 -20,0 -28,0 -31,9 b.d. b.d. b.d.
Dochody ogółem 42,3 38,3 39,3 37,6 38,4 38,4 37,6 36,9
Wydatki ogółem 46,4 43,3 43,5 45,4 43,4 42,3 41,6 41,0
w tym: odsetki 4,4 3,0 2,5 2,7 2,7 2,8 2,7 2,5
Przedsiębiorstwa (% PKB)
Wierzytelności netto (+) lub zadłużenie netto (-) -4,5 -1,8 0,6 4,4 5,3 5,8 5,3 5,5
Aktywa finansowe netto, przedsiębiorstwa niefinansowe -74,7 -74,3 -85,4 -82,5 -80,0 b.d. b.d. b.d.
Aktywa finansowe netto, przedsiębiorstwa finansowe 10,3 9,2 -6,2 -5,0 2,8 b.d. b.d. b.d.
Akumulacja brutto 14,7 12,4 12,5 10,2 11,4 11,4 11,5 11,7
Nadwyżka operacyjna brutto 14,7 18,0 22,3 23,5 23,8 25,2 25,0 25,7
Gospodarstwa domowe i INKgd (% PKB)
Wierzytelności netto (+) lub zadłużenie netto (-) 6,3 3,4 0,1 0,7 -3,0 -3,2 -2,3 -2,4
Aktywa finansowe netto 37,1 47,6 55,9 50,0 45,5 b.d. b.d. b.d.
Płace i wynagrodzenia brutto 35,1 34,2 32,5 32,6 31,6 31,3 31,2 30,9
Dochody z tytułu własności netto 5,6 5,4 3,5 3,2 3,0 2,4 2,3 2,0
Transfery bieżące otrzymane 20,4 20,6 19,4 19,5 18,7 19,7 20,3 20,6
Oszczędności brutto 10,5 8,1 4,8 5,4 1,3 0,9 1,9 2,0
Zagranica (% PKB)
Wierzytelności netto (+) lub zadłużenie netto (-) -2,3 -3,1 -2,6 -2,7 -2,7 -1,3 -0,8 -0,9
Aktywa finansowe netto 27,5 39,1 56,4 66,9 65,2 b.d. b.d. b.d.
Eksport netto towarów i usług -2,8 -3,7 -1,9 -1,2 -1,2 0,3 1,2 1,5
Dochody pierwotne netto otrzymywane z zagranicy -0,8 -1,0 -2,7 -3,8 -4,1 -4,5 -4,6 -4,7
Transakcje kapitałowe netto 0,1 0,1 1,2 1,6 1,8 2,0 1,7 1,5
Sektor towarów i usług podlegających wymianie handlowej 53,1 51,3 51,1 50,8 51,0 51,8 b.d. b.d.
Sektor towarów i usług niepodlegających wymianie handlowej 35,2 37,4 36,9 37,3 36,8 36,8 b.d. b.d.
  w tym: Sektor budowlany 7,3 6,0 6,4 7,1 7,2 6,6 b.d. b.d.
Realny efektywny kurs walutowy (wskaźnik, 2000=100) 100,5 104,7 104,4 103,9 100,4 96,7 98,4 98,1
Warunki handlu towarami i usługami (wskaźnik, 2000=100) 103,5 96,9 100,9 101,9 100,0 98,7 98,7 98,0
Wyniki eksportu (wskaźnik, 2000=100) 76,9 89,0 108,2 120,0 122,4 125,1 126,6 127,0

Prognoza służb Komisji Europejskiej z wiosny 2013 r. (KOM); Program konwergencji (PK)

Uwagi:
1 Luka produktowa to różnica między faktycznym a potencjalnym produktem krajowym brutto w cenach rynkowych z 2005 r.
2 Wskaźnik dotyczący popytu wewnętrznego obejmuje zapasy.

3  Osoby bezrobotne to wszystkie osoby, które nie są zatrudnione, w sposób aktywny poszukiwały pracy i były gotowe podjąć pracę niezwłocznie lub w terminie dwóch 
tygodni. Siła robocza oznacza łączną liczbę osób zatrudnionych i niezatrudnionych. Stopa bezrobocia obejmuje osoby w przedziale wiekowym 15-74 lat.

Źródło :
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Tabela II. Zestawienie faktycznych i prognozowanych danych makroekonomicznych 

2015 2016
KOM PK KOM PK KOM PK KOM PK

Realny PKB (zmiana w %) 1,9 1,9 1,1 1,5 2,2 2,5 3,8 4,3
Spożycie prywatne (zmiana w %) 0,8 0,8 0,8 1,1 1,5 2,1 3,2 3,5
Nakłady brutto na środki trwałe (zmiana w %) -0,8 -0,8 -2,6 -0,7 2,2 4,4 7,8 9,2
Eksport towarów i usług (zmiana w %) 2,8 2,8 2,6 2,8 5,5 4,3 5,0 5,1
Import towarów i usług (zmiana w %) -1,8 -1,8 0,6 0,9 4,3 4,9 5,5 5,9
Wkład we wzrost realnego PKB:
- Finalny popyt krajowy 0,3 -0,2 0,2 0,8 1,6 2,7 4,0 4,6
- Zmiana stanu zapasów -0,6 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,5 0,4 0,4
- Eksport netto 2,1 2,0 0,9 0,8 0,6 -0,1 -0,2 -0,3

Luka produktowa1 -0,7 -0,8 -2,4 -2,2 -2,8 -2,7 -2,0 -1,1
Zatrudnienie (zmiana w %) 0,2 0,2 -0,4 -0,3 -0,2 0,0 0,6 0,6
Stopa bezrobocia (%) 10,1 10,1 10,9 10,8 11,4 11,0 10,6 10,3
Wydajność pracy (zmiana w %) 1,7 1,7 1,5 1,7 2,4 2,5 3,1 3,6
Inflacja HICP (%) 3,7 3,7 1,4 1,6 2,0 2,4 2,5 2,5
Deflator PKB (zmiana w %) 2,5 2,5 1,4 1,5 1,7 2,2 2,5 2,5
Koszty związane z zatrudnieniem (na jednego
zatrudnionego, zmiana w %)

3,1 2,7 2,6 2,2 3,3 3,2 4,7 5,2

Wierzytelności/zadłużenie netto wobec reszty 
świata (w % PKB)

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

2012 2013 2014

Źródło :
Prognoza służb Komisji Europejskiej z wiosny 2013 r. (KOM); Program konwergencji (PK)

Uwaga:
1W procentach potencjalnego PKB, gdzie wzrost potencjalnego PKB jest przeliczany przez służby Komisji na podstawie scenariusza 
programu przy zastosowaniu wspólnie uzgodnionej metodyki.
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Tabela III. Struktura korekty budżetowej 

2012 2015 2016 Zmiana: 
2012-2016

KOM KOM PK KOM1 PK PK PK PK

Dochody 38,4 37,6 37,8 36,9 37,2 36,2 35,6 -2,8
w tym:
- Podatki związane z produkcją i importem 12,9 12,7 12,8 12,2 12,8 12,6 12,3 -0,6
- Podatki od dochodów, majątku itp. 7,2 6,9 6,9 7,1 6,9 6,9 7,0 -0,2
- Składki na ubezpieczenia społeczne 12,3 12,2 12,2 12,1 12,0 11,8 11,7 -0,6
- Inne (pozostałe) 6,0 5,8 5,9 5,5 5,5 4,9 4,6 -1,4
Wydatki 42,3 41,6 41,3 41,0 40,5 38,9 37,2 -5,1
w tym:
- Wydatki pierwotne 39,5 38,9 38,6 38,4 38,1 36,7 35,1 -4,4

w tym:
Koszty związane z zatrudnieniem 9,7 9,6 9,7 9,5 9,5 9,1 8,6 -1,1
Zużycie pośrednie 5,6 5,5 5,5 5,5 5,3 5,0 4,8 -0,8
Transfery socjalne 16,4 16,7 16,4 16,7 16,2 15,9 15,5 -0,9
Subsydia 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 -0,1
Nakłady brutto na środki trwałe 4,6 3,8 3,8 3,6 3,5 3,3 2,8 -1,8
Inne (pozostałe) 2,9 2,9 2,9 2,8 3,2 3,0 2,9 0,0

- Wydatki z tytułu odsetek 2,8 2,7 2,7 2,5 2,4 2,2 2,1 -0,7
Saldo sektora instytucji rządowych i
samorządowych -3,9 -3,9 -3,5 -4,1 -3,3 -2,7 -1,6 2,3
Saldo pierwotne -1,1 -1,3 -0,8 -1,5 -0,9 -0,5 0,5 1,6
Działania jednorazowe i tymczasowe 0,1 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1
Saldo sektora instytucji rządowych i
samorządowych z wyłączeniem działań
jednorazowych -4,0 -4,2 -3,6 -4,1 -3,3 -2,7 -1,6 2,4
Luka produktowa2 -0,7 -2,4 -2,2 -2,8 -2,7 -2,0 -1,1 -0,4
Saldo w ujęciu uwzględniającym zmiany 
cykliczne2 -3,7 -3,0 -2,6 -2,9 -2,2 -1,9 -1,2 2,5

Saldo strukturalne3 -3,8 -3,3 -2,7 -2,9 -2,2 -1,9 -1,2 2,6
Zmiana salda strukturalnego 1,7 0,5 1,0 0,3 0,5 0,3 0,7 -
Dwuletnia średnia zmiana salda 
strukturalnego 2,3 1,1 1,4 0,4 0,8 0,4 0,5 -
Pierwotne saldo strukturalne3 -0,9 -0,6 0,0 -0,4 0,2 0,3 0,9 1,8
Zmiana pierwotnego salda strukturalnego

0,3 0,9 0,2 0,2 0,1 0,6 -
Wartość odniesienia dotycząca wydatków

Stopa odniesienia4 2,57 2,57 2,57 2,45 2,45 2,45 2,45 -
Odchylenie5 (w % PKB) -2,0 -1,1 -1,4 -0,2 -0,6 -0,8 -0,6 -
Dwuletnie średnie odchylenie (w % PKB) -2,5 -1,6 -1,2 -0,7 -1,0 -0,7 -0,7

-

2Wartość luki produktowej (w % potencjalnego PKB) oraz salda w ujęciu uwzględniającym zmiany cykliczne zgodnie z programem, po przeliczeniu 
przez służby Komisji na podstawie scenariusza zawartego w programie przy zastosowaniu wspólnie uzgodnionej metodyki.
3(Pierwotne) Saldo strukturalne =saldo (pierwotne) w ujęciu uwzględniającym zmiany cykliczne z wyłączeniem działań jednorazowych i 
tymczasowych.

1Przy założeniu niezmiennego kursu polityki.

(% PKB)
2013 2014

Uwagi:

4 Średnioterminowa stopa odniesienia potencjalnego wzrostu PKB. (Standardowa) stopa odniesienia ma zastosowanie począwszy od roku t+1, jeśli 
państwo osiągnęło w roku t swój średniookresowy cel budżetowy (MTO). Niższa stopa odniesienia ma zastosowanie tak długo, jak państwo stosuje 
korekty na drodze do osiągnięcia MTO, w tym w roku t. Stopy odniesienia mające zastosowanie do 2014 i lat późniejszych zostały zaktualizowane w 
2013 r. 
5 Odchylenie stopy wzrostu wydatków publicznych bez uwzględnienia działań dyskrecyjnych po stronie dochodów i prawnie przewidzianego wzrostu 
dochodów w stosunku do mającej zastosowanie stopy odniesienia. Łączna suma wydatków zastosowana do obliczenia wskaźnika odniesienia 
dotyczącego wydatków została uzyskana przy wykorzystaniu wspólnie uzgodnionej metodologii. Znak plus oznacza, że wzrost wydatków przekracza 
mającą zastosowanie stopę odniesienia. 

Źródło :
Program konwergencji (PK); prognoza służb Komisji z wiosny 2013 r. (KOM); obliczenia dokonane przez służby Komisji.
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Tabela IV. Dynamika długu 

Średnia 2015 2016
2007-2011 KOM PK KOM PK PK PK

Wskaźnik zadłużenia brutto1 50,8 55,6 57,5 55,8 58,9 55,7 55,6 54,5
Zmiana wskaźnika 1,7 -0,6 1,9 0,2 1,4 -0,1 -0,1 -1,1
Czynniki mające wpływ na
zmianę 2 :

1. Saldo pierwotne 2,7 1,1 1,3 0,8 1,5 0,9 0,5 -0,5
2. Efekt "zwielokrotnionego 
wpływu" -0,9 0,5 1,3 1,1 0,4 -0,1 -1,1 -1,4

w tym:
Wydatki z tytułu odsetek 2,5 2,8 2,7 2,7 2,5 2,4 2,2 2,1
Wpływ wzrostu 
gospodarczego -2,0 -1,0 -0,6 -0,8 -1,2 -1,3 -2,0 -2,2
Wpływ inflacji -1,4 -1,3 -0,8 -0,8 -0,9 -1,2 -1,3 -1,3

3. Wartość rezydualna zmiany 
długu 0,0 -2,2 -0,7 -1,7 -0,5 -0,8 0,5 0,9

w tym:
Różnice między 
rachunkowością w ujęciu 
memoriałowym i kasowym 0,3 0,1 0,1 0,1
Akumulacja aktywów 
finansowych -1,6 -0,3 0,8 1,1

Prywatyzacja -0,1 -0,1 -0,1 0,0
Wycena i inne efekty 
rezydualne -1,9 -3,2 -3,9 -3,9

2015 2016
KOM / 

PK3 PK4 KOM / 
PK3 PK4 PK PK

nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd.
nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd.

nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd.

2014

5Nie dotyczy państw członkowskich, które były objęte procedurą nadmiernego deficytu w listopadzie 2011 r. i przez okres trzech lat po 
skorygowaniu nadmiernego deficytu.
6Przedstawia różnicę między wskaźnikiem zadłużenia a wartością odniesienia długu. Jeśli jest to wartość dodatnia, przewidywany 
wskaźnik zadłużenia brutto nie jest zgodny z wartością odniesienia redukcji długu.

2012
2013

(% PKB) 2012
2013 2014

7Ma zastosowanie wyłącznie w trzyletnim okresie przejściowym, począwszy od korekty nadmiernego deficytu w przypadku procedur 
nadmiernego deficytu przeprowadzanych w listopadzie 2011 r.

Różnica w stosunku do wartości odniesienia 
Korekta strukturalna7

Należy porównać z:

Wymagana korekta8

Uwagi:
1Koniec okresu.
2Efekt "zwielokrotnionego wpływu" dotyczy wpływu wydatków z tytułu odsetek na skumulowany dług oraz wpływu wzrostu realnego 
PKB i inflacji na wskaźnik zadłużenia (poprzez wpływ na wartość mianownika we wzorze obliczeniowym). Wartość rezydualna zmiany 
długu obejmuje różnice między rachunkowością w ujęciu memoriałowym i kasowym, akumulację aktywów finansowych, skutki wyceny 
oraz inne efekty rezydualne.
3 Ocena ścieżki konsolidacji określonej w PK przy założeniu, że wzrost będzie zgodny z prognozami KOM.
4Ocena ścieżki konsolidacji określonej w PK przy założeniu, że wzrost będzie zgodny z prognozami przedstawionymi w PK.

8Definiuje pozostałą roczną korektę strukturalną w okresie przejściowym, co daje pewność, że w przypadku jej uwzględnienia państwo 
członkowskie osiągnie wartość odniesienia długu na koniec okresu przejściowego, przy założeniu, ze spełnią się prognozy budżetowe 
KOM (PS) za ubiegłe lata.

Źródło :
Program konwergencji (PK); prognoza służb Komisji z wiosny 2013 r. (KOM); obliczenia dokonane przez służby Komisji.  



 

 39   

Tabela V. Wskaźniki dotyczące stabilności 

Scenariusz 
podstawowy 

Scenariusz w 
programie 
stabilności

Scenariusz 
podstawowy 

Scenariusz w 
programie 
stabilności

S2 2,8 1,5 3,0 1,3
w tym:

Wyjściowa sytuacja budżetowa (IBP) 1,8 0,3 0,8 -0,9
Długoterminowy koszt starzenia się społeczeństwa (CoA) 1,0 1,2 2,2 2,2
w tym:

Emerytury -0,8 -0,6 1,0 1,1
Opieka zdrowotna 1,5 1,4 0,9 0,8
Opieka długoterminowa 0,6 0,5 0,6 0,6
Pozostałe -0,2 -0,2 -0,4 -0,3

S1 (wymagana korekta)* 1,1 -0,8 2,2 0,5
w tym:

Wyjściowa sytuacja budżetowa (IBP) 1,0 -0,6 0,0 -1,8
Kryterium długu (DR) -0,1 -0,4 1,9 1,9

Długoterminowy koszt starzenia się społeczeństwa (CoA) 0,2 0,2 0,3 0,4

S0 (ryzyko napięć budżetowych)**
Zadłużenie, % PKB (2012)
Wydatki związane ze starzeniem się
społeczeństwa, % PKB (2012) 20,7 25,8

Uwaga: 
Scenariusz podstawowy przedstawia lukę w stabilności przy założeniu, że pozycja budżetowa ulega zmianom zgodnie z prognozą Komisji z 
wiosny 2013 r. do 2014 r. Scenariusz "programu stabilności" przedstawia lukę w stabilności przy założeniu, że plany budżetowe przewidziane w 
programie zostały w pełni wdrożone.
* Wymagana korekta salda pierwotnego do 2020 r. w celu uzyskania wskaźnika długu publicznego na poziomie 60 % PKB do 2030 r.              
** Próg krytyczny dla wskaźnika S0 wynosi 0,44. 

Źródło: 
Służby Komisji; program stabilności na 2013 r.                                                                                                                                                          

PL UE27

0,41 :
55,6 87,0
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Tabela VI. Wskaźniki podatkowe 

2002 2006 2008 2009 2010 2011
Łączne dochody z podatków (w tym rzeczywiste obowiązkowe składki na 
ubezpieczenie społeczne, wyrażone jako % PKB) 32,7 33,8 34,3 31,8 31,8 32,4

Rozkład według funkcji gospodarczej (% PKB)1

     Wykorzystanie 11,9 12,7 13,0 11,7 12,5 12,7
              w tym:
              - podatek VAT 7,2 8,1 8,0 7,4 7,8 8,1
              - akcyza na wyroby tytoniowe i alkohol 1,9 1,9 2,2 1,6 2,0 2,0
             - energia 2,0 2,3 2,2 2,1 2,2 2,2
             - pozostałe (wartość rezydualna) 0,8 0,4 0,6 0,6 0,5 0,5
     Zatrudniona siła robocza 12,7 12,6 11,9 11,5 11,2 11,7
     Niezatrudniona siła robocza 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
     Dochody kapitałowe i biznesowe 5,8 6,2 6,9 6,2 5,8 5,8
     Zapasy kapitału/majątku 1,9 1,9 1,7 1,6 1,6 1,6

     p.m.  podatki środowiskowe2 2,4 2,7 2,6 2,6 2,6 2,6

Skuteczność podatku VAT3

     Rzeczywiste dochody z podatku VAT jako udział procentowy teoretycznych 
dochodów według standardowej stawki 42,1 50,9 50,6 46,8 48,7 49,3

Uwagi: 
1 Dochody podatkowe w podziale według funkcji gospodarczej, tj. w zależności od tego, czy podatki są pobierane od konsumpcji, pracy
lub kapitału. Bardziej szczegółowe wyjaśnienia znajdują się w opracowaniu Komisji Europejskiej z 2013 r. pt. „Taxation trends in the
European Union”.
2 Kategoria ta obejmuje podatki od energii, transportu i zanieczyszczenia oraz zasobów ujętych w podatkach od konsumpcji i kapitału.
3 Skuteczność podatku VAT jest mierzona za pomocą współczynnika dochodów z podatku VAT. Współczynnik ten został zdefiniowany jako stosunek rzeczywistych 
dochodów z pobranego podatku VAT do dochodów, które mogłyby teoretycznie zostać uzyskane, gdyby wobec całości spożycia ostatecznego zastosowano podatek VAT 
według standardowej stawki. Niski współczynnik może wskazywać na obniżenie podstawy opodatkowania z uwagi na znaczne zwolnienia podatkowe lub zastosowanie 
obniżonych stawek VAT wobec szerokiej gamy produktów i usług („luka w polityce”) lub brak poboru całości należnego podatku z powodu np. nadużyć finansowych („luka 
w poborze podatku”). Szczegółowe wyjaśnienia zostały przedstawione w opracowaniu Komisji Europejskiej z 2012 r. pt. „Tax reforms in EU Member States, European 
Economy 6/2012" i "Taxation Papers 34/2012".

Źródło: służby Komisji  
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Tabela VII. Wskaźniki rynków finansowych 

2008 2009 2010 2011 2012

Łączne aktywa sektora bankowego (% PKB) 72,3 88,2 87,8 83,8 93,4
Udział pięciu największych banków w aktywach (% aktywów ogółem) 44,2 43,9 43,4 43,7 …
Udział kapitału zagranicznego w systemie bankowym (% aktywów ogółem) 84,9 64,1 … … …
Wskaźniki dotyczące prawidłowej kondycji finansowej:
              - kredyty zagrożone (% kredytów ogółem)1) 4,4 7,9 8,8 8,2 5,1
              - wskaźnik adekwatności kapitałowej (%) 1) 11,2 13,3 13,9 13,1 14,1
              - stopa zwrotu z kapitału własnego (%) 1), 2) 20,7 11,2 13,2 16,6 14,5
Kredyty bankowe dla sektora prywatnego (zmiana w ujęciu rok do roku w %) 24,4 8,0 5,9 5,9 7,3
Kredyty na zakup nieruchomości mieszkalnej (zmiana w ujęciu rok do roku w %) 41,6 11,8 19,3 8,8 6,8
Wskaźnik kredytów do depozytów 108,4 105,2 107,1 105,4 101,7
Płynność banków komercyjnych jako odsetek zobowiązań 2,0 1,6 0,1 0,0 0,0
Ekspozycja banków wobec krajów korzystających z oficjalnej pomocy finansowej (% PKB) … … … … …
Zadłużenie osób fizycznych (% PKB) 43,6 54,7 53,4 53,5 …
Zadłużenie zagraniczne brutto (% PKB)3)

            - Publiczne 13,4 19,5 23,0 24,2 29,1
            - Prywatne 23,1 28,7 27,6 27,8 28,7
Różnica poziomu długoterminowych stóp procentowych (spread) w stosunku do obligacji 
niemieckiego rządu federalnego (w punktach bazowych)* 2,1 2,9 3,0 3,3 3,5

Spread instrumentów CDS w przypadku skarbowych papierów wartościowych (5-letnich)* 226,0 190,8 129,6 171,6 154,8

* Mierzone w punktach bazowych.

Uwagi: 
1) Ostatnie dane, z września 2012 r.
2) Po uwzględnieniu pozycji nadzwyczajnych i podatków. Skumulowane przychody z ostatnich 12 miesięcy. Kapitał podstawowy (tier 1). Oddziały banków 
zagranicznych nie są uwzględniane.
3) Najnowsze dane, z 3. kwartału 2012 r.

Źródło :
Bank Rozrachunków Międzynarodowych i Eurostat (ekspozycja wobec krajów narażonych na ryzyko makrofinansowe), MFW (wskaźniki dotyczące prawidłowej 
kondycji finansowej), służby Komisji (długoterminowe stopy procentowe), Bank Światowy (zadłużenie zagraniczne brutto), EBC (wszystkie pozostałe wskaźniki).
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Tabela VIII. Wskaźniki dotyczące rynku pracy oraz wskaźniki społeczne 

Wskaźniki dotyczące rynku pracy 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Stopa zatrudnienia

(% ludności w wieku 20-64 lat) 62,7 65,0 64,9 64,6 64,8 64,7

Wzrost zatrudnienia 
(zmiana procentowa w stosunku do poprzedniego roku) 4,5 3,9 0,4 0,5 1,0 -1,6

Stopa zatrudnienia kobiet
(% kobiet w wieku 20-64 lat) 55,5 57,3 57,6 57,7 57,6 57,5

Stopa zatrudnienia mężczyzn
(% mężczyzn w wieku 20-64 lat) 70,2 73,0 72,6 71,6 72,2 72,0

Stopa zatrudnienia starszych pracowników
(% ludności w wieku 55-64 lat) 29,7 31,6 32,3 34,0 36,9 38,7

Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu (% zatrudnienia ogółem, w 
wieku 15 lat i starszych) 9,2 8,5 8,4 8,3 8,0 8,0

Zatrudnienie kobiet w niepełnym wymiarze czasu (% zatrudnionych 
kobiet, w wieku 15 lat i starszych) 12,5 11,7 11,6 11,5 11,1 11,3

Zatrudnienie mężczyzn w niepełnym wymiarze czasu (% 
zatrudnionych mężczyzn, w wieku 15 lat i starszych) 6,6 5,9 5,8 5,7 5,5 5,3

Zatrudnienie na czas określony (% zatrudnionych na podstawie umów 
na czas określony, w wieku 15 lat i starszych) 28,2 27,0 26,5 27,3 26,9 26,9

Przejście z zatrudnienia tymczasowego do stałego 4,6 4,6 5,8 4,2 : :

Stopa bezrobocia1 (% ludności aktywnej zawodowo, 
grupa wiekowa 15-74)

9,6 7,1 8,1 9,7 9,7 10,1

Stopa bezrobocia długotrwałego2 (% ludności aktywnej zawodowo) 4,9 2,4 2,5 3,0 3,6 4,1

Stopa bezrobocia wśród osób młodych (% osób aktywnych zawodowo 
w wieku 15-24 lat) 21,6 17,2 20,6 23,7 25,8 26,5

Stopa NEET wśród osób młodych (% ludności w wieku 15-24) 10,6 9,0 10,1 10,8 11,6 11,8

Osoby przedwcześnie rezygnujące z nauki i
szkoleń zawodowych (% ludności w wieku 18-24

lat z co najwyżej wykształceniem średnim I
stopnia, które nie kontynuują nauki ani szkoleń

zawodowych)

5,0 5,0 5,3 5,4 5,6 5,7

Szkolnictwo wyższe (% ludności w wieku 30-34
lat z wykształceniem wyższym) 27,0 29,7 32,8 35,3 36,9 39,1

Formalna opieka nad dziećmi (od 1 do 29 godzin; % ludności w wieku 
poniżej 3 lat) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 :

Formalna opieka nad dziećmi (30 godzin lub więcej; % ludności w 
wieku poniżej 3 lat) 2,0 3,0 2,0 2,0 3,0 :

Wydajność pracy na pracownika (roczna zmiana w %) 2,2 1,2 1,2 3,4 3,3 3,7

Czas pracy w godzinach na pracownika (roczna zmiana w %) -0,1 -0,2 -0,9 -0,2 -0,5 0,0

Wydajność pracy na godzinę pracy (roczna zmiana w %; w cenach 
stałych) 2,3 1,4 2,2 3,6 3,8 3,7

Koszt zatrudnienia na pracownika (roczna zmiana w %; w cenach 
stałych) 0,9 5,6 -0,2 3,3 0,9 2,1

Wzrost nominalnego jednostkowego kosztu (roczna zmiana w %) 2,6 7,5 2,2 1,3 0,7 1,0

Wzrost realnego jednostkowego kosztu (roczna zmiana w %) -1,3 4,3 -1,4 -0,1 -2,3 -1,6
Uwagi:
1 Za osoby bezrobotne uznaje się wszystkie osoby niezatrudnione, które aktywnie szukały pracy i były gotowe podjąć pracę natychmiast lub w ciągu dwóch 
tygodni. Ludność czynna zawodowo oznacza łączną liczbę osób zatrudnionych i niezatrudnionych.
2 Za długotrwale bezrobotne uznawane są osoby pozostające bez pracy przez co najmniej 12 miesięcy.

Źródła: 
Służby Komisji (unijne badanie aktywności ekonomicznej ludności europejskiej i europejski system rachunków narodowych)  
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Wydatki na świadczenia z tytułu zabezpieczenia 
społecznego (% PKB)

2006 2007 2008 2009 2010

Świadczenia chorobowe / opieka zdrowotna 3,84 3,93 4,45 4,72 4,51

Świadczenia inwalidzkie 1,88 1,64 1,52 1,32 1,37

Emerytury i renty rodzinne 11,52 10,77 10,93 11,43 11,33

Świadczenia rodzinne/ świadczenia na dzieci 0,82 0,79 0,73 0,75 0,79

Świadczenia z tytułu bezrobocia 0,57 0,40 0,35 0,40 0,42
Dodatki mieszkaniowe i świadczenia dla osób wykluczonych 

społecznie, gdzie indziej niesklasyfikowane 0,11 0,09 0,06 0,06 0,06

Ogółem 18,97 17,79 18,22 18,83 18,63

w tym: świadczenia uzależnione od dochodu 0,99 0,90 0,78 0,70 0,70

Wskaźniki dotyczące włączenia społecznego 2007 2008 2009 2010 2011

Zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym1 (% ludności ogółem)

34,4 30,5 27,8 27,8 27,2

Zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym dzieci (% osób w wieku 0-17 lat) 37,1 32,9 31,0 30,8 29,8

Zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym osób starszych (% osób w wieku powyżej 65 lat) 27,3 26,9 25,8 24,4 24,7

Wskaźnik zagrożenia ubóstwem2 (% ludności ogółem) 17,3 16,9 17,1 17,6 17,7

Wskaźnik poważnej deprywacji materialnej3 (% ludności ogółem) 22,3 17,7 15,0 14,2 13,0

Odsetek osób żyjących w gospodarstwach domowych o niskiej 
intensywności pracy4 (% osób w wieku 0-59 lat)

10,0 7,9 6,9 7,3 6,9

Wskaźnik zagrożenia ubóstwem wśród osób zatrudnionych (% 
zatrudnionych) 11,7 11,5 11,1 11,5 11,1

Wpływ transferów socjalnych (z wyłączeniem emerytur) na 
zmniejszanie ubóstwa 34,7 32,7 27,5 27,9 26,6

Progi ubóstwa, wyrażone w walutach krajowych w cenach stałych5 8187 9196 10048 10291 10555

Dochód brutto do dyspozycji (gospodarstwa domowe) 743459 806098 863531 903723 949586

Wskaźnik głębokości ubóstwa (w odniesieniu do mediany) (60% 
mediany zrównoważonego dochodu, wiek: ogółem) 24,0 20,6 22,7 22,2 21,4

Źródła: 
Wydatki na świadczenia z tytułu ochrony socjalnej - europejski system zintegrowanych statystyk na temat zabezpieczenia społecznego; włączenie 
społeczne - europejskie badanie warunków życia ludności (EU-SILC).

2 Wskaźnik zagrożenia ubóstwem: odsetek osób, których zrównoważony dochód do dyspozycji jest na poziomie niższym niż 60% mediany 
krajowego zrównoważonego dochodu. 
3 Odsetek osób, które doświadczają co najmniej 4 z 9 deprywacji: nie mają wystarczających środków finansowych na i) zapłatę czynszu lub 
rachunków za media, ii) utrzymywanie odpowiedniej temperatury w domu, iii) pokrycie niespodziewanych wydatków, iv) jedzenie mięsa, ryb lub 
4 Osoby żyjące w gospodarstwach domowych o bardzo niskiej intensywności pracy: odsetek osób w wieku 0-59 żyjących w gospodarstwach 
domowych, w których osoby dorosłe (wyłączając dzieci pozostające na utrzymaniu) w ciągu ostatnich 12 miesięcy pracowały krócej niż przez 
20% ich łącznego potencjalnego czasu pracy.
5 W przypadku EE, CY, MT, SI, SK progi podano w wartościach nominalnych w euro; HICP - wskaźnik 100 w 2006 r. (badanie z 2007 r. odnosi 
się do dochodów z 2006 r.)

Notes:
1 Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: osoby, które są zagrożone ubóstwem lub są dotknięte poważną deprywacją 
materialną lub żyją w gospodarstwie domowym o zerowej lub bardzo niskiej intensywności pracy.
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Tabela IX. Wyniki rynku produktowego i wskaźniki dotyczące polityki 

Wskaźniki dotyczące wyników 2003-
2007 2008 2009 2010 2011 2012

Wydajność pracy1 w całej gospodarce (roczny wzrost 
w %)

2,7 1,2 1,2 3,4 3,3 3,7

Wydajność pracy1 w sektorze produkcyjnym (roczny 
wzrost w %)

b.d. 3,1 9,4 11,0 9,4 b.d.

Wydajność pracy1 w sektorach dostarczających 
energię, gaz, parę wodną i powietrze do układów 

klimatyzacyjnych (roczny wzrost w %)
b.d. -10,9 -9,6 21,1 14,3 b.d.

Wydajność pracy1 w sektorze budowlanym (roczny 
wzrost w %)

b.d. -8,8 5,7 9,0 5,2 3,9

Całkowita liczba wniosków patentowych2 na milion 
osób aktywnych zawodowo

8,3 13,6 15,4 17,4 b.d. b.d.

Wskaźniki dotyczące polityki 2003-
2007 2008 2009 2010 2011 2012

Egzekwowanie umów3 (w dniach) 958 830 830 830 830 685

Czas potrzebny na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej3 (w dniach)

31 31 32 32 32 32

Wydatki na działalność badawczo-rozwojową (% 
PKB) 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 b.d.

Wykształcenie wyższe
(% ludności w wieku 30-34 lat) 22,4 29,7 32,8 35,3 36,9 b.d.

Wydatki publiczne na edukację ogółem
(% PKB) 5,28 5,08 5,10 b.d. b.d. b.d.

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Regulacja rynku produktowego4, ogółem
(Wskaźnik; 0=nieregulowany; 6=maksymalnie

regulowany)
b.d. 2,3 b.d. b.d. b.d. b.d.

Regulacja rynku produktowego4, rynek detaliczny
(Wskaźnik; 0=nieregulowany; 6=maksymalnie

regulowany)
b.d. 3,2 b.d. b.d. b.d. b.d.

Regulacja rynku produktowego4, sektory sieciowe5

(Wskaźnik; 0=nieregulowany; 6=maksymalnie
regulowany)

2,3 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.

1 Wydajność pracy jest zdefiniowana jako iloraz wartości dodanej brutto (w cenach stałych) i liczby zatrudnionych.
Uwagi:

Służby Komisji, publikacja Banku Światowego "Doing Business" (dane dotyczące egzekwowania umów i czasu
rozpoczęcia działalności gospodarczej) i OECD (dane dotyczące wskaźników regulacji rynku produktowego).

2 Całkowita liczba wniosków patentowych złożonych w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) na milion osób aktywnych 
zawodowo.
3 Metodyka dotycząca tego wskaźnika, w tym założenia, została przestawiona szczegółowo na stronie 
http://www.doingbusiness.org/methodology. 
4 Metodyka dotycząca wskaźników regulacji rynku produktowego została szczegółowo przedstawiona na stronie 
http://www.oecd.org/document/1/0,3746,en_2649_34323_2367297_1_1_1_1,00.html. Najnowsze dostępne
wskaźniki regulacji rynku produktowego dotyczą lat 2003 i 2008, z wyjątkiem sektorów sieciowych.
5 Połączone wskaźniki OECD w zakresie regulacji dotyczących energii, transportu i komunikacji (ETCR).
*Dane za 2007 r.

Źródło :

 



 

 45   

Tabela X. Ekologiczny wzrost gospodarczy  

2002-
2006 2007 2008 2009 2010 2011

Wyniki w zakresie ekologicznego wzrostu
Makroekonomiczne

Energochłonność kgoe / € 0,45 0,40 0,38 0,36 0,37 0,36
Intensywność emisji CO2 kg / € 1,85 1,66 1,56 1,46 1,47 b.d.
Intensywność zużycia zasobów (odwrotność 
produktywności zasobów) kg / € 2,56 2,56 2,50 2,36 b.d. b.d.

Produkcja odpadów kg / € b.d. b.d. 0,54 b.d. 0,59 b.d.
Saldo handlu energią % PKB -1,9% -2,6% -3,1% -2,3% -2,7% -3,3%
Waga energii w HICP % b.d. 16 13 13 13 14
Różnica między zmianą ceny energii i inflacją % b.d. 1 5,7 6,8 1,4 3,4

Podatki środowiskowe w relacji do opodatkowania pracy wskaźnik 19,9% 20,8% 19,8% 21,1% 22,6% b.d.

Podatki środowiskowe w relacji do podatków ogółem wskaźnik 8,0% 7,8% 7,6% 8,2% 8,2% b.d.

Sektorowe
Energochłonność przemysłu kgoe / € 0,34 0,28 0,24 0,22 0,21 b.d.

Udział energochłonnych branż przemysłu w gospodarce % PKB 11,5 5,6 5,6 5,9 b.d. b.d.

Ceny energii elektrycznej pobierane od małych 
przedsiębiorstw** € / kWh b.d. 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10

Ceny gazu pobierane od małych przedsiębiorstw*** € / kWh b.d. 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Wydatki publiczne na działalność badawczo-rozwojową w 
dziedzinie energii % PKB b.d. 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%

Wydatki publiczne na działalność badawczo-rozwojową w 
dziedzinie środowiska % PKB b.d. 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00%

Stopa recyklingu odpadów miejskich wskaźnik 4,7% 7,7% 10,5% 17,4% 21,4% b.d.
Udział emisji gazów cieplarnianych (GHG) objętych 
systemem handlu uprawnieniami do emisji* % b.d. 51,3% 50,7% 49,9% 49,6% 50,6%

Energochłonność transportu kgoe / € b.d. 0,86 0,91 0,92 b.d. b.d.

Intensywność emisji CO2 w transporcie kg / € b.d. 2,47 2,58 2,56 b.d. b.d.

Bezpieczeństwo zaopatrzenia w energię
Uzależnienie od importu energii % b.d. 25,6% 30,6% 31,7% 31,5% 33,7%

Zróżnicowanie źródeł importu ropy HHI b.d. 0,58 0,58 0,62 0,64 n.a.

Zróżnicowanie koszyka energetycznego HHI b.d. 0,41 0,39 0,38 0,38 0,37
Udział energii ze źródeł odnawialnych w koszyku 
energetycznym % b.d. 5,0% 5,6% 6,6% 7,2% 8,1%

Uwagi dotyczące danego państwa:
Z uwagi na brak danych w tabeli nie uwzględniono roku 2012.
Ogólne wyjaśnienia dotyczące pozycji w tabeli:
Źródło: Eurostat, chyba że zaznaczono inaczej, wyjaśnienia ECFIN podane poniżej
Wszystkie makroekonomiczne wskaźniki intensywności zostały wyrażone jako stosunek ilości fizycznej do PKB (w cenach z 2000 r.)
          Energochłonność: krajowe zużycie energii brutto (w kgoe) podzielone przez PKB (w EUR)
          Intensywność emisji CO2: emisja gazów cieplarnianych (wyrażana w kg równoważników CO2 ) podzielona przez PKB (w EUR)
          Intensywność zużycia zasobów: krajowe zużycie materiałów (w kg) podzielone przez PKB (w EUR)
          Produkcja odpadów (w kg) podzielona przez PKB (w EUR)
Saldo handlu energią: saldo eksportu i importu energii, wyrażone jako odsetek PKB  
Waga energii w HICP: udział pozycji związanych z energią w koszyku spożycia stosowanym przy tworzeniu HICP
Różnica między zmianą cen energii i inflacją: składnik energii w HICP oraz łączna inflacja HICP (roczna zmiana w %)

Stopa recyklingu odpadów miejskich: wskaźnik odpadów miejskich poddanych recyklingowi w stosunku do odpadów miejskich ogółem

Intensywność emisji CO2 w transporcie: iloraz emisji gazów cieplarnianych w transporcie i wartości dodanej brutto sektora transportu

*Dane tymczasowe (15 kwietnia 2013). Służby Komisji i EAŚ.
** Za 2007 r. średnia S1 i S2 dla DE, LU, NL, FI, SE i UK. Inne państwa mają tylko S2.

*** Za 2007 r. średnia S1 i S2 dla IT, NL, FI, SE i UK. Inne państwa mają tylko S2.

Zróżnicowanie źródeł importu ropy: wskaźnik Herfindahla-Hirshmana (HHI), obliczany jako suma kwadratów udziałów w rynku państw pochodzenia 

Energochłonność transportu: iloraz wartości zużycia energii końcowej w transporcie (w kgoe) i wartości dodanej brutto przemysłu transportowego (w 
EUR 2005)

Zróżnicowanie koszyka energetycznego: wskaźnik Herfindahla-Hirshmana w stosunku do gazu ziemnego, produktów naftowych ogółem, jądrowej 
energii cieplnej, energii ze źródeł odnawialnych oraz paliw stałych
Udział energii ze źródeł odnawialnych w koszyku energetycznym: udział procentowy w krajowym zużyciu energii brutto, wyrażony w tonach 
odpowiednika ropy naftowej

Zależność od importu energii: iloraz wartości importu energii netto i wartości krajowego zużycia energii brutto, w tym zużycia przez bunkry 
międzynarodowe

Podatki środowiskowe w relacji do opodatkowania pracy lub podatków ogółem: z bazy danych DG TAXUD "Taxation trends in the European 
Union "

Ceny energii elektrycznej i gazu pobierane od małych przedsiębiorstw: zużycie w przedziale 500  - 2000MWh i 10000 - 100000 GJ; dane z wył. 
podatku VAT.

Wydatki publiczne na badania i rozwój w dziedzinie energii lub środowiska: wydatki rządu poniesione na badania i rozwój (GBAORD) dla tych 
kategorii wyrażone jako % PKB
Udział emisji gazów cieplarnianych (GHG) objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji: w oparciu o emisje gazów cieplarnianych zgodnie ze 
sprawozdaniami państw członkowskich przedkładanymi Europejskiej Agencji Środowiska z wył. LULUCF)

Energochłonność przemysłu: iloraz wartości zużycia energii końcowej w przemyśle (w kgoe) i wartości dodanej brutto przemysłu (w EUR) 

Udział energochłonnych branż przemysłu w gospodarce: udział wartości dodanej brutto energochłonnych branż przemysłu w relacji do PKB
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1. INTRODUCTION 

Once a year the Commission reviews the economic and social performance of each EU 
Member State and makes country-specific recommendations to guide national policies in the 
coming year. Against the background of a deep economic and financial crisis, which is 
causing social hardship for many, and recent forecasts which show that the EU is slowly 
recovering from a protracted recession, this year's recommendations will receive particularly 
close scrutiny.  

The purpose of regular surveillance by the Commission is: 

• To identify the major economic and social challenges for the EU and the Euro area, 
reflecting the growing interdependence between our economies. 

• To assess progress, pick up warning signs of problems earlier than in the past and 
through recommendations to guide Member States to implement their policies in ways 
that help the EU to adjust and grow sustainably, providing jobs and decent living 
standards for all its citizens. 

The Commission's analysis presented alongside the 2013 recommendations shows that the EU 
is making lasting changes and is tackling the serious structural problems that built up over the 
last decade. These changes are taking place against a global backdrop of the need for reform 
in the most advanced economies and strong economic development in the emerging 
economies. Member States are engaging in necessary reforms and working hard to get public 
finances under control. The pace and impact of these efforts varies across countries – 
adjustment is particularly noticeable in the programme countries and the more vulnerable 
Member States. The challenge is to implement agreed reforms, sometimes with greater 
urgency and more ambition. Where the Commission feels that stronger measures are needed, 
these are set out in the recommendations. 

Over the last five years, efforts have been concentrated on crisis management, restoring 
financial stability and securing the Euro as the prerequisites for future growth. In the short 
term, recovery is hampered by the high levels of debt – both public and private – accumulated 
in many Member States and because the repair of the banking sector is slow to bear fruit. 
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Moreover, the size and urgency of the imbalances built up over several years have led to 
significant adjustments which now have to be carried out simultaneously across Europe, with 
a strong interdependence between the EU economies.  

Finding a more sustainable growth path takes more time than is desirable. The impact on 
society of several years of low or no growth is far-reaching, with very high levels of 
unemployment and rising poverty in several parts of Europe. The level of inequalities and the 
issue of fairness are now at the centre of public debate, showing that to be successful policies 
need not only to be well designed but to have political and social support. The dim prospect 
for labour market improvements in the short term will be a further test for the welfare systems 
of the Member States. It will take time for the positive effects of today's decisions to work 
their way through into a more dynamic, growing, job-creating economy. 

Europe needs fiscal consolidation – sustainable growth cannot be built on unsustainable debt 
– and Europe needs real growth so that people can find sustainable employment. The issue of 
youth unemployment requires specific and urgent action. Since the current crisis is structural 
as well as cyclical, the pace of reforms needs to be stepped up across the EU to secure 
recovery and ensure the rebalancing of the economy. "Deficit" countries need to boost their 
competitiveness and "surplus" countries need to remove the structural obstacles to the growth 
of their domestic demand.  

Structural reforms can be difficult but they help to spread the burden of adjustment and the 
benefits more evenly across society. Reducing red tape for business helps to foster a business-
friendly environment, reducing the cost of services helps low income groups and more 
efficient public administration delivers better quality, more affordable social services. There is 
a need for much stronger support measures for the unemployed, notably the long-term 
unemployed, to help them get the skills or guidance needed to get new jobs, as well as for 
youth, to help them succeed in the transition from education to work. There is a need to find 
solutions for businesses with solid business plans that cannot get financing. There is a need 
across all Member States for greater investment in the performance of the education system, 
in equipping people with the skills needed for the twenty first century economy and for 
boosting innovation and competitiveness.  

The ECB's action has decisively contributed to removing perceived risks to the stability of the 
Euro area. However, the transmission of lower interest rates and the restoration of normal 
lending to the economy, especially in the periphery of the EU are still impaired. Completing 
the architecture of the Economic and Monetary Union (EMU), particularly the Banking 
Union, will be essential for underpinning future sustainable growth and preventing the re-
emergence of imbalances. 

The Commission's analysis of national reform programmes clearly shows that Member States 
could do more to help themselves get back to growth and move Europe beyond the crisis. To 
varying degrees, failure to remove obstacles and to seize opportunities, resistance to change 
and the lack of a sense of urgency in some countries all contribute to an environment which 
does not help business to flourish and to create jobs. Delays in tackling necessary reforms will 
only increase their ultimate financial, economic and social costs. The scale of these challenges 
calls for all stakeholders, including the social partners and civil society, to work together to 
develop and implement the right responses. Preserving and deepening the European single 
market will be essential to achieving these common goals. 



 

5 

 

2. OVERALL ASSESSMENT  

The challenges the Union is facing are complex and can only be met by a comprehensive 
response that brings together the EU and national levels of policy-making and 
implementation. This is a major objective of the European Semester process. 

The detailed analysis which underpins this package shows that: 

• A rebalancing of the EU economy is taking place. Wide-ranging reforms have 
been pursued or initiated in recent years – to correct past imbalances and shift the 
economy onto a more sustainable path. The large and persistent current account 
deficits witnessed in several countries have been significantly reduced, lowering 
the risk of sudden interruptions in the external financing of these economies. 
While some of these reforms will take time to produce their full effects, 
improvements are already visible across Europe, for instance in terms of export 
performance or the interest rates paid on sovereign debt.  

• Unemployment, including youth and long-term unemployment, has reached 
unacceptably high levels and it is likely to remain high in the near future, calling 
for determined and urgent action. Reforms have been undertaken to improve the 
resilience and flexibility of the labour market in several parts of Europe but they 
will take time to deliver new jobs across the economy. 

• Fiscal consolidation is on-going and is helping to bring public finances back 
under control. Still, the ageing profile of many Member States represents a 
challenge to their future financial sustainability in terms of pensions and health 
care, so action is needed now in order that Europeans can continue to enjoy high 
standards of living in the future.  

• Structural reforms are essential to kick-start growth and serve the dual goal of 
reducing unemployment and restoring the sustainability of public finances. 
Restoring competitiveness at home is also key to seizing growth opportunities 
world-wide. 

A number of policy lessons can be drawn from the analysis: 

• Further measures are needed to address high levels of public and private debt in 
many Member States, and the process of deleveraging of over-indebted economies 
must be pursued and carefully managed. As the lending surveys of the ECB show, 
improving the health of the banking sector further so that it can channel funding 
into the productive parts of the economy, in particular to SMEs, is a priority. New 
schemes which provide financing to the real economy, developed by the 
Commission and the EIB with the involvement of the ECB, could play an 
important role here. Investment funding from the EU's structural funds will play a 
crucial role in parts of the EU in the coming years. Promoting alternative sources 
of financing and reducing companies' traditional dependence on bank financing is 
also essential to restore normal lending to the economy.  

• Member States with high levels of unemployment need to step up active labour 
market measures, such as training and employment services. Further reforms to 
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facilitate access to employment, prevent early withdrawals from the labour market, 
reduce the cost of labour and combat labour market segmentation are 
recommended. The social partners have a key role to play in helping to shape and 
deliver these policies. The situation of unemployed young people is particularly 
worrying and action is recommended along the lines of the EU Youth Guarantee 
proposed by the Commission and now agreed by the EU Member States. 

• Member States need to do more to boost the competitiveness of their economies. 
Labour costs play an important role and must be kept in line with productivity 
growth and will continue to be under close scrutiny. Greater competition in 
product and services markets is also essential to enhance the productivity levels of 
the economy and lower prices. At the same time, Europe cannot and will not 
compete in the global economy merely on costs. Prior to and during the crisis the 
necessary investment has not been made across all Member States in education 
and skills, research and innovation and resource efficiency. Lack of the right skills, 
products and services poses a serious threat to Europe's future growth prospects so 
rapid, remedial action is needed in these areas, in line with the Europe 2020 goals.  

• Greater efforts are urgently needed to create conditions that favour business 
development, the consumer environment and employment creation – for example, 
substantial improvements are still needed in the functioning of network industries, 
competition in key service sectors, such as retail, the need to provide for easier 
access to certain professions and activities, as well as on the effectiveness of 
public administration. 

• Member States with current account surpluses and sufficient fiscal space could do 
more to reduce the high taxes and social security contributions that they levy on 
low wages. Recent wage developments in "surplus" countries are contributing to 
sustaining demand and also have a positive spill-over elsewhere in the EU. These 
Member States could also boost domestic demand by opening up their services 
sector through the removal of unjustified restrictions and barriers to entry, thereby 
making services more affordable for lower income groups and promoting new 
investment opportunities. 

• In the light of the real progress made in reducing budgetary deficits, the degree of 
consolidation that has already taken place and weaker-than-expected economic 
activity, the Stability and Growth Pact allows for additional time to be granted to 
Member States, in certain cases, to reach a deficit level below 3% of GDP. 
However, backtracking on necessary consolidation is not an option and some 
Member States still face significant adjustment needs. For a number of them, the 
Commission is proposing extra time to correct their excessive deficits. This extra 
time is not being proposed to relax efforts – on the contrary, it is to be used to 
reduce the structural budgetary deficit, intensify reforms and pave the way for 
sustainable recovery.  

• More can and should be done to improve the efficiency of public expenditure and 
the fairness and effectiveness of the tax system as part of medium-term fiscal 
strategies. The inefficiency that is built into the design of some national tax 
systems (for example some reduced rates and other tax exemptions) needs to be 



 

7 

 

tackled. Stepping up the fight against tax fraud and evasion is also necessary. 
While priorities differ, several lines of action are recommended to this effect. 

• Fairness is essential for the sustainability and effectiveness of reforms. The crisis 
has already had a lasting impact on the most disadvantaged within our society, 
with the share of people at risk of poverty increasing in many countries. Member 
States need to invest in their human capital and in providing their citizens with 
adequate services. There is a need for greater attention to the distributional impact 
of reforms to ensure that they produce lasting results for the benefit of all. Several 
Member States need to pay more attention to combating different forms of poverty 
– child poverty, homelessness, in-work poverty and over-indebtedness of 
households – and to ensure the effectiveness of the welfare systems that deal with 
those affected. 

Decisions already taken at EU level have contributed to Member States' reform efforts but 
further urgent action is needed: 

• Member States, which experienced major financial distress, could make use of 
financial backstops newly created at EU level1. Where EU/IMF financial 
assistance was granted, it is subject to strong conditionality. The implementation 
of these programmes is on track and is closely monitored. 

• Several pending proposals for EU legislation have the potential to unlock growth 
and job opportunities, for instance in the field of services and by exploiting the 
digital economy. The Commission will report on progress made as part of the 
Compact for Growth and Jobs at the June 2013 European Council.  

• The Commission proposed a Youth Employment Package in December 2012 
which includes the setting up of a European Alliance for Apprenticeships.  It also 
proposed a Youth Guarantee to ensure that all young Europeans get a good quality 
job offer, further education or training, an apprenticeship or a traineeship within 
four months of leaving school or becoming unemployed. This Youth Guarantee 
was adopted by the Council in April 2013. As part of the next multi annual 
financial framework EUR 6 bn has been earmarked, to work alongside the 
European Social Fund, through a Youth Employment Initiative to support the 
Youth Guarantee. Since 2012 the Commission has been working through Youth 
Employment Action Teams to help the Member States with the highest levels of 
youth unemployment to reprogramme EU structural funding to target it on young 
people. It is also leading a multi-stakeholder partnership to tackle the lack of ICT 
(information and communications technologies) skills in the EU and to fill the 
projected several hundred thousand vacancies for these skills. 

• EU economic governance has been strengthened through recent legislation. Its 
implementation will enhance the credibility of the on-going reform process. The 
Treaty on stability, coordination and governance in the EMU is now applicable. 
The Stability and Growth Pact was reinforced and the new Macroeconomic 
Imbalances Procedure is in place ("six-pack"). New legislation strengthening the 

                                                 
1  First the EFSM and EFSF and subsequently the ESM 
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coordination of policies within the Euro area ("two-pack") will enter into force on 
30 May 2013. 

• Further steps to deepen the EMU, notably through the establishment of a Banking 
Union and completing the toolbox of financial backstops provided by the 
European Stability Mechanism, will strengthen the EU framework further. 
Discussions are also taking place on ways to reinforce the social dimension of the 
EMU. 

• As soon as agreement can be reached on the next EU multi-annual financial 
framework, a new generation of EU financial instruments – such as Horizon 2020 
for research and the Connecting Europe Facility for infrastructure – can be 
launched in support of the Europe 2020 Strategy for smart, sustainable and 
inclusive growth. Greater targeting of the EU structural funds on growth, 
competitiveness and employment can produce a powerful growth stimulus in 
several Member States, where a large part of public investment is co-financed by 
the EU budget. This year's country specific recommendations are particularly 
important because Member States and regions are now defining their investment 
priorities for cohesion policy 2014-2020. 

3. KEY ACTION STRANDS  

The European Semester starts with the publication by the Commission of its Annual Growth 
Survey. For 2013 the Commission maintained the same five priorities as for 2012: 

• Pursuing differentiated, growth-friendly fiscal consolidation 

• Restoring normal lending to the economy 

• Promoting growth and competitiveness for today and tomorrow 

• Tackling unemployment and the social consequences of the crisis 

• Modernising public administration. 

The European Council endorsed these priorities in March 2013 and set the framework for 
Member States' action in these areas. Annex 1 provides an overview of the recommendations 
for each Member State as part of this package. Annex 2 summarises progress towards the 
Europe 2020 targets. More background information is available in the staff working 
documents and comparative thematic fiches published on the Europe 2020 website.  

The Commission has also made recommendations for the Euro area. The Eurogroup should 
play an active role in strengthened surveillance of the Euro area by ensuring a coherent 
overall policy stance and the implementation of reforms needed for the stability and growth of 
its economy. The Eurogroup will also play a particular role in discussing and coordinating 
policy reforms "ex ante" in future, as well as in the rapid delivery of essential policy 
decisions, such as those required for the transition to the Banking Union. 



 

9 

 

This package of recommendations also builds on the in-depth reviews published by the 
Commission on 10 April 2013 as part of the Macro-economic Imbalances Procedure. The 
country-specific recommendations proposed for the 13 Member States covered by this 
procedure take these imbalances into account. 

Pursuing differentiated, growth-friendly fiscal consolidation 

Fiscal consolidation is not an end in itself but a means for public authorities to regain their 
fiscal sovereignty to be able to invest in sustainable growth. Against the background of high 
public deficits and rising debt levels, the Commission has been advocating the need for fiscal 
consolidation, which should take place in a differentiated and growth-friendly manner, 
specific to each couuntry.  

Fiscal displine and growth are mutually supportive provided that the right measures are taken. 
A recent example is provided by the Baltic countries: following deep recessions, Lithuania, 
Latvia and Estonia are now registering the highest economic growth rates in the EU at 3.6%, 
5.6% and 3.2% in 2012 respectively. These three countries have frontloaded fiscal 
consolidation and rebalanced their economies in a very uncertain environment. The marked 
improvements in their competitiveness positions are now bearing fruit, helping them to 
consolidate their public finances and reduce unemployment further, although the high levels 
of risks of poverty and social exclusion remain sources of concern. 

Fiscal consolidation is progressing all across Europe. The EU deficit declined from a peak of  
-6.9% in 2009 to -4% in 2012 and is expected to fall to -3.4% in 2013, with a growing number 
of Member States having corrected their excessive deficits. The consolidation paths towards 
the deficit and debt targets which can take Member States out of the excessive deficit 
procedure are based on deficits measured in structural terms. Therefore if a significant 
deterioration of the economic outlook leads to missing the nominal target in spite of 
implementing the required structural effort, the deadine for correcting the excessive deficit 
may be postponed. In line with the agreed EU framework, the pace of fiscal consolidation was 
already adjusted in the recent past for Greece, Spain and Portugal, giving them more time to 
correct their excessive deficits. The Commission is now updating its recommendations based 
on the latest information and having assessed the effectiveness of the measures being taken by 
the Member States (Box 1).  
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Box 1. Situation of Member States with regard to the Stability and Growth Pact, 
as recommended by the Commission on 29 May 2013  

No excessive deficit procedure BG, DE, EE, FI, LU, SE 

Abrogation of the excessive deficit procedure  HU, IT, LT, LV, RO 

On-going excessive deficit procedures with 2013 deadlines AT, DK, CZ, SK 

On-going excessive deficit procedures with other deadlines - 2015 or 
2016 

EL, IE, CY, UK 

Proposed extension of deadlines to meet fiscal objectives – 
new deadlines of 2014, 2015 or 2016 

ES, FR, NL, PL, SI, PT 

First step towards the opening of an excessive deficit procedure MT 

Insufficient action to correct excessive deficit by 2012 – excessive 
deficit procedure stepped up 

BE 

Thanks to action taken at EU level and the efforts of a number of Member States, interest 
rates on sovereign debt have gone down and several countries once threatened by 
unsustainably high refinancing costs are now able to finance their debt at a much lower rate 
than a year ago. However, given already high levels of debt and the costs associated with an 
ageing population, their fiscal and financial situation remains fragile.  

Against this backdrop, giving more time for certain Member States to meet their agreed 
objectives is designed to enable them to accelerate efforts to put their public finances into 
order and carry out overdue reforms. Reform efforts must be stepped up to credibly produce 
the required outcomes within the new deadlines and excessive deficits must be corrected. The 
Commission will monitor the situation closely and use the strengthened fiscal governance 
arrangements for the Euro area countries. Fiscal institutions should be strengthened, at both 
national and sub-national levels, by implementing credible and effective medium-term 
budgetary frameworks. 

The nature of the fiscal consolidation also matters. In many cases, taxes have been raised 
instead of expenditure being reduced. This is generally more damaging to growth than the 
reverse, especially in countries with already high levels of taxation. The Commission 
recommends ways of making fiscal adjustment more growth-friendly, by acting on both the 
revenue and spending sides of national budgets. 

On the revenue side, the structure of tax systems, and particularly the shifting of the tax base 
from labour to other sources, is an essential aspect of on-going reforms. A priority for many 
Member States is to limit labour taxation in order to raise incentives to work and reduce the 
relatively high cost of labour, in particular for low-skilled workers (see Box 2). Obviously 
these much needed reforms must then be compensated for financially by other sources of 
revenue. Increases in recurrent property taxation meet with political objections in several 
Member States but can be designed to be effective and fair ways of raising public revenue. 
Another facet of tax shift is towards environmental taxes, for example by taxing sources of 
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pollution and greenhouse gas emissions. These can stimulate the development of new 
technologies, promote resource efficiency and the creation of "green" jobs, but the impact of 
high energy prices on households and on competitiveness, including on energy intensive 
industries, also needs to be monitored so that future decisions can be taken on the basis of 
sound evidence.  

Greater efficiency and fairness of tax systems can be achieved by broadening the existing tax 
bases. Most tax systems contain exemptions, allowances, reduced rates and other specific 
regimes, known as "tax expenditures". These are not always justified and can be inefficient 
tools for achieving their social, environmental or economic objectives. They may also 
introduce differentiated tax treatment between tax payers that is not always justified and thus 
reduce the fairness of the system. They can also create opportunities for manipulation and 
make the system more complex and increase compliance and administrative costs. In several 
Member States, taxes have been increased but the Commission considers that more could be 
done to reduce tax expenditures and exemptions, including environmentally and economically 
harmful subsidies.  

For example, VAT revenue actually collected represents only half the amount that the full 
application of the standard VAT rate would produce (Graph 1). The difference is a reflection 
of the extent of tax breaks, tax loopholes, lack of compliance and in some cases poor tax 
administration, which reduce the effectiveness of the VAT system. 

Graph 1. Actual VAT revenue in 2011 (% of theoretical revenue at standard rates) 

 
Source: European Commission. The VAT revenue ratio consists of the actual VAT revenues collected divided by the product of the VAT 
standard rate and the net final domestic consumption. The high value for Luxembourg is explained by the importance of the VAT collected on 
the sales to non-residents. 

Actions to improve tax compliance and fight fraud are essential to increasing the effectiveness 
and fairness of the taxation system2. National, EU level and global actions can all interact here 
to strengthen taxation systems. The Commission is determined to use all tools at its disposal 
to step up the fight against fraud and evasion and invites Member States to take measures at 
domestic and EU level in coordination with other Member States.   

                                                 
2  In December 2012, the Commission presented a comprehensive set of actions to combat tax fraud and 

evasion on a European and global scale. http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/index_en.htm  

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/index_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/index_en.htm
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Box 2. Examples of recent measures to shift the tax burden away from bases that are distortive 
to growth 

BE has taken some measures to decrease the social contributions for SMEs and for certain categories 
of employees. A "work bonus" for the low-paid has been introduced and reinforced by reducing 
employers' social contributions, coupled with a personal income tax credit. DK is gradually decreasing 
the tax burden on labour to boost employment and growth. HU has reduced social security 
contributions for selected target groups. FI has increased basic allowances to ease taxation on low 
income earners. CZ and EE have planned overall reductions of the tax burden on labour.  

On the expenditure side, the Commission is of the view that public investment in research, 
innovation and human capital should be given priority, including through greater cost-
efficiency of spending. There is cause for concern in some Member States showing low or 
decreasing levels of investment in education (for example, BG, EL, IT, SK and RO). There is 
also scope to maintain or improve the coverage and effectiveness of employment services and 
active labour market policies, such as training for the unemployed and youth guarantee 
schemes, as well as to improve the cost-effectiveness of public spending in many areas, 
including healthcare and long-term care. 

The ageing of the population poses a challenge to the sustainability of public finances, 
through a potential rise in the cost of healthcare and of state-funded pensions. To help meet 
this challenge by taking action now, the Commission has been recommending increasing the 
minimum statutory retirement age in line with the increase in life expectancy, as well as 
phasing out early retirement schemes, in combination with efforts to sustain lifelong learning 
and the employment rate of older workers. Table 1 summarises recent and announced changes 
in the pensionable age by Member State.  
Table 1. Pensionable age* across the EU 

Pensionable age 
in 2009 

Pensionable age 
in 2020 

  Pensionable age 
in 2009 

Pensionable age 
in 2020 

 

W = women  
(if different) 

W = women  
(if different) 

Further 
increases 
after 2020 

 W = women  
(if different)  

W = women  
(if different) 

Further 
increases 
after 2020 

BE 65  65   CY 65  65+ 
(3)

   

BG 63 W: 60 65 W: 63  LV 62  63y9m  65 in 2025 

CZ   62         W: 56y8m (1) 63.8      W: 60y6m (1) 67+ 
(2)

 in 2044 LT 62y6m W: 60 64 W: 63 65 in 2026 

DK 65  66  67+ 
(3)

 LU 65  65   

DE 65  65.7  67 in 2029 HU 62  64  65 in 2022 

EE 63 W: 61 64  65 in 2026 MT 61 W: 60 63  65 in 2026 

IE 66  66  68 in 2028 NL 65  66y8m  67+ 
(3)

 

EL 65 W: 60 67  67+ 
(3)

 AT 65 W: 60 65 W: 60 65 in 2033 

ES 65  66y4m  67+ 
(3)

 PL 65 W: 60 67 W: 62 67 in 2040 

FR 60
(1)

  62 
(1)

   PT 65  65   

IT 65y4m   W: 60y4m 66y11m 67+
 (3)

 RO 63y4m W: 58y4m 65 W: 61 65 / 63 (W) 
in 2030

SI 63 W: 61 65   

SK 62       W: 57y6m (1) 62+ 
(3)

  62+ 
(3)

 

Source: European Commission 
* Age at which people can first draw full benefits without actuarial 
reduction for early retirement. Information based on legislation adopted 
by 30 April 2013. 
(1) Minimum age, varies depending on conditions such as number of 

 

FI 63-68 
(4) 63-68 

(4)  
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SE 61-67 
(4) 61-67 

(4)  

UK 65 W: 60 66  67 in 2028 

In the area of health and long term care the challenge is to balance the need for universal care 
with increasing demand from an ageing population, technological developments and growing 
patient expectations in all age groups. Over 70% of the projected increase in age-related 
public spending is due to health and long term care. Reforms are needed to achieve more 
efficient use of limited public resources and access to high quality care. 

Restoring normal lending to the economy 

Lending conditions, notably in countries under financial stress, remain tight and the supply of 
credit is limited despite the massive support provided by governments and the accommodative 
monetary policy of the ECB. The situation has worsened particularly in Greece, Ireland, 
Portugal and Slovenia but also in France, Italy and the UK. Germany is the only country 
where SMEs are reporting a positive improvement in bank loan availability. Credit to SMEs 
in some countries is affected by investors' concerns regarding the weak economic and 
financial environment. Moreover, the on-going repair of the banking system is not yet 
complete. The cleaning of bank balance sheets remains a priority in several Member States to 
restore normal lending to  the most productive parts of the economy.  

Graph 2. Credit conditions remain tight and credit markets are fragmented  

 

 

Given the previous levels of unsustainable public and private indebtedness, the ongoing 
correction in the financial sector is necessary. However, the adjustment should not overshoot 
what is necessary or be made worse by badly functioning, fragemented markets. Therefore 
public policy should work to reinforce the banking sector, helping to remove obstacles to 
corporate financing and investment in infrastructure. 

The focus has shifted from raising capital to removing vulnerabilities in the banking sector. 
EU wide harmonised asset quality reviews should be pursued as part of restoring trust in EU 
banks and provide transparency on banks’ assets and liabilities. This should allow the 

Credit conditions in the euro area  
ECB Bank Lending Survey 

Interest rate spread between smaller and  
larger loans to non-financial corporations 
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identification of any remaining pockets of vulnerability and reinforce confidence in the sector 
as a whole.  

Putting a European-level Banking Union in place, with a single supervisor and a single 
resolution mechanism, will be an important part of completing the overhaul of the financial 
sector and restoring normal lending. The recapitalisation of those banks that need it should be 
completed rapidly so that the new single supervisory mechanism can become fully operational 
and be subsequently complemented by a single resolution mechanism.  

Developing alternative sources of financing of the economy, less dependent on bank 
financing, must be a priority. There are indications of a gradual shift in firms' financing 
towards capital markets, but the trend is too slow to produce a near term impact. Moreover, 
SMEs often do not have direct access to capital market financing. Initiatives such as new EU 
frameworks for investment in venture capital and in social entrepreneurship funds have been 
agreed and will ease the situation. Moreover, the paid-in capital of the EIB has been increased 
by EUR 10 billion, which should help to unlock up to EUR 180 billion of additional 
investment across the EU. This additional funding will allow significant extra lending to 
SMEs and which should cover a wide geographic and sectoral spread. The pace of EIB 
lending, in particular for SMEs, must be stepped up as a matter of urgency.   

A number of other measures should be prepared at EU and Member State level to facilitate 
SMEs' access to bank and non-bank financing, such as improving the framework for venture 
capital, dedicated markets for SMEs and SME pooling, new securitisation instruments for 
SMEs, setting up standards for credit scoring assessments of SMEs and promoting non-
traditional sources of finance such as leasing, supply chain finance or crowd funding.  

The European Compact for Growth and Jobs of June 2012 highlighted the importance of 
investing in infrastructure and pointed to the role of the EU's structural funds and the EIB in 
this area. The Project Bond initiative launched in November 2012 can play a useful role in re-
opening debt capital markets in Europe to infrastructure finance. It now needs to be expanded 
and developed together with other debt instruments under the Connecting Europe Facility 
(2014-2020). In March 2013 the Commission also launched a Green Paper on long term 
financing3 inviting stakeholders to submit their views on how to improve financing of the real 
economy and remove obstacles to long term investment. 

Box 3. Examples of recent efforts to facilitate access to finance for businesses 

To address tight lending conditions DK has taken initiatives, including creating a state investment 
fund (Danish Growth Capital) and a development and credit package. Another scheme provides credit 
guarantees for smaller bank loans 2013-2015. The Estonian government is supporting company 
financing through the KredEx, Enterprise Estonia and the Estonian Development Fund. Poland put a 
new SME guarantee and created a new growth fund of funds with the European Investment Fund and 
BGK to stimulate investment in venture capital, private equity and mezzanine funds. In Italy recourse 
to non-bank funding has been encouraged including through allowances for new corporate equity, the 
creation of a Fund for Sustainable Growth and the introduction of crowd funding for innovative start-
ups. The UK has established the Funding for Lending Scheme, in which banks are able to borrow 
more cheaply from the Bank of England providing that they use some of the money to lend to 
businesses. EU structural funds and the action of the EIB are supporting several of these schemes. 

                                                 
3  COM (2013) 150 
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Member States, such as Sweden, the Netherlands and the UK, need to manage the level of 
private debt and the vulnerability of households faced with possible shifts in the real estate 
market4. Some measures have been taken, for instance on the regulatory side and on reducing 
tax incentives towards indebtedness, such as tax reliefs on mortgage interest payments. 
Measures to address imbalances caused by high household indebtedness and high house 
prices are also producing positive results by reducing the impact of risky loans. Member 
States should also address the bias that currently exists in the majority of corporate tax 
systems in favour of indebtedness.  

Promoting growth and competitiveness for today and tomorrow 

Many Member States are experiencing a reduction in public and private investment5 and an 
increase in savings rates, driven by the desire of companies and households to reduce existing 
debt levels and/or increase asset holdings. While necessary on the part of individual 
companies and households, this tends to reduce aggregate demand and calls for a 
comprehensive set of reforms in product and labour markets to reduce the negative impact on 
growth and to boost longer term growth potential. 

Frontloading growth and regaining competitiveness is essential for a successful and lasting 
recovery. As shown by the recent export performance in Ireland, Spain and Portugal, major 
adjustments to improve cost and non-cost competitiveness are producing positive effects, 
already in the short term.  

"Deficit" Member States need to reallocate resources, away from non-tradable sectors (such 
as housing) to tradable sectors. They need to reinforce competition in general, opening 
services and non-market services including network services. "Surplus" Member States can 
and should boost domestic demand, for example by reducing the high taxes and social 
security contributions they levy on low wages. Recent wage developments and resilient labour 
markets in "surplus" countries will contribute to boosting domestic demand and also have a 
positive spill over effect elsewhere in the EU. These Member States could do more to open up 
their services sector by removing unjustified restrictions and barriers to entry, increasing 
investment, making services more affordable for lower income groups. 

In the recent past, the competitiveness of a number of Member States has been hampered by 
wage increases which outstripped productivity trends. For these Member States, the 
Commission had recommended reviewing wage-setting mechanisms to align wages with 
productivity developments, and efforts have been made in this direction. Some Member States 
have undertaken legislative reforms or introduced incentives to make such a link. In other 
cases wage indexation schemes have been partially reformed or their application has been 
frozen but the structural reforms needed to link wage developments with productivity on a 
permanent basis are still missing. While country-specific recommendations have been 
maintained for 2013, they have been reformulated to take account of changes that are being 
made. 

Europe clearly needs to step up its innovation efforts and continue to shift production patterns 
towards high value added activities. According to the latest edition of the Commission's 
                                                 
4  Imbalances for these countries have been identified in this area under the Macro-economic Imbalances 

Procedure. 
5  In 2013 Member States have started to obtain new revenues from the auction proceeds of emission 

trading allowances which can be used for financing low-carbon innovative projects 
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Innovation Union scoreboard, there is still a significant gap between those Member States 
with the weakest innovation performance (BG, RO, LV, PL) and those with the strongest (SE, 
DE, DK, FI). This places the EU as a whole behind some of its key competitors. 

Weak productivity results partly from limited competition in products and services markets, 
but also from poor performance in education and research, and the inability to transfer 
research results into goods and services for the market place. A significant share of publicly 
funded private R&D is done through direct grants. Alternative ways of supporting innovation 
capacities, such as tax incentives to boost private funding and the strategic use of public 
procurement, should be developed. 

The large economic and jobs potential of the services sector remains untapped. The 
Commission estimates that EU GDP could be boosted by between 0.8% and 2.6% if Member 
States were to remove restrictions on the provision of services in line with the Services 
Directive. Under the most ambitious scenario, the highest gains would be obtained in CY, ES, 
UK, LU, NL, DK, AT, SE and FR6. Concrete measures are recommended to improve 
competition in the services sector, by removing barriers in retail and excessive restrictions in 
professional services and regulated professions in particular. The full implementation of the 
EU Services Directive can play an important role in the development of cross-border services 
and help to increase productivity on domestic markets. 

Improving the business environment, more generally, is a priority and several positive steps 
have been taken (see Box 4). Some of these good practices could be taken up more widely. 

Box 4. Examples of measures taken to develop economic activities in the services sector 

Regulations prescribing company form or requiring capital ownership have been made less stringent in 
Poland, Germany, France, Cyprus and Italy since the Services Directive came into force. The need for 
prior authorisation to set up businesses has now been abolished for a number of services in Italy and 
several in France. In the retail market, it is no longer necessary to undergo an economic test to open 
certain premises in Spain and Germany. Malta has also abolished compulsory tariffs for regulated 
professions, allowing businesses to set their own prices.  

A supportive business environment is needed to encourage new start-ups and allow existing 
firms to grow and attract investment. While some improvements have been made in the 
business environment in the last five years the situation still varies widely across Member 
States. Spain has an ambitious plan to reduce administrative burden – if the draft law on 
Market Unity is implemented as proposed it could add 1.28% to GDP in the first year. A 
major simplification plan has been announced in France and significant progress has been 
made on e-procurement in Portugal and Lithuania. 

The quality, coverage and affordability of network industries are essential for the 
competitiveness of the economy. Several recommendations relate to the development of 
broadband, improved functioning of the energy market and improvements in the transport 
sector (railway, airport, ports, road transport). The development or refurbishment of major 
infrastructures, in line with EU priorities, should remain an important source of activities. The 
railway market is most open in Denmark, Sweden and the UK which have all seen a growing 
market share for rail. 

                                                 
6  See: http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_paper/2012/pdf/ecp_456_en.pdf 
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The job creation potential of the green economy is not fully tapped. Resource efficiency 
makes economic and environmental sense and is an integral aspect of our future 
competitiveness. Member States should step up these investments as part of modernising 
production methods in a more sustainable way. Energy efficiency measures are lagging 
behind, in spite of their positive impact in terms of jobs and financial savings for businesses 
and households7. Reducing CO2 emissions, notably from the transport and construction 
sectors, remains a clear priority, in line with EU commitments. The potential of the waste and 
recycling sector should be taken up. It has been estimated that the full implementation of EU 
waste legislation would save EUR 72 billion a year, increase the annual turnover of the sector 
by EUR 42 billion and create over 400,000 jobs by 20208. 

Tackling unemployment and the social consequences of the crisis  

The crisis has had a severe and lasting impact on levels of unemployment and the social 
situation in many parts of Europe. Social protection systems have helped to cushion the worst 
social consequences of the crisis although some of them are now coming under strain due to 
the duration of the crisis. Yet, as shown in Table 2 below, there is an increasing disparity 
across Member States. In several of them unemployment levels have increased sharply, and 
the numbers of unemployed reach very high levels. The unemployment situation of young 
people (with an unemployment rate of 23.5% on average but 55.9% and 62.5% in ES and EL 
respectively) and the increasing proportion and number of long-term unemployed (from 4.1% 
in 2011 to 4.6% of the labour force in 2012) are particularly worrying. 

However some Member States display a robust employment performance. Austria has the 
lowest unemployment rate in the EU, at 4.7 % in March 2013, while its overall participation 
rate has slightly increased to over 75%. In Germany, unemployment decreased from over 8% 
to 5.4% in just a few years. In the UK, the overall unemployment rate has decreased from 
8.2% in 2011 to 7.7% in February 2013. 

Major labour market reforms aiming at improving the resilience of the labour market, 
introducing more internal and external flexibility, reducing segmentation and facilitiating 
transition between jobs have been introduced in several Member States, sometimes in 
consultation with social partners. This is particularly the case in countries under programmes. 
Such reforms should gradually produce their effects. It is important that they take account of 
the need to build-up rights for the future and ensure the employability of workers. 

Given the EU's demographic situation, reforms also need to focus on increasing the labour 
participation of women and older workers by making sure the tax and benefit systems provide 
the right incentives to return and stay in work. Developing early childhood education and 
care, usually referred to as childcare, addressing child poverty and preventing early school-
leaving are key instruments to this end. The quality, affordability and accessibility of related 
services play a crucial role. 

In the short term, the capacity of public employment services to cope with the rising number 
of unemployed people is being heavily tested. More effective job-search assistance and 
training opportunities, including support to mobility schemes, is needed in several countries. 
                                                 
7  Two Member States have not communicated their indicative energy efficiency targets as required under 

articles 3 and 24 of the Energy Efficiency Directive (2012/27/EU) and nine Member States have made 
incomplete communications. 

8  See: http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/study%2012%20FINAL%20REPORT.pdf 
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All the evidence shows that personalised support produces better results; yet, action in this 
direction is not being taken, or not fast enough, in several Member States with the highest 
levels of unemployment. Confronted with increasing requirements public employment 
services should seek to increase their effectiveness and enhance their cooperation. 

The fundamental right of free movement enshrined in the Treaty provides employment 
opportunities. It is one of the possibilities to address the skills and job mismatch. Labour 
market mobility also represents an adjustment mechanism in the EMU. The Commission will 
build on the European Employment Service (EURES), intensifying and broadening its 
activities including by promoting youth mobility. 

Table 2. Unemployment rates and number of persons unemployed, overall and young people 
(under 25) – March 2013* 

 
 

* March 2013 or latest available data 
Source: European Commission 
 

A more fundamental assessment is also needed of how to make the provision of education and 
training more transparent and efficient, how to achieve a better match between skills and 
available jobs and how to reinforce synergies between the different training providers. The 
share of early school leavers, particularly for people with a disadvantaged or migrant 
background, remains unacceptably high in several Member States and the provision of 
lifelong learning opportunities is sub-optimal. Early school leaving is above the EU average 
in MT, ES, PT, IT, RO and UK9, while BG, RO, EL, HU and SK have the lowest 
participation rates in lifelong learning10. These problems existed before the crisis but are 
especially problematic now in view of the breadth of economic adjustments taking place, and 
the prospect of longer working lives. Skills mismatches and bottlenecks in many regions and 
sectors are a further illustration of the inadequacy of certain education and training systems. 

Several Member States have initiated reforms of their vocational education and training 
systems to adapt skills and competences of young people to labour market needs. A number 

                                                 
9  See: http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/themes/21_early_school_leaving.pdf 
10  See: http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/themes/22_quality_of_education_and_training.pdf 
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of Member States have established the bases for high quality apprenticeships and dual 
vocational training (EL, ES, IT, LV, PT, SK), although the process is still in initial phases and 
will need close involvement of social partners in order to be successful. Others have initiated 
reforms to increase the efficiency of their higher education systems to reduce drop-outs and to 
adapt them to labour market needs (AT, IT, PL) and increasingly use innovative performance 
based funding models to achieve these objectives (CZ, HU, SK, UK). 
Young people have been particularly affected by the rise in unemployment. Important efforts 
have been initiated at EU level to support national and regional strategies (Box 5).  

 

 

Box 5. Implementing the EU Youth Guarantee 

Following a proposal from the Commission, Member States have agreed to put in place a Youth 
Guarantee to give every young person under the age of 25 a good-quality offer of employment, 
continued education, an apprenticeship or a traineeship within four months of becoming unemployed 
or leaving formal education. 

Finland has launched a guarantee offering each young person under 25 (under 30 for recent graduates) 
a job, a traineeship, on-the-job training, a study place, or a period in a workshop or rehabilitation 
within 3 months of becoming unemployed. In Austria, a “Job and Training Guarantee” is in place for 
young people aged between 19 and 24. Unemployed young people are offered employment, targeted 
training or subsidised employment within the first six months of their registration with the public 
employment service. In Sweden, the approach is to empower the young registered unemployed, 
starting with three months of intensified support for job seeking, followed by an active matching 
process combined with an apprenticeship or further education.  

The Commission has proposed and the European Council has agreed to launch a Youth Employment 
Initiative. This Initiative will make EUR 6 billion available during the next Multi-annual Financial 
period (2014 to 2020) to support young people not in employment, education or training (NEETs) in 
regions which have a youth unemployment rate of over 25%. The Initiative can play a key role in 
supporting the implementation of the Youth Guarantee. 

The severe social impact of the crisis is causing poverty levels to rise in several Member 
States. Some are accelerating efforts to tackle poverty and social exclusion, but there is more 
to be done to strengthen social safety nets and enhance the adequacy and cost-effectiveness of 
benefits, including through better targeting, administrative simplification and greater take-up 
of rights. The long-term unemployed should be supported to reconnect with the labour 
market, and better links between social assistance and activation measures are essential to this 
effect. 

Modernising public administration  

The crisis has shown that weaknesses in public administration can impair the capacity of 
Member States to implement modern, reform oriented economic and social policies. From the 
need to overhaul certain public employment services to a lack of economic analytical capacity 
to design and implement structural reforms, to improve the management and increase low 
levels of absorption of EU structural funds, the need to modernise Member State public 
administrations is clear.  
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Modernising public administration requires strengthening strategic design and 
implementation: ministries and public authorities at national, regional and local levels should 
improve their capacities to define key challenges, identify the main priorities to address these 
challenges, assess the economic, social and environmental impact of interventions, and design 
appropriate action plans with clear milestones. However, an integrated approach is crucial: in 
order to avoid a proliferation of strategies on public administration reform, the development 
and implementation of such strategies should be closely coordinated across all relevant 
departments.  

A modern public administration is an essential factor to underpin the design and delivery of 
policies promoting jobs, growth and competitiveness. The development of an SME friendly 
environment, for instance, requires i.a. a reduction of the administrative burden related to the 
establishment of new businesses and an administrative framework promoting innovation. This 
requires in turn strengthening the administrative capacity of the public authorities, and 
supporting online services and modern information infrastructures.  

A skilled public administration workforce is important, particularly in times of crisis with its 
ensuing squeeze on public financing. What matters is not only the capacity to attract but also 
to retain good staff, thereby safeguarding the attractiveness of public administration. This 
requires first and foremost solid recruitment policies, promotion and career development 
schemes, the promotion of leadership, through inter alia learning and training.  

Some Member States are reducing public sector employment and others are investing in e-
government to increase efficiency and cost-effectiveness. The crisis has also revealed the 
negative economic impact of slow and outdated legal systems and the relevance of the quality, 
independence and efficiency of the judiciary for maintaining or regaining investor confidence. 
Some Member States are now taking steps to overhaul insolvency laws, to increase the 
efficiency of their court systems (Portugal and Spain) but in others (Malta, Romania, Italy, 
Slovakia, Hungary, Latvia and Bulgaria) the Commission has made recommendations for 
faster and more effective action and/or for measures to strengthen the independence of the 
judiciary. Efforts to reform tax administrations and legislation are also necessary to improve 
taxpayers' compliance and reduce administrative and compliance costs.  
Box 6. Examples of recent measures to address tax compliance and improve the efficiency of tax 
administration 
 
To improve tax compliance, countries are implementing both voluntary compliance measures and 
enforcement policies. The mix varies depending on national circumstances. BE has quadrupled the 
penalties for tax fraud and tax authorities have been granted increased access to personal data. BG 
introduced additional e-services and expanded the communication channels with the Information 
Centre of the National Revenue Agency, increasing the use of third party information.  CZ continued 
working on streamlining the organisation of its tax authority (moving towards an Integrated Revenue 
Agency) and enhanced its risk management capacity by introducing the concept of "unreliable VAT 
taxpayer". IT on the one hand increased controls and made sanctions stricter, while at the same time 
increasing the information obligations for taxpayers. On the other hand, the country also took a certain 
number of simplification measures. LT enhanced its compliance strategy, increased the assistance 
provided to taxpayers while also boosting controls, in particular for cash-based transactions. SK has 
improved its risk management techniques with a focus on VAT fraud and took measures to fight 
evasion by mandating electronic payments above a certain limit. 
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4. CONCLUSION 

The short-term economic outlook for Europe is still weak, but many of the actions now being 
taken by Member States are helping to move the EU beyond the crisis. Current account 
imbalances are being reduced in the euro area, and its current account is moving into surplus. 
Efforts to rebalance the economy must continue  in all Member States: deficit countries need 
to boost their competitiveness, while surplus countries need to remove obstacles to the growth 
of their domestic demand. 

Structural reforms should be pursued more intensively, as this is no ordinary cyclical 
downswing. But it often takes time before the benefits become concrete and, based on past 
experience, the employment situation will only react with a time lag. Active labour market 
policies are crucial, especially in combatting youth unemployment. The additional time 
proposed for fiscal consolidation for some Member States should be used for the 
implementation of ambitious structural reforms to increase adjustment capacity and boost 
growth and employment. Greater urgency is needed, including the acceleration of decisions 
and the mobilisation of funding at national level, to fight youth unemployment. The Youth 
Guarantee Scheme, proposed by the Commission and now adopted by the Member States, is 
an important element in this respect and should be activated rapidly at national level. 
Finalising agreement on the next multi annual financial framework, which will provide  
additional, dedicated funding for tackling youth unemployment, must also be a high priority. 

Restoring the financial sector's ability to channel savings to their most productive uses will be 
important to boost investment levels particularly for southern Europe.  All possible ways and 
means at the disposal of the EU institutions, including the European Investment Bank, should 
be geared to this effort, in particular with regard to SME access to finance. It is equally 
important for the EU economy to adopt and implement the Multi-annual Financial Framework 
2014-2020. The Commission calls upon the European Parliament and the Council to reach 
agreement without delay. In parallel, Member States should accelerate their preparations for 
the next Multi-annual Financial Framework so that EU co-funding of investments and job 
support measures can be made available from the beginning of 2014 to support the 
implementation of the reforms called for in the country-specific recommendations. In parallel, 
rapid progress on the Banking Union is necessary to reinforce confidence. In the short term 
we need to ensure that banks' balance sheets are adequately capitalised to enable them to play 
their role in financial intermediation and to contribute to strengthening Europe's growth 
potential. 

The European Semester process is now well established and is working to deliver more co-
ordinated policy making across the EU. It takes the specificity of each country into account 
while at the same time developing synergies across countries, recognising the 
interdependence between members of the EU. For the 2013 exercise the Commission stepped 
up its political and technical contacts with Member States and many Member States made a 
greater effort to involve national parliaments, the social partners and civil society in 
developing and discussing their national reform programmes. National ownership of the 
reform process will be crucial to its succcess. 

Europe is undertaking a wave of reforms which will enable new, sustainable and job-rich 
growth to emerge. We cannot lower our guard in responding to these challenges at national 
and at EU-level. Implementing structural reforms will be Europe's joint agenda for the coming 
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months. Acting together at EU and national level we can move Europe beyond the current 
crisis and onto a path of smart, sustainable and inclusive growth. 

 

 



 

ANNEX 1 - OVERVIEW OF COUNTRY-SPECIFIC RECOMMENDATIONS FOR 2013-2014 
 

 
Note: Commission's recommendations presented on 29 May 2013 for 2013-2014. Cyprus, Greece, Ireland and Portugal should implement commitments under EU/IMF financial assistance 
programmes. More information at : http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm  

http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm


 

ANNEX 2 – OVERVIEW OF EUROPE 2020 TARGETS11 
*Countries that have expressed their national target in relation to an indicator different than the EU headline target indicator 

Member 
States 
targets 

Employment 
rate (in %) 

R&D in % of 
GDP 

Emissions 
reduction 

targets 
(compared to 
2005 levels)12 

Renewable 
energy Energy efficiency13 Early school 

leaving in % 
Tertiary education 

in % 
Reduction of population at risk of poverty or 

social exclusion in number of persons 

EU headline 
target 75% 3% 

-20% 
(compared to 
1990 levels) 

20% 20% 10% 40% 20,000,000 

Estimated 
EU 73.70-74% 2.65-2.72% 

-20% 
(compared to 
1990 levels) 

20% n.a 10.3-10.5% 37.6-38.0%14  

AT 77-78% 3.76% -16% 34% 31.5 9.5% 
38% (including ISCED 
4a, which  in 2010 was  

at about 12%) 
235,000 

BE 73.2% 3.0% -15% 13%  9.5% 47% 380,000 

BG 76% 1.5% 20% 16%  11% 36% 260, 000* 

CY 75-77% 0.5% -5% 13% 2.8 10% 46% 27,000 

CZ 75% 1% (public 
sector only) 9% 13%  5.5% 32% 

Maintaining the number of persons at risk of 
poverty or social exclusion at the level of 2008 

(15.3% of total population) with efforts to 
reduce it by 30,000 

DE 77% 3% -14% 18% 251.0 <10% 
42% (including 

ISCED4 which in 2010 
was   at 11.4%) 

320, 000 (long-term unemployed)* 

DK 80% 3% -20% 30% 17.8 <10% At least 40% 22,000 (persons living in households with very 
low work intensity)* 

EE 76% 3% 11% 25% 6.5 9.5% 40% 61,860 people out of risk-of-poverty* 

EL 70% 0.67% -4% 18% 27.1  under 10% 32% 450,000 
 

                                                 
11 The national targets as set out in the National Reform Programmes in April 2013. 
12 The national emissions reduction targets defined in Decision 2009/406/EC (or "Effort Sharing Decision") concern the emissions not covered by the Emissions Trading System. The 

emissions covered by the Emissions Trading System will be reduced by 21% compared to 2005 levels. The corresponding overall emission reduction will be -20% compared to 
1990 levels. 

13 The Energy Efficiency Directive 2012/27/EU sets out in article 3(1)(a) that the European Union 2020 energy consumption has to be of no more than 1474 Mtoe primary energy or 
no more than 1078 Mtoe of final energy. All but two Member States (the Czech Republic and Luxembourg) have set their targets by 30 April 2013, but not all expressed these 
targets in primary and final energy level as requested by the Directive. This explains why data for some Member States and the EU level estimate are missing. This table only 
reports on primary energy consumption levels in 2020 expressed in Mtoe. '*' indicates that the target is preliminary. 

14 Calculation does not include ISCED 4 (Germany, Austria). 



 

ES 74% 2% -10% 20% 121.6 15% 44% 1,400,000-1,500,000 

FI 78% 4% -16% 38% 35.9 8% 
42%  

(narrow national 
definition) 

150,000 

FR 75% 3% -14% 23% 236.3 9.5% 50% No new target for the time being  
(the target was valid until 2012) * 

HU 75% 1.8% 10% 14.65% 26.6 10% 30.3% 450,000 

IE 69-71% approx.2%- 
2.5% of GNP -20% 16% 13.9 8% 60% 200,000* 

IT 67-69% 1.53% -13% 17% 158.0 15-16% 26-27% 2,200,000 

LT 72.8% 1.9% 15% 23%  <9% 40% 170,000 

LU 73% 2.3-2.6% -20% 11%  <10% 66% 6,000 

LV 73% 1.5% 17% 40% 5.23* 13.4% 34-36% 121,000* 

MT 62.9% 0.67% 5% 10% 0.825 29% 33% 6,560 

NL 80 % 2,5 % -16% 14% . <8 % >40% 
45% expected in 2020 93,000* 

PL 71% 1.7% 14% 15.48% 96.4 4.5% 45% 1,500,000 

PT 75% 3% 1% 31% 22.5 10% 40% 200,000 

RO 70% 2% 19% 24%  11.3% 26.7% 580,000 

SE Well over 80% Approx. 4% -17% 49% 36.7-66.0 <10% 40-45% 

Reduction of the % of women and men who are 
not in the labour force (except full-time 

students), the long-term unemployed or those 
on long-term sick leave to well under 14% by 

2020* 
SI 75% 3% 4% 25%  5% 40% 40,000 

SK 72% 1.2% 13% 14% 16.2 6% 40% 170,000 

UK No target in 
NRP 

No target in 
NRP -16% 15% 177.6. No target in 

NRP 
No target  
in NRP 

Existing numerical targets of the 2010 Child 
Poverty Act* 

HR15 59% 1.4% +26% 20%  4% 35% 100,000 

 
 

                                                 
15 Croatia submitted a list of preliminary national 2020 targets. Given their preliminary nature, they are not included in the EU-wide estimates. 
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1. Wstęp 

Podstawowym instrumentem realizacji na poziomie państw członkowskich przyjętej 
w 2010 roku strategii „Europa 2020” są aktualizowane w kwietniu kaŜdego roku 
Krajowe Programy Reform (KPR). Aktualizacji tej dokonuje się w rytmie Semestru 
Europejskiego, jednocześnie z aktualizacją Programów Stabilności lub Konwergencji, 
co umoŜliwia powiązanie procesów programowania reform strukturalnych 
z planowaniem budŜetowym. 

Niniejsza aktualizacja jest trzecią edycją KPR w tym cyklu. Pierwszym, wyjściowym 
dokumentem był Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020, 
przyjęty przez Radę Ministrów 26 kwietnia 2011 r., w którym określono jak Polska 
w perspektywie do roku 2020 będzie realizować zobowiązania podjęte w zakresie 
pięciu wiodących celów strategii „Europa 2020”, uwzględniając przy tym specyficzne 
krajowe uwarunkowania i kierunki działań wytyczone w polskich dokumentach 
strategicznych. W KPR Rząd RP uznał, Ŝe naleŜy skupić się na odrabianiu zaległości 
rozwojowych oraz budowie nowych przewag konkurencyjnych w trzech obszarach 
priorytetowych: 

1. Infrastruktura dla wzrostu zrównowaŜonego; 
2. Innowacyjność dla wzrostu inteligentnego; 
3. Aktywność dla wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu. 

Odrabianie zaległości rozwojowych polegać będzie przede wszystkim na zmniejszeniu 
dystansu infrastrukturalnego m.in. w transporcie, energetyce, telekomunikacji, 
infrastrukturze społecznej oraz poprawie otoczenia regulacyjnego i działań na rzecz 
podniesienia jakości stanowionego prawa, z zachowaniem wysokiej jakości usług 
świadczonych przez administrację publiczną.  

Budowanie nowych przewag konkurencyjnych wymaga przede wszystkim działań 
związanych z poprawą zdolności innowacyjnych przedsiębiorstw oraz społeczeństwa. 
Działania te powinny się skupiać na wzmacnianiu kadry nauczającej w rozwoju 
kompetencji związanych z kreatywnością i innowacyjnością w zakresie metod 
nauczania. WaŜne jest równieŜ wzmocnienie powiązań między szkolnictwem 
wyŜszym, sektorem nauki i sferą gospodarki. W konsekwencji działania te powinny 
przełoŜyć się na wzrost poziomu zatrudnienia, szczególnie wśród tych grup, których 
potencjał do tej pory nie został w pełni wykorzystany. Podejście takie w Ŝaden sposób 
nie wyklucza promowania tworzenia miejsc pracy wysokiej jakości. Konieczne jest 
takŜe uzyskanie impetu cyfrowego, który będzie jedną z kluczowych dźwigni dla 
utrzymania wysokiego tempa rozwoju gospodarczego w przyszłości. Dotyczy to 
w szczególności nowych przewag konkurencyjnych, które będą tworzone w oparciu 
o zaawansowane technologie. Pozwoli to Polsce w średnim okresie podnieść 
innowacyjność gospodarki i zwiększyć adaptacyjność społeczeństwa. 

Ten wybór obszarów priorytetowych i kierunków działań został podtrzymany 
w dokumencie pn. Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 
2020” – Aktualizacja KPR 2012/2013, przyjętym przez Radę Ministrów 25 kwietnia 
2012 r. Zasadnicza część tej aktualizacji polegała na weryfikacji listy działań 
z rozdziału Koncentracja tematyczna oraz wskazaniu zadań do realizacji w latach 2012-
2013. Przy weryfikacji listy działań kierowano się doświadczeniami z pierwszego roku 
wdraŜania KPR, w tym postępem w realizacji poszczególnych zadań oraz podjętymi 
w ciągu tego okresu decyzjami i wyborami politycznymi. 
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Podobnie postąpiono równieŜ przy obecnej aktualizacji – zostały utrzymane 
priorytetowe kierunki działań; usunięto działania juŜ zrealizowane, wskazano zadania 
do realizacji w latach 2013-2014. Ze względu na potrzebę bardziej precyzyjnego 
monitorowania postępów w realizacji strategii „Europa 2020”, zmieniono jednak układ 
treści rozdziału Koncentracja tematyczna, porządkując zapisane w nim działania 
według pięciu wiodących celów z uzupełnieniem dodatkowo o działania przyczyniające 
się do realizacji zaleceń Rady UE skierowanych do Polski 10 lipca 2012 r.1, które 
wykraczają poza te cele. W odrębnym rozdziale opisane zostały działania, które 
w sposób pośredni wpisują się w cele strategii „Europa 2020” i jednocześnie 
odpowiadają na wyzwania zidentyfikowane w inicjatywach przewodnich 
towarzyszących tej strategii. Z punktu widzenia Polski istotną rolę odgrywają działania 
mające na celu wsparcie przedsiębiorstw, przyczyniające się do realizacji 
ogólnounijnego celu wzrostu udziału przemysłu w PKB z aktualnych 16% do 20% 
w 2020 r., co zaproponowano w komunikacie dotyczącym reindustrializacji2.Wsparcia 
wymagają równieŜ przedsięwzięcia przyczyniające się do poprawy otoczenia 
regulacyjnego podmiotów gospodarczych. 

Aktualizacja KPR 2013/2014 uwzględnia priorytety zawarte w Rocznej Analizie 
Wzrostu Gospodarczego na 2013 r.3 i potwierdzone w konkluzjach Rady Europejskiej 
z 14-15 marca 2013 r., dotyczących konsolidacji fiskalnej, działań dla ograniczenia 
bezrobocia, zwłaszcza wśród młodzieŜy, wsparcia dla wzrostu gospodarczego 
i konkurencji na jednolitym rynku oraz redukcji obciąŜeń regulacyjnych. Obok 
wymienionych wyŜej dokumentów unijnych, bazę dla przygotowania Aktualizacji KPR 
2013/2014 stanowiła równieŜ przyjęta przez Radę Ministrów 25 września 2012 r. 
Strategia Rozwoju Kraju 2020: aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, 
sprawne państwo (SRK 2020), a takŜe juŜ przyjęte lub procedowane w ramach Rady 
Ministrów strategie zintegrowane4.  

NiezaleŜną część Aktualizacji KPR 2013/2014 stanowi załącznik nr 2 zawierający 
Deklarację na temat celów Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na rok 2013 w związku 
z uczestnictwem Polski w Pakcie Euro Plus.  

Przy przygotowaniu Aktualizacji KPR 2013/2014 brano równieŜ pod uwagę rolę jaką 
KPR będzie odgrywał w mechanizmach realizacji unijnej polityki spójności w ramach 
nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Z jednej strony środki pochodzące 

                                                 
1 Zalecenie Rady z 10 lipca 2012 r. w sprawie krajowego programu reform Polski z 2012 r. oraz 
zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Polskę programu konwergencji na lata 2012–
2015, OJ (2012/C 219/19) 
2
 Komunikat KE: Silniejszy przemysł europejski na rzecz wzrostu i oŜywienia gospodarczego - 

Aktualizacja komunikatu w sprawie polityki przemysłowej (COM(2012)582) 
3 Komunikat KE: Roczna analiza wzrostu na 2013 r. COM(2012) 750 
4 Główne cele rozwojowe kraju w perspektywie średniookresowej zostały sformułowane w Strategii 
Rozwoju Kraju 2020: aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo (SRK 2020), 
przyjętej przez Radę Ministrów 25 września 2012 roku. Dodatkowo realizacja poszczególnych celów 
strategii „Europa 2020” będzie zapewniona poprzez wdraŜanie zapisów zintegrowanych strategii rozwoju 
- cel w zakresie zatrudnienia (głównie działania przewidziane w Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego - 
SRKL), cel w zakresie innowacyjności (głównie działania przewidziane w Strategii Innowacyjności 
i Efektywności Gospodarki - SIEG), cel w zakresie energii i klimatu (głównie działania przewidziane 
w Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko - BEiŚ), cel w zakresie edukacji (głównie 
działania przewidziane w SRKL, SIEG), cel w zakresie ubóstwa (głównie działania przewidziane 
w SRKL). Dodatkowo do realizacji celów strategii „Europa 2020” przyczyniać się będą pozostałe 
strategie zintegrowane tj.: Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego, Strategia Rozwoju Transportu 
do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.),  Strategia Sprawne Państw, Strategia Rozwoju Systemu 
Bezpieczeństwa Narodowego RP  oraz Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego. 
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z polityki spójności będą stanowić istotne źródło finansowania zadań zapisanych 
w KPR. Z drugiej strony, monitorowanie realizacji KPR, zgodnie z projektowanymi 
regulacjami, ma słuŜyć ukierunkowaniu polityki spójności na wsparcie realizacji celów 
strategii „Europa 2020”. KPR będzie pozostawał w ścisłym związku z tzw. umową 
partnerstwa, zawieraną pomiędzy KE i państwem członkowskim dla określenia celów 
i warunków realizacji polityki spójności oraz Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej. 
Zobowiązania państw członkowskich przyjęte w KPR i Programie Konwergencji lub 
Stabilności, a takŜe sformułowane po ich analizie zalecenia i opinia Rady UE (tzw. 
country-specific recommendations, CSR) stanowić będą jeden z kluczowych 
elementów branych pod uwagę przy formułowaniu tej umowy. RównieŜ ta okoliczność 
spowodowała wspomnianą wyŜej zmianę struktury dokumentu KPR, co zresztą było 
zapowiedziane juŜ w ubiegłorocznej aktualizacji. 

Biorąc pod uwagę obecną sytuacje makroekonomiczną, a takŜe prognozy i priorytety 
gospodarcze Rządu RP określone w dokumentach strategicznych, Aktualizacja KPR 
2013/2014 identyfikuje najwaŜniejsze działania, które przekładają się na realizację 
krajowych celów strategii „Europa 2020”, a takŜe spełniają co najmniej jeden 
z następujących warunków: 

o przyczynią się do realizacji zaleceń Rady UE z 10 lipca 2012 r.; 
o zostały wskazane w konkluzjach Rady Europejskiej z 14-15 marca br. 

i/lub Rocznej Analizie Wzrostu Gospodarczego na 2013 r.; 
o zostały wskazane jako warunek ex-ante w załączniku IV do projektu 

rozporządzenia ogólnego dotyczącego przyszłej polityki spójności;  
o wpisują się w działania określone w Strategii Rozwoju Kraju 2020; 
o znajdują się w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów.  

W prace nad Aktualizacją KPR 2013/2014 zaangaŜowany był Międzyresortowy Zespół 
ds. strategii „Europa 2020”, stanowiący organ opiniodawczo-doradczy Prezesa Rady 
Ministrów. W jego skład, obok przedstawicieli administracji rządowej, wchodzą 
równieŜ partnerzy społeczno-gospodarczy, co ma słuŜyć promocji strategii „Europa 
2020”oraz wzmocnieniu współpracy róŜnych środowisk i współodpowiedzialności za 
jej realizację na szczeblu krajowym i lokalnym. 
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2. Scenariusz makroekonomiczny  

Poprawa sytuacji na rynkach finansowych, będąca efektem ustąpienia obaw 
dotyczących rozpadu strefy euro, nie przełoŜyła się na poprawę tempa wzrostu 
gospodarczego UE. W 2012 r. gospodarka europejska zanotowała nieznaczny spadek 
PKB, co wynikało głównie z gorszych od oczekiwań wyników w II połowie ubiegłego 
roku. Korekta zewnętrznych i wewnętrznych nierównowag, zwłaszcza proces 
delewarowania, ograniczyły dynamikę popytu krajowego, czego skutkiem był spadek 
importu UE, głównego wskaźnika popytu na polskie towary i usługi. WciąŜ rósł 
wprawdzie import z Niemiec, z którymi Polska utrzymuje najsilniejsze kontakty 
handlowe, ale i w tym wypadku zanotowano wyraźny spadek tempa wzrostu. 

Polska gospodarka, pomimo stosunkowo wysokiej odporności, odczuła pogorszenie 
koniunktury na głównych rynkach eksportowych. Znalazło to odzwierciedlenie 
w spadku tempa wzrostu eksportu, co w głównej mierze było to efektem stagnacji lub 
nawet spadku eksportu (towarów) do największych gospodarek strefy euro, tj. Niemiec, 
Francji i Włoch. Wyraźnie lepsze wyniki sprzedaŜy do byłych krajów Wspólnoty 
Niepodległych Państw, tj. Rosji i Ukrainy, nie były w stanie tego zrekompensować. 
Kontynuowany był proces konsolidacji finansów publicznych, co znalazło swoje 
odzwierciedlenie w stagnacji konsumpcji i spadku inwestycji sektora instytucji 
rządowych i samorządowych. Pomimo utrzymującego się wzrostu inwestycji sektora 
prywatnego, łącznie inwestycje w całej gospodarce spadły. Równocześnie decyzje 
Rady Polityki PienięŜnej (RPP) w zakresie stóp procentowych miały, w sytuacji 
stopniowego pogarszania się perspektyw wzrostu gospodarczego i słabnącej presji 
inflacyjnej, charakter bardziej adaptacyjny niŜ wyprzedzający. W związku 
z powyŜszym, wraz ze spowolnieniem tempa wzrostu konsumpcji prywatnej oraz 
spadkiem inwestycji w zapasy popyt krajowy spadł. Głównym czynnikiem wzrostu 
PKB był eksport netto w efekcie niŜszej dynamiki importu niŜ eksportu. 
W konsekwencji powyŜszych czynników PKB w 2012 roku zwiększył się tylko 
o 1,9%, wobec 4,3% zanotowanych rok wcześniej. 

Przyjęty scenariusz wzrostu gospodarczego w Polsce zakłada kontynuację wysiłku 
konsolidacyjnego finansów publicznych w kraju. Wśród czynników odpowiedzialnych 
za kształtowanie się spoŜycia publicznego naleŜy wymienić planowane ograniczenia 
kosztów pracy oraz wydatków zaliczanych do zuŜycia pośredniego sektora instytucji 
rządowych i samorządowych. Oczekuje się równieŜ ograniczenia udziału inwestycji 
publicznych w PKB, choć jego skala będzie mniejsza niŜ w 2012 r. Miejsce inwestycji 
publicznych w tworzeniu wzrostu gospodarczego powinny stopniowo przejmować 
inwestycje prywatne. Proces ten jest obserwowany od 2011 r., od kiedy to udział 
w PKB nakładów brutto na środki trwałe sektora rynkowego systematycznie się 
zwiększa, pomimo relatywnie niekorzystnej sytuacji w otoczeniu zewnętrznym. W celu 
utrzymania obecnej dynamiki inwestycji w projekty infrastrukturalne, inwestycje 
bezpośrednio finansowane przez sektor instytucji rządowych i samorządowych mają 
być wspierane inwestycjami realizowanymi w ramach programu Inwestycje Polskie. 
Program ten oparty jest na dwóch filarach: Banku Gospodarstwa Krajowego oraz 
Spółce Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A.  

W przypadku eksportu oczekuje się stabilizacji realnego tempa wzrostu (2,8%) 
w 2013 r. W kolejnych latach realne tempo wzrostu eksportu pozostanie zbliŜone do 
tempa wzrostu rynków eksportowych i wyniesie odpowiednio 4,3% w 2014 r. i ok. 5% 
w latach 2015-16. Oczekuje się, Ŝe w 2013 r. realny wzrost importu będzie istotnie 
niŜszy niŜ prognozowany wzrost eksportu, co pozwoli utrzymać dodatnią kontrybucję 
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eksportu netto we wzrost PKB, jednak na poziomie nieco niŜszym niŜ w roku 
poprzednim (odpowiednio 0,8 pkt. proc. względem 2,0 pkt. proc.). W kolejnych latach, 
wraz z przyspieszeniem popytu w kraju, oczekiwane jest przyspieszenie realnego tempa 
wzrostu importu do poziomów powyŜej tempa notowanego przez eksport.  

Przyjęty scenariusz kształtowania się współczynnika aktywności zawodowej, 
uwzględniający m.in. działania rządu polegające na znacznym ograniczeniu moŜliwości 
przechodzenia na wcześniejszą emeryturę oraz podniesieniu wieku emerytalnego, 
pozwoli ograniczyć negatywne skutki demograficzne dla rynku pracy. Uwzględniając 
spodziewany wzrost liczby osób aktywnych zawodowo oraz fakt, Ŝe rosnąca podaŜ 
pracy napotka silną barierę po stronie popytu na pracę, prognozuje się, Ŝe 
zharmonizowana stopa bezrobocia rejestrowanego wzrośnie do ok. 11% w okresie 
2013-2014, by w kolejnych latach nieznacznie obniŜyć się (ale wciąŜ do poziomu pow. 
10%).  

Utrzymująca się wysoka stopa bezrobocia wraz z rosnącą podaŜą pracy oraz 
planowanym znacznym ograniczeniem wzrostu funduszu wynagrodzeń w większości 
jednostek podsektora rządowego oraz w podsektorze ubezpieczeń społecznych będą 
ograniczać wzrost wynagrodzeń w gospodarce. Uwzględniając wysoki wzrost funduszu 
emerytur i rent w wyniku obowiązującego systemu waloryzacji świadczeń, pomimo 
oczekiwanego zwiększenia stopy oszczędności gospodarstw domowych w związku 
z tzw. efektem przezornościowym, konsumpcja prywatna w 2013 r. wzrośnie realnie 
o 1,1% w porównaniu do 0,8% wzrostu w 2012 r. W kolejnych latach, wraz z poprawą 
warunków na rynku pracy i oczekiwanym polepszeniem nastrojów konsumentów 
dzięki lepszej koniunkturze, tempo wzrostu konsumpcji będzie przyspieszać.  

Uwzględniając istniejącą niepewność co do kształtowania się koniunktury zewnętrznej 
oraz efekty planowanych działań w zakresie polityki gospodarczej – oczekuje się, Ŝe 
wzrost gospodarczy w Polsce w 2013 r. wyniesie 1,5%, czyli o 0,4 pkt. proc. mniej niŜ 
w 2012 r. W kolejnych latach, wraz z poprawą koniunktury w UE moŜna spodziewać 
się przyspieszenia tempa wzrostu PKB w Polsce do 2,5% w 2014 r. oraz odpowiednio 
3,8 i 4,3% w latach 2015-16. W horyzoncie prognozy polityka makroekonomiczna 
prowadzona będzie w warunkach niekorzystnych uwarunkowań cyklicznych. 

Tabela 1 Oczekiwane kształtowanie się podstawowych wielkości makroekonomicznych 
w najbliŜszych latach 

Kategoria 2012 2013 2014 2015 2016 

PKB w ujęciu realnym, wzrost w % 1,9 1,5 2,5 3,8 4,3 

Eksport 2,8 2,8 4,3 5,0 5,1 

Import -1,8 0,9 4,9 5,5 5,9 

SpoŜycie prywatne 0,8 1,1 2,1 3,2 3,5 

SpoŜycie publiczne 0,0 0,9 0,0 -0,6 -0,1 

Nakłady brutto na środki trwałe, wzrost w % -0,8 -0,7 4,4 7,8 9,2 

PKB w cenach bieŜących, mld PLN 1 595,3 1 642,9 1 721,5 1 829,8 1 955,6 

Średnioroczny wzrost cen towarów i usług 
konsumpcyjnych, w % 

3,7 1,6 2,4 2,5 2,5 

Pracujący5, wzrost w % 0,2 -0,3 0,0 0,6 0,6 

Stopa bezrobocia6, w % 10,1 10,8 11,0 10,6 10,3 

                                                 
5 BAEL, 15 lat i więcej. 
6 Zharmonizowana stopa bezrobocia, zgodna z definicją Eurostatu. 
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3. Realizacja celów krajowych strategii „Europa 2020” oraz zaleceń Rady UE z 10 
lipca 2012 r. 

Biorąc pod uwagę wytyczne KE z 14 stycznia br., w tej części aktualizacji KPR 
zawarto główne działania przyczyniające się bezpośrednio do realizacji przez Polskę 
celów strategii „Europa 2020” oraz zaleceń Rady UE skierowanych do Polski 10 lipca 
2012 r.  

KaŜdy podrozdział podzielony został na część podsumowującą główne działania 
podjęte w 2012 r. oraz część prezentującą działania zaplanowane na lata 2013/2014. 
Działaniom zostały przypisane resorty odpowiedzialne za ich realizację, harmonogram 
wdraŜania oraz szacunkowe skutki finansowe. Dane dotyczące skutków finansowych 
planowanych działań/interwencji stanowią szacunkowe wyliczenia ich potencjalnego 
wpływu. W zakresie roku 2013 szacunki te wynikają z ustawy budŜetowej na rok 2013, 
natomiast ostateczny poziom ich finansowania w 2014 r. wynikać będzie z ustawy 
budŜetowej na rok 2014 oraz stosownych aktów prawnych.  W przypadku działań 
będących na etapie projektów kwoty te nie stanowią zobowiązania do czasu ich 
oficjalnego zaakceptowania przez Radę Ministrów. 

3.1. Cel w zakresie zatrudnienia  

W Polsce nadal istotnym wyzwaniem pozostaje zwiększenie wskaźnika zatrudnienia. 
Wśród populacji w wieku 20-64 lata wskaźnik ten kształtuje się na poziomie 64,7% 
(dane za 2012 r.), podczas gdy średnia dla całej Unii Europejskiej to 68,5% (dane za 
2012 r.). Drugim głównym zadaniem pozostaje powstrzymanie wzrostu bezrobocia, 
które jest m.in. wynikiem niekorzystnej sytuacji makroekonomicznej w Polsce 
i Europie. W 2012 r. średnioroczna stopa bezrobocia wg metodologii BAEL dla osób 
w wieku 15 lat i więcej wyniosła 10,1%.  

W związku z tymi wyzwaniami, jak równieŜ mając na uwadze zachodzące procesy 
demograficzne, skutkujące kurczeniem się populacji aktywnych zawodowo po 2020 r., 
konieczne jest aktywizowanie grup społecznych, które do tej pory 
w niewystarczającym stopniu były obecne na rynku pracy, w szczególności młodzieŜy, 
kobiet, osób powyŜej 50 roku Ŝycia i osób niepełnosprawnych. Ponadto, w celu 
ograniczania wzrostu bezrobocia istnieje potrzeba wprowadzenia instrumentów 
wspierających przedsiębiorstwa przechodzące trudności finansowe w utrzymaniu 
zatrudnienia. Wysokie bezrobocie wśród ludzi młodych (w 2012 r. średnioroczna stopa 
bezrobocia wg metodologii BAEL dla  młodzieŜy (15-24 lata) wyniosła 26,5%) często 
związane jest z trudnością przejścia z etapu edukacji do zatrudnienia. Sytuacja tej grupy 
wymaga z jednej strony prowadzania działań ułatwiających podjęcie pierwszej pracy, 
z drugiej – zwiększania kompetencji i kwalifikacji zdobywanych w ramach systemu 
kształcenia i szkolenia, tak by odpowiadały potrzebom pracodawców w zakresie 
umiejętności. Szczególnie istotne jest stworzenie warunków umoŜliwiających 
uczelniom wzmocnienie praktycznych aspektów kształcenia i dostosowanie kierunków 
studiów do potrzeb rynku pracy oraz stworzenie nowoczesnych programów kształcenia 
odpowiadających na wyzwania innowacyjnej gospodarki7.   

W celu podwyŜszenia wskaźnika zatrudnienia kobiet, który jest niŜszy niŜ wskaźnik 
zatrudnienia męŜczyzn, będzie rozszerzona paleta instrumentów ułatwiających 

                                                 
7
 Działania w zakresie dostosowania kierunków studiów do potrzeb rynku pracy, w tym w szczególności 

program tzw. kierunków zamawianych, Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa WyŜszego oraz 
projektowane zmiany w Prawie o szkolnictwie wyŜszym, opisane są w części 3.4 Cele w zakresie 
edukacji.  
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godzenie pracy zawodowej z rodzicielstwem. Do juŜ dostępnych, takich jak elastyczny 
czas pracy i telepraca, dodane zostaną kolejne, m.in. grant na telepracę oraz 
zwiększenie dostępności do róŜnych form opieki nad dziećmi.  

W związku z podwyŜszeniem ustawowego wieku emerytalnego, które miało miejsce 
1 stycznia 2013 r., kontynuowane będą działania wpływające na wzrost zdolności do 
zatrudnienia wśród osób w wieku przedemerytalnym i okołoemerytalnym, tak aby 
umoŜliwi ć im sprawne funkcjonowanie na rynku pracy, co przyczyni się do 
podwyŜszenia efektywnego wieku dezaktywizacji zawodowej. 

Skuteczna aktywizacja zawodowa bezrobotnych, szczególnie grup defaworyzowanych 
na rynku pracy, wymaga podjęcia kompleksowych działań w zakresie polityki rynku 
pracy. W tym kontekście, zakłada się m.in. wprowadzanie mechanizmów 
zwiększających efektywność publicznych słuŜb zatrudnienia, zapewnienie szerszego 
spektrum instrumentów aktywnej polityki rynku pracy, a takŜe stworzenie modelu 
efektywnego zlecania przez urzędy pracy agencjom zatrudnienia obsługi osób 
bezrobotnych. 

Prognozowany wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata (w %) ogółem w Polsce 
w latach 2010-20208 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ogółem 64,3 64,5 64,7 65,3 65,9 66,7 67,5 68,3 69, 2 70,1 71,0 
Źródło: Dane dla lat 2010-2012 - na podstawie BAEL, GUS9. Dla lat 2013-2020 – MPiPS 

Główne działania podjęte w 2012 r. 
11 maja 2012 r. Parlament przyjął ustawy wydłuŜające wiek emerytalny.  Od 1 stycznia 
2013 r. weszła w Ŝycie ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw i rozpoczął się proces 
stopniowego podwyŜszania wieku emerytalnego dla obu płci do 67 roku Ŝycia. Wiek 
emerytalny będzie wydłuŜany kaŜdego  roku o trzy miesiące, co oznacza Ŝe męŜczyźni 
osiągną docelowy wiek w 2020 r., a kobiety w 2040 r. Ustawa o zmianie ustawy 
o zabezpieczeniu emerytalnym Ŝołnierzy zawodowych (…) wprowadziła rozwiązania 
dotyczące wieku emerytalnego słuŜb mundurowych dla Ŝołnierzy i funkcjonariuszy 
przyjętych do słuŜby po 31 grudnia 2012 r.– wcześniejsza emerytura będzie moŜliwa 
dla osób, które ukończyły 55. rok Ŝycia oraz legitymują się co najmniej 25-letnim 
okresem słuŜby. 

                                                 
8 Ludność pracująca = osoby w wieku 15 lat i więcej, które w badanym tygodniu wykonywały przez co 
najmniej 1 godzinę pracę przynoszącą zarobek lub dochód albo pomagały (bez wynagrodzenia) 
w prowadzeniu rodzinnego gospodarstwa w rolnictwie lub rodzinnej działalności gospodarczej poza 
rolnictwem oraz osoby, które formalnie miały pracę, ale jej nie wykonywały (np. z powodu choroby, 
urlopu, przerwy w działalności zakładu, trudnych warunków atmosferycznych), jeŜeli przerwa w pracy 
wynosiła ponad  3 miesiące, dodatkowym kryterium od 2006 r. w przypadku pracowników najemnych 
(zatrudnieni na podstawie stosunku pracy oraz osoby wykonujące pracę nakładczą) był fakt 
otrzymywania co najmniej 50% dotychczasowego wynagrodzenia. (Źródło: GUS, BAEL) 
9 wskaźniki oparte na BAEL zaprezentowane w dokumencie są opracowane na podstawie danych 
uogólnionych w oparciu o bilanse opracowane na podstawie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności 
i Mieszkań 2011 (NSP 2011). Aktualnie do uogólnienia wyników badania BAEL na populację generalną 
stosuje się dane o ludności Polski w wieku 15 lat i więcej, pochodzące z bilansów opracowanych na 
podstawie wyników NSP 2011. Jednocześnie wprowadzono zmiany metodologiczne, wyłączając 
z zakresu badania osoby przebywające poza gospodarstwem domowym 12 miesięcy lub więcej 
(dotychczas było to powyŜej 3 miesięcy). 
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W 2012 kontynuowana była realizacja Programu „Solidarność pokoleń. Działania dla 
zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+”. Dokonana została aktualizacja 
Dokumentu Implementacyjnego (DI), przyjęta w dniu 27 marca 2012 r. przez Radę 
Ministrów. Aktualizacja DI miała na celu głównie uzupełnienie dokumentu o nowe 
zadania realizujące cele Programu. Nowy DI objął 55 nowych zadań przewidzianych do 
wykonania, w przewaŜającej swej części, przez jednostki regionalne (Urzędy 
Marszałkowskie i Wojewódzkie Urzędy Pracy) w ramach projektów PO KL.  

Nowe zadania dotyczą następujących obszarów: 

− wspieranie kształcenia ustawicznego osób w wieku 50+, 
− wsparcie na rzecz osób zatrudnionych w wieku 50+, 
− działania na rzecz integracji społecznej osób w wieku 50+, 
− aktywizacja zawodowa osób w wieku 50+, w tym z uwzględnieniem osób 

niepełnosprawnych, 
− promocja przedsiębiorczości wśród osób w wieku 45 i więcej lat. 

Ponadto, w ramach wsparcia osób starszych na rynku pracy rozpoczęto realizację 
projektów szkoleniowo-doradczych: „Aktywny emeryt”, dotyczącego utrzymania 
aktywności zawodowej pracowników w starszym wieku oraz „Z wiekiem na plus – 
szkolenia dla przedsiębiorstw”, wspierającego wdraŜanie w firmach systemów 
zarządzania wiekiem. Ze środków rezerwy Funduszu Pracy została sfinansowana 
realizacja programów specjalnych skierowanych do osób powyŜej 50 roku Ŝycia. 
Wsparcie Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację tych programów 
specjalnych – na kwotę 41,2 mln zł – otrzymało 109 powiatowych urzędów pracy. 
W ich ramach aktywizacją objęto ok. 4,1 tys. osób powyŜej 50 roku Ŝycia. 

Od 2012 r. rozpoczęto realizację programu „Młodzi na rynku pracy”, który zakłada 
szereg działań na rzecz aktywizacji zawodowej osób przed 30 rokiem Ŝycia. W ramach 
tego programu, wykorzystano m.in. środki z rezerwy celowej Funduszu Pracy na 
dofinansowanie realizowanych przez urzędy pracy programów specjalnych. Wsparcie 
na realizację programów specjalnych dla osób do 30 roku Ŝycia – na kwotę 64,8 mln zł 
– otrzymało 150 powiatowych urzędów pracy. W 2012 r. działaniami objęto prawie 
10 tys. osób. Ponadto, w ramach ww. programu, uruchomiono projekt pilotaŜowy 
„Twoja Kariera – Twój Wybór”, mający na celu zaprojektowanie i sprawdzenie 
nowych instrumentów rynku pracy adresowanych do osób bezrobotnych w wieku do 30 
roku Ŝycia. Młodym bezrobotnym oferuje się opiekuna, który w oparciu 
o indywidualny plan ustala zakres działań ułatwiających wejście na rynek pracy. Na 
podstawie tego planu młodzi ludzie otrzymują wsparcie z urzędu pracy – m.in. 
w formie bonów na staŜ w miejscu pracy, na szkolenie kursowe, kształcenie w szkole 
zawodowej, studia podyplomowe. Projekt realizowany jest od czerwca 2012 r. do 
końca 2013 r. przez wybrane urzędy pracy. 

Ponadto, podejmowane były wielokierunkowe działania na rzecz wzmocnienia jakości 
szkoleń dla bezrobotnych – m.in. rozbudowywano zasoby bazy danych MPiPS 
zawierającej standardy kompetencji wymaganych przez pracodawców. 
Zintensyfikowano działania OHP skierowane do osób, które jednocześnie nie są 
zatrudnione, nie są uczniami oraz nie dokształcają się na kursach czy szkoleniach. 
Ponadto, w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” utworzono 70 
placówek, które świadczą usługi w zakresie poradnictwa zawodowego, pośrednictwa 
pracy i szkoleń.  

W 2012 r. w związku z realizacją Programu „Maluch” gminy złoŜyły oferty na kwotę 
ok. 23,9 mln zł i zadeklarowały powstanie ok. 3,2 tys. nowych miejsc opieki nad 
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małymi dziećmi w Ŝłobkach i klubach dziecięcych. Ponadto na przełomie III i IV 
kwartału 2012 r. uruchomiono z budŜetu państwa 77,1 mln zł, z przeznaczeniem na 
dofinansowanie wydatków bieŜących związanych z utrzymaniem miejsc opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3 utworzonych z udziałem Programu „Maluch”, a takŜe 
kosztów utrzymania i tworzenia innych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, 
szczególnie u dziennego opiekuna. Ponadto, w 2012 r. rozpoczęto realizację nowego 
działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wspieranie rozwiązań na 
rzecz godzenia Ŝycia zawodowego i rodzinnego”, którego celem jest wsparcie 
tworzenia i funkcjonowania Ŝłobków i klubów dziecięcych, w tym pokrycie kosztów 
opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3, w przypadku gdy co najmniej jedno z rodziców 
lub opiekunów prawnych dziecka powraca na rynek pracy po przerwie związanej 
z urodzeniem lub wychowaniem dzieci. W wyniku przeprowadzenia I konkursu, 
podpisano umowy o dofinansowanie projektów, w ramach których planowane jest 
utworzenie 166 Ŝłobków, 20 klubów dziecięcych, oraz zawarcie umów z  siedmioma 
dziennymi opiekunami. Wsparciem zostanie objętych  prawie 5 tys. uczestników 
projektu, tj. rodziców powracających na rynek pracy.  

Ponadto, wspierano działania organizacji pozarządowych w obszarze wyrównywania 
szans kobiet i męŜczyzn na rynku pracy, poprzez dofinansowanie wybranych 
projektów. 

Prowadzono prace zmierzające do wprowadzenia zmian prawnych mających na celu: 

− zwiększenie dostępności opieki nad dziećmi do lat 3, 
− wprowadzenie elastycznego czasu pracy (projekt ustawy o zmianie ustawy 

Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych został przyjęty przez Radę 
Ministrów), 

− upowszechnienie edukacji przedszkolnej, 
− wprowadzenie nowych instrumentów polityki rynku pracy. 

Praca nad powyŜszymi zmianami oraz ich wdraŜanie będą kontynuowane w 2013 
i 2014 r.  

Główne działania zaplanowane na lata 2013-2014 

Reforma polityki rynku pracy (MPiPS) 

W celu skutecznego łagodzenia skutków kryzysu ekonomicznego na rynku pracy, 
w ramach nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 
wdroŜone zostaną nowe rozwiązania w polityce rynku pracy mające na celu poprawę 
jakości i efektywności świadczonych usług przez urzędy pracy wobec swoich klientów 
Projektowane rozwiązania zakładają zwiększenie roli samorządu województwa 
w polityce rynku pracy, zmiany w sposobie dystrybucji środków Funduszu Pracy, 
uzaleŜnienie przyznawania środków na aktywizację bezrobotnych i na wynagrodzenia 
pracowników powiatowych urzędów pracy od efektów ich działania, a takŜe 
angaŜowanie środków Funduszu Pracy w realizację projektów realizowanych ze 
środków unijnych.  

Ponadto, poprawa  efektywności działania urzędów pracy  ma być osiągana poprzez 
wzmacnianie zindywidualizowanego podejścia w świadczeniu usług na rzecz 
bezrobotnych. Zakłada się wprowadzenie m.in. profilowania bezrobotnych, poprawę 
standardów działania urzędów pracy, wprowadzenie zlecania usług aktywizacyjnych 
oraz wprowadzenie nowej formuły współpracy pomiędzy powiatowymi urzędami pracy 
i gminami.  
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Ponadto, planowane jest wprowadzenie nowych instrumentów rynku pracy 
skierowanych do grup znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 

o Młodzi do 30 roku Ŝycia 

Planowane jest wprowadzenie instrumentów ułatwiających młodym ludziom wejście na 
rynek pracy, m.in.: 

− zwolnienie pracodawców, którzy zatrudnią skierowanego przez urząd 
bezrobotnego, który nie przekroczył 30 roku Ŝycia, przez okres 12 miesięcy, 
z obowiązku odprowadzania składek na Fundusz Pracy i Fundusz 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; 

− refundację przez starostę kosztów pracodawcy poniesionych przez okres do 
6 miesięcy na składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych do pracy 
bezrobotnych do 30 roku Ŝycia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy; 

− moŜliwość ubiegania się przez bezrobotnych oraz studentów ostatniego roku 
studiów oraz poszukujących pracy absolwentów szkół i uczelni wyŜszych 
w okresie 24 miesięcy od uzyskania dyplomu o preferencyjnie oprocentowaną 
poŜyczkę na podjęcie działalności gospodarczej, która będzie mogła stanowić do 
100% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niŜ kwota odpowiadająca 20-
krotności przeciętnego wynagrodzenia. 

o Osoby długotrwale bezrobotne powyŜej 50 roku Ŝycia 

W ramach wsparcia zatrudnienia osób powyŜej 50 roku Ŝycia planuje się wprowadzenie 
dofinansowania do wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę, 
wynagrodzenia za zatrudnionego długotrwale bezrobotnego powyŜej 50 roku Ŝycia. 
Okres wsparcia uzaleŜniony będzie od wieku zatrudnianego bezrobotnego i wynosić 
będzie 12 miesięcy w przypadku osób pomiędzy 50 a 60. rokiem Ŝycia i 24 miesiące 
w przypadku osób, które ukończyły 60 lat. Pracodawca uzyskujący od starosty 
dofinansowanie, będzie musiał zobowiązać się w umowie do zatrudniania bezrobotnego 
po zakończeniu refundacji przez okres równy co najmniej połowie okresu refundacji. 

o Utworzenie Krajowego Funduszu Szkoleniowego 

Zakłada się ponadto stworzenie Krajowego Funduszu Szkoleniowego, stanowiącego 
instrument finansowania kształcenia ustawicznego pracowników. W pierwszym etapie 
funkcjonowania Funduszu przewidziane jest wsparcie na szkolenia w zakresie 
dostosowania kompetencji starszych pracowników (w wieku 45 lat i więcej) do zmian 
społeczno-gospodarczych. 

o Osoby powracające na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem 
dziecka 

Planowane jest wprowadzenie nowych narzędzi wspierających tworzenie miejsc pracy 
i powrót do zatrudnienia osób bezrobotnych, w tym dla osób powracających na rynek 
pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka: 

− grant w wysokości do 6-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę na 
utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego rodzica lub bezrobotnego 
sprawującego opiekę nad osobą zaleŜną, umoŜliwiający mu podjęcie zatrudnienia 
w formie telepracy; 

− świadczenie aktywizacyjne przyznawane pracodawcy za zatrudnienie 
skierowanych przez urząd pracy bezrobotnych powracających na rynek pracy po 
przerwie związanej z wychowywaniem dziecka lub opieką nad osobą zaleŜną, 
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zakładające obowiązek utrzymania miejsca pracy po zakończeniu otrzymywania 
tego świadczenia. 

Harmonogram działań10 
− Przewidywany termin przyjęcia przez Radę Ministrów załoŜeń do projektu 

ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz 
niektórych innych ustaw – III kwartał 2013 r.   

− Przewidywany termin przyjęcia przez Radę Ministrów projektu ustawy o zmianie 
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych 
ustaw – IV kwartał 2013 r.  

− Przewidywany termin przyjęcia ustawy przez Parlament – IV kwartał 2013 r.   
− Planowany termin wejścia w Ŝycie – 1 stycznia 2014 r.  

Finansowanie  
Projektowane nowe formy aktywizacji nie spowodują wzrostu wydatków Funduszu 
Pracy w 2014 r. i w kolejnych latach, poniewaŜ finansowane będą w ramach 
dotychczasowych limitów w zmienionej strukturze wydatków planu finansowego 
Funduszu Pracy.  

Elastyczna organizacja czasu pracy (MPiPS) 

Projektowane zmiany mają umoŜliwi ć bardziej elastyczne organizowanie czasu pracy, 
co, poprzez bardziej racjonalne nim zarządzenie, powinno wpłynąć na zwiększenie 
konkurencyjności firm, a poprzez to ułatwić zachowanie dotychczasowych i tworzenie 
nowych miejsc pracy. Ponadto umoŜliwi pracownikom – poprzez korzystanie 
z ruchomego czasu pracy – łatwiejsze godzenie Ŝycia zawodowego z osobistym, 
zwiększy przestrzeń porozumień zawieranych przez pracodawców i reprezentację 
pracowników. Zmiany zakładają moŜliwość stosowania wydłuŜonego do 12 miesięcy 
okresu rozliczeniowego czasu pracy, na podstawie porozumienia z reprezentacją załogi 
oraz zasady stosowania tzw. ruchomego czasu pracy, w tym tryb wprowadzania takiej 
organizacji czasu pracy w zakładzie pracy. 

Harmonogram działań 
− Przyjęcie przez Radę Ministrów projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy 

oraz ustawy o związkach zawodowych – 5 lutego 2013 r. 

Finansowanie  
Projektowane zmiany nie wpłyną na sektor finansów publicznych. 

Przeciwdziałanie skutkom kryzysu na rynku pracy (MPiPS) 

Przygotowany został projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla pracowników 
i przedsiębiorców na rzecz ochrony miejsc pracy związanych z łagodzeniem skutków 
spowolnienia gospodarczego lub kryzysu ekonomicznego, którego celem jest 
wprowadzenie rozwiązań wspierających zatrudnienie poprzez dopłaty do wynagrodzeń 
dla pracowników zagroŜonych zwolnieniem w sytuacji przejściowych trudności 
przedsiębiorcy. Przewidywane są świadczenia na częściowe zaspokojenie wynagrodzeń 
pracowniczych na czas przestoju ekonomicznego oraz świadczenia na częściowe 
zrekompensowanie wynagrodzeń z tytułu obniŜenia wymiaru czasu pracy, 
a takŜe dofinansowanie kosztów szkoleń pracowników11.  

                                                 
10 Harmonogram uzaleŜniony od długości procesu konsultacji  
11 Ww. rozwiązania są obecnie przedmiotem uzgodnień i zaleŜeć będą od ostatecznej decyzji Rady 
Ministrów 
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Przyznanie dopłat skutkować będzie obniŜeniem koszów pracy, co wpłynie na poprawę 
sytuacji finansowej przedsiębiorcy w okresie spowolnienia gospodarczego lub kryzysu 
ekonomicznego, utrzymaniem poziomu zatrudnienia i gotowości do podjęcia 
działalności w przypadku poprawy koniunktury oraz utrzymaniem konkurencyjności 
prowadzonej działalności.  

Harmonogram działań 
− Przewidywany termin przyjęcia przez Radę Ministrów projektu ustawy 

o szczególnych rozwiązaniach dla pracowników i przedsiębiorców na rzecz 
ochrony miejsc pracy związanych z łagodzeniem skutków spowolnienia 
gospodarczego lub kryzysu ekonomicznego – II kwartał 2013 r. 

− Przewidywany termin przyjęcia ustawy przez Parlament – II kwartał 2013 r.  
− Planowany termin wejścia w Ŝycie – II/III kwartał 2013 r.  

Finansowanie  
Od dnia wejścia w Ŝycie ustawy do 30 czerwca 2014 r., minister właściwy do spraw 
pracy – dysponent Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i dysponent 
Funduszu Pracy przeznaczy na wypłaty z tytułów, o których mowa w ustawie - 400 mln 
zł na wypłatę  świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz 
100 mln zł na dofinansowanie kosztów szkolenia pracowników z Funduszu Pracy. 

Płatny urlop rodzicielski (MPiPS) 

W celu umoŜliwienia rodzicom dziecka, w większym niŜ dotychczas stopniu, dzielenia 
się uprawnieniami rodzicielskimi, wprowadzona zostanie instytucja urlopu 
rodzicielskiego.  

Projektowane zmiany mają umoŜliwi ć sprawowanie opieki nad małym dzieckiem 
w okresie pierwszego roku jego Ŝycia, poprzez umoŜliwienie pracownicy-matce 
dziecka i pracownikowi-ojcu dziecka korzystania, tak jak dotychczas, z urlopu 
macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz z nowej instytucji urlopu 
rodzicielskiego. Łączny wymiar tych urlopów wyniesie 52 tygodnie w przypadku 
urodzenia jednego dziecka, natomiast w przypadku porodów mnogich wymiar ten 
wyniesie od 65 do 71 tygodni. RozwaŜana jest równieŜ moŜliwość jednoczesnego 
wykorzystania urlopu przez oboje rodziców. 

Taka regulacja powinna sprzyjać częstszemu podejmowaniu przez ojca dziecka 
obowiązków związanych z opieką nad małym dzieckiem, zgodnie z decyzją obojga 
rodziców, podejmowaną z uwzględnieniem ich sytuacji rodzinnej, a takŜe zawodowej. 

Harmonogram działań 
− Przewidywany termin przyjęcia przez Radę Ministrów projektu ustawy o zmianie 

ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pienięŜnych z ubezpieczenia 
społecznego w razie choroby i macierzyństwa – II/III kwartał 2013 r.  

− Przewidywany termin przyjęcia ustawy przez Parlament – III kwartał 2013 r.  
− Planowany termin wejścia w Ŝycie – czerwiec 2013 r.  

Finansowanie  
Przy załoŜeniu, Ŝe projektowane zmiany wejdą w Ŝycie w czerwcu 2013 r., szacowany 
maksymalny wzrost wydatków na zasiłki w 2013 r. wynosi 497 mln zł wraz ze 
składkami emerytalno-rentowymi z budŜetu państwa. 
Koszt wydłuŜenia urlopów macierzyńskich w roku 2014 – jeśli skorzysta z nich 50% 
uprawnionych – to ok. 1,54 mld zł, jeŜeli 70% – 2,16 mld zł, jeŜeli 90 % – 2,78 mld zł. 
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Zwiększenie dostępności opieki nad dziećmi do lat 3 (MPiPS) 

W celu zwiększenia dostępności miejsc w placówkach opieki nad małymi dziećmi 
realizowany będzie w 2013 r. Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”. Ponadto do ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece 
nad dziećmi w wieku do lat 3 wprowadzone zostaną zmiany, mające ułatwić tworzenie 
miejsc opieki nad dziećmi, polegające m.in. na: 

− zmniejszeniu wymaganego wkładu własnego gminy z 50% do 20% kosztów 
realizacji zadania przy ubieganiu się o środki finansowe z budŜetu państwa na 
utworzenie i funkcjonowanie instytucji opieki, 

− rozszerzeniu katalogu podmiotów, które będą mogły ubiegać się o środki 
finansowe z budŜetu państwa na utworzenie i funkcjonowanie instytucji opieki 
oraz mogących zatrudniać dziennych opiekunów, 

− umoŜliwieniu zatrudnienia niani, za którą opłacane są składki na ubezpieczenia 
społeczne i ubezpieczenie zdrowotne ze środków budŜetu państwa, przez osoby 
prowadzące działalność rolniczą, 

− stworzenia podstawy prawnej otrzymania przez podmioty zatrudniające 
dziennych opiekunów dotacji celowej z budŜetu gminy. 

Harmonogram działań 
− Przyjęcie przez Radę Ministrów projektu ustawy o zmianie ustawy o opiece nad 

dziećmi w wieku do lat 3 oraz ustawy o świadczeniach pienięŜnych 
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – 8 listopada 
2012 r. 

− Przewidywany termin przyjęcia ustawy przez Parlament – II kwartał 2013 r.  
− Realizacja Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3 „Maluch” – działanie ciągłe 

Finansowanie 
Środki budŜetu państwa przewidziane na realizację zadań wynikających z ustawy 
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2013 r. wynoszą 101 mln zł, w tym 90 mln zł 
na tworzenie i funkcjonowanie miejsc w Ŝłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych 
opiekunów. Realizacja działań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 ma 
dla gminy charakter fakultatywny. 

Zapewnienie powszechności wychowania przedszkolnego (MEN) 

Prowadzone będą działania mające na celu systematyczne zwiększanie dostępności 
wychowania przedszkolnego, zakończone zapewnieniem wszystkim dzieciom w wieku 
od 3 do 5 lat miejsca realizacji wychowania przedszkolnego w przedszkolach i innych 
formach wychowania przedszkolnego.  

Dodatkowe wsparcie na rozwój edukacji przedszkolnej przekazane zostanie z Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Środki przeznaczone będą na modernizację oddziałów 
przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych.  

Harmonogram działań 
− Przewidywany termin przyjęcia przez Radę Ministrów projektu ustawy o zmianie 

ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – II/III kwartał 2013 r. 

Finansowanie 
Działanie, jako zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego, będzie 
finansowane z budŜetów samorządów, a ponadto wsparte środkami z budŜetu państwa. 

Zalecenie 4 
PodwyŜszenie wskaźnika 
przyjmowania dzieci do 
placówek opieki nad 
małymi dziećmi i 
placówek 
przedszkolnych 
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Wsparcie rozwoju edukacji przedszkolnej jest prowadzone równieŜ z Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, w ramach którego moŜliwe jest tworzenie 
przedszkoli, wsparcie istniejących przedszkoli (w tym równieŜ funkcjonujących innych 
form wychowania przedszkolnego) w celu umoŜliwienia większej liczbie dzieci 
korzystania z wychowania przedszkolnego. Na powyŜsze cele zaplanowano w latach 
2007-2013 łącznie prawie 370 mln euro. Od 2013 przeznaczono dodatkowo 53,7 mln 
euro na modernizację oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach 
podstawowych.  

Wspieranie wyrównywania szans kobiet i męŜczyzn na rynku pracy (MPiPS) 

Opisane powyŜej zmiany polegające na wprowadzeniu elastycznego czasu pracy, 
urlopów rodzicielskich oraz na zwiększeniu liczby miejsc opieki na dziećmi, mają 
tworzyć warunki dla zwiększania udziału kobiet w rynku pracy. Dodatkowo 
realizowane będą działania informacyjne na temat wyrównywania szans kobiet:  

− w ramach Konkursu Inicjatyw Organizacji Pozarządowych,  
− w ramach projektu „Równość kobiet i męŜczyzn w procesach podejmowania 

decyzji ekonomicznych – narzędziem zmiany społecznej”, 
− kontynuacja projektów w ramach Poddziałania 1.3.2 Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki (PO KL) Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet 
i męŜczyzn oraz godzenia Ŝycia zawodowego i rodzinnego oraz w ramach 
Działania 1.5 PO KL Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia Ŝycia 
zawodowego i rodzinnego (tworzenie klubów maluszka, Ŝłobków oraz instytucji 
dziennego opiekuna).  

Harmonogram działań  
− Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych – działanie realizowane 

corocznie w IV kwartale  
− Realizacja projektu „Równość kobiet i męŜczyzn w procesach podejmowania 

decyzji ekonomicznych – narzędziem zmiany społecznej” – III kwartał 2013 r. – 
III kwartał 2015 r. 

− Realizacja projektów w ramach Poddziałania 1.3.2 do III kwartału 2015 r.  oraz 
Działania 1.5 – do IV kwartału 2014 r. 

Finansowanie 

2013 2014  
wydatki sektora 
finansów 
publicznych 
ogółem (w tys. 
zł)   

w tym budŜet 
państwa 
(w tys. zł)   

w tym budŜet 
środków 
europejskich 
(w tys. zł)   

wydatki sektora 
finansów 
publicznych 
ogółem (w tys. zł)   

w tym 
budŜet 
państwa 
(w tys. zł)    

w tym budŜet 
środków 
europejskich 
(w tys. zł) 

1. 300 300 0 300 300 0 
2. 200 0 200 200 0 200 
3.. 43 000 6 450 36 550 170 000 25 500 144 500 

 

Wspieranie zatrudnienia osób powyŜej 50 roku Ŝycia (MPiPS) 

W celu wspierania aktywności zawodowej osób powyŜej 50 roku Ŝycia realizowany 
jest Program „Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej 
osób w wieku 50+”, przyjęty przez Radę Ministrów 17 października 2008 roku. 
W 2013 r. planowane jest dokonanie przeglądu śródokresowego Programu, w celu 
opracowania rekomendacji i wytycznych dla lepszego zaprojektowania działań 
słuŜących aktywizacji zawodowej osób 50+. Zostaną powołane do Ŝycia dwie rady: 

Zalecenie 4 
PodwyŜszenie wieku 
dezaktywizacji 
zawodowej 
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Rada Programowa 50+ oraz Rada Społeczna 50+, których jednym z zadań będzie 
opracowanie katalogu rekomendacji dla odnowionego programu „Solidarność Pokoleń. 
Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50 +”.   
Rekomendacje obejmą obszar zdrowia i opieki długookresowej, uczenia się przez całe 
Ŝycie, rynku pracy, kobiet i polityki społecznej. W ramach prac przygotowane zostaną 
takŜe rekomendacje dla działań na rzecz osób 60+, w związku z wydłuŜeniem wieku 
emerytalnego.  

Przeprowadzona zostanie kampania informacyjno-promocyjna słuŜąca aktywizacji osób 
w wieku 50+ na rynku pracy i zmianom świadomości społecznej. Planuje się takŜe 
szkolenia blended-learning w celu podniesienia wiedzy i kompetencji w zakresie 
wspierania aktywności zawodowej osób w wieku 50+ wśród pracowników instytucji 
rynku pracy i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. 

Realizowane będą projekty „Z wiekiem na plus – szkolenia dla przedsiębiorstw” oraz 
„Aktywny emeryt”. Celem pierwszego z nich jest podniesienie wśród właścicieli 
i kadry zarządzającej przedsiębiorstw świadomości i wiedzy w zakresie korzyści 
płynących z utrzymania w zatrudnieniu osób 45/50+ oraz wdroŜenia modelowych 
strategii zarządzania wiekiem. Projekt zakończy się przygotowaniem przetestowanych 
standardów zarządzania wiekiem w firmach i ich wdroŜeniem.  

Harmonogram działań  
− Realizacja projektu „Z wiekiem na plus – szkolenia dla przedsiębiorstw” – 

do końca III kwartału 2013 r.  
− Realizacja projektu „Aktywny emeryt” – do końca I kwartału 2014 r. 
− Przeprowadzenie kampanii informacyjno promocyjnej – II kwartał 2014 r.  
− Opracowanie projektu Programu „Solidarność pokoleń 50+" – IV kwartał 

2013 r. 
− Opracowanie projektu Dokumentu Implementacyjnego Programu – IV kwartał 

2014 r. 

Finansowanie 

2013 2014  
wydatki 
sektora 
finansów 
publicznych 
ogółem (w tys. 
zł)   

w tym 
budŜet 
państwa 
(w tys. zł)   

w tym 
budŜet 
środków 
europejskich 
(w tys. zł)   

wydatki 
sektora 
finansów 
publicznych 
ogółem (w tys. 
zł)   

w tym 
budŜet 
państwa 
(w tys. zł)    

w tym budŜet 
środków 
europejskich 
(w tys. zł) 

Z wiekiem na 
plus – 
szkolenia dla 
przedsiębiorstw 

5 821 873  4 948 0 0 0 

Aktywny 
emeryt 

2 200 330 1 870 1 173  176 997 

Kampania 
informacyjno-
promocyjna  

7 268 1 090 6 178 0 0 0 

 

Wspieranie zatrudnienia osób niepełnosprawnych/ działania na rzecz aktywizacji 
osób niepełnosprawnych (MPiPS) 

W latach 2013/2014 poza kontynuowaniem zadań wynikających z ustawy 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 
realizowane będą projekty wspierające aktywizację zawodową osób z autyzmem, 
stwardnieniem rozsianym, niewidomych, niepełnosprawnych ruchowo oraz osób 
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niepełnosprawnych z zespołami uwarunkowanymi genetycznie. Wsparcie udzielane 
w ramach projektów obejmować będzie m.in. opracowanie indywidualnej ścieŜki 
rozwoju zawodowego, zapewnienie wsparcia specjalistycznego, podniesienie 
kompetencji społecznych i zawodowych, szkolenia zawodowe, warsztaty, staŜe. 

Realizowane będą takŜe projekty, których celem jest wypracowanie wytycznych 
w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń i przystosowania stanowisk pracy dla 
osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach oraz w zakresie rekrutacji, 
szkolenia i monitorowania pracy trenerów pracy. 

Harmonogram działań  
Realizacja projektów współfinansowanych z PO KL: 

− Wsparcie osób z autyzmem II – do III kwartału 2013 r.  
− Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III – do I kwartału 

2014 r. 
− Wsparcie osób niepełnosprawnych w swobodnym dostępie do informacji i usług 

zamieszczonych w Internecie II – do III kwartału 2014 r.  
− Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy III – do III kwartału 2014 r.  
− Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami 

sprzęŜonymi na rynku pracy – do IV kwartału 2014 r.  
− Wsparcie osób z wybranymi Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie – do IV 

kwartału 2014 r. 
− Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz 

przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych 
potrzebach – do I kwartału 2015 r. 

− Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
– do IV kwartału 2014 r. 

Finansowanie 
Na realizację projektów w roku 2013 przewidziano – ok. 40,4 mln zł (w tym ze 
środków EFS – 34,3 mln zł, ze środków PFRON – 6 mln zł) natomiast w roku 2014 – 
ok. 21 mln zł (w tym ze środków EFS – 17,8 mln zł, ze środków PFRON – 3 mln zł). 

Łączny koszt projektów w 2013 i 2014 r. wyniesie ok. 61,4 mln zł. 

Reforma systemu emerytur górniczych (MPiPS) 

Zgodnie z expose Prezesa Rady Ministrów, uprzywilejowane warunki przechodzenia na 
emeryturę w górnictwie zostaną utrzymane wyłącznie dla tych, którzy pracują 
bezpośrednio przy wydobyciu. W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej 
przygotowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie zmian w systemie emerytalnym 
górników.  

Zmiany w KRUS (MRiRW  we współpracy z MF) 

Opracowanie koncepcji reformy ubezpieczenia społecznego rolników planowane jest, 
zgodnie z expose Prezesa Rady Ministrów, po uprzednim wdroŜeniu systemu 
obowiązkowej rachunkowości w gospodarstwach rolnych. Dzięki temu będzie moŜliwe 
określenie przychodów osiąganych z działalności rolniczej w poszczególnych 
gospodarstwach rolnych, co w konsekwencji pozwoli na zróŜnicowanie składek na 
ubezpieczenie społeczne rolników.  

W Ministerstwie Finansów prowadzone są prace zmierzające do opracowania, wspólnie 
z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, załoŜeń określających kierunki zmian 

Zalecenie 4 
Stopniowa rezygnacja ze 
specjalnego systemu 
emerytalnego dla 
górników w celu jego 
zintegrowania z 
powszechnym systemem 
emerytalnym 

Zalecenie 4 
Podjęcie bardziej 
ambitnych i trwałych 
kroków zmierzających 
do reformy KRUS, tak 
aby lepiej 
odzwierciedlała 
indywidualne przychody 
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mających na celu włączenie dochodów z działalności rolniczej do systemu podatku 
dochodowego. 

3.2. Cel w zakresie nakładów na B+R 

ŚcieŜka innowacyjności oraz rozwój oparty na wiedzy, zwłaszcza wobec 
wyczerpywania się tradycyjnych źródeł wzrostu gospodarczego, są szansą na 
dynamiczny wzrost polskiej gospodarki. W związku z tym konieczne jest prowadzenie 
działań wspierających wzrost innowacyjności, w tym wzrost nakładów na B+R, 
szczególnie prywatnych, które obecnie są jednymi z niŜszych w UE. 

Działalność oraz rozwój przedsiębiorstw, a tym samym ich innowacyjność i pozycja 
konkurencyjna, uzaleŜniona jest w duŜym stopniu od otoczenia prawnego 
i instytucjonalnego. By usunąć utrzymujące się w tym obszarze bariery dla 
prowadzenia działalności gospodarczej i inwestycyjnej kontynuowany jest program 
reformy prawa gospodarczego. Wzmocnieniu pozycji polskich przedsiębiorstw ma 
słuŜyć zwiększenie roli wiedzy i innowacji jako sił napędowych przyszłego rozwoju. 
Wymaga to podniesienia jakości edukacji, poprawy wyników działalności badawczej, 
wspierania transferu innowacji i wiedzy między przedsiębiorstwami, pełnego 
wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), a takŜe zadbania 
o to, aby innowacyjne pomysły przeradzały się w nowe produkty i usługi, które 
przyczyniałyby się do zwiększenia wzrostu, tworzenia nowych miejsc pracy 
i rozwiązywania problemów społecznych. Dostęp do środków finansowych jest 
kluczowym czynnikiem na kaŜdym etapie rozwoju przedsiębiorstwa – począwszy od 
powstania, przez rozwój, po restrukturyzację, czy zmianę profilu działalności. Źródła 
finansowania przeznaczane na zwiększanie konkurencyjności, ekspansję i nowe 
technologie warunkują pozostawanie firmy na rynku, zwłaszcza w obecnych realiach 
postępującej specjalizacji i intensywnych poszukiwań kolejnych nisz rynkowych. 
Jednocześnie zdobycie dostępu do podstawowej formy zewnętrznego finansowania, tj. 
kredytu bankowego, stanowi istotny problem zwłaszcza dla najmniejszych i średniej 
wielkości przedsiębiorstw. Istotne w tym kontekście jest podjęcie działań na rzecz 
rozszerzenia dostępu innowacyjnych przedsiębiorstw do źródeł finansowania poprzez 
stworzenie odpowiednich instrumentów, mechanizmów i regulacji mających na celu 
zwiększenie przypływu kapitału prywatnego, równieŜ do sektora kreatywnego. 

Biorąc pod uwagę aktualny poziom innowacyjności w Polsce, wciąŜ niezwykle 
istotnymi pozostają inwestycje w stworzenie wysokiej jakości infrastruktury naukowo-
badawczej. 

Podniesienie wskaźnika w zakresie nakładów na B+R moŜliwe będzie dzięki 
wspieraniu prowadzenia badań przez podmioty prywatne i jednostki naukowe, przede 
wszystkim poprzez realizację programów naukowo-badawczych w zakresie badań 
podstawowych czy stosowanych. W budowie gospodarki opartej na wiedzy kluczowym 
zadaniem jest zwiększenie powiązań pomiędzy sektorem nauki a przedsiębiorcami. 

WaŜnym czynnikiem decydującym o potencjale innowacyjnym danej gospodarki jest 
kapitał ludzki, a nawet szerzej – kapitał społeczny. W związku z tym równolegle do 
tzw. „twardych projektów” konieczne jest prowadzenie działań, mających na celu 
poprawę jakości kształcenia (zwłaszcza na poziomie wyŜszym), wspierających 
podnoszenie kwalifikacji polskich kadr sfery B+R, w tym takŜe pracowników 
przedsiębiorstw zajmujących się działalnością B+R w przedsiębiorstwie oraz 
inicjowanie współpracy pomiędzy róŜnymi środowiskami zaangaŜowanymi w tę sferę 
działalności.  
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Prognozowany poziom wielkości nakładów na działalność badawczo-rozwojową 
w latach 2011-2020 (% PKB)12 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

% udział 0,77 0,80 0,83 0,86 0,93 1,07 1,21 1,33 1,57 1,70 
Źródło: Dane za 2011 r. - GUS. Dla lat 2012-2020 – MNiSW 

Główne działania podjęte w 2012 r. 
Realizowane były kolejne działania zmierzające do pełnego wdroŜenia reformy nauki, 
w tym opracowania i przyjęcia przepisów wykonawczych. M.in. na mocy 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 13 lipca 2012 r. 
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym, 
wprowadzono w Ŝycie nowe zasady ewaluacji jednostek naukowych.  

Realizowano bądź przygotowywano do realizacji na lata 2013-2014 programy 
z zakresu badań stosowanych i prac rozwojowych (PBS, BLUE GAS, GEKON, 
INNOMED, INNOLOT, CuBR), programy strategiczne (STRATEGMED, program 
strategiczny w obszarze dotyczącym środowiska naturalnego, rolnictwa i leśnictwa 
Krajowego Programu Badań) oraz programy wspierające komercjalizację wyników 
prac B+R do gospodarki (Graf-Tech, InnoTech, Spin-Tech, Start-Tech). Badania 
w ramach powyŜszych programów w coraz większym stopniu są współfinansowane ze 
środków prywatnych. 

Ogłoszono konkurs dla przedsiębiorców w ramach Działania 1.4 PO IG - „Wsparcie 
projektów celowych”. Działanie to skierowane jest do firm, które chcą przeprowadzić 
badania, mające na celu wynalezienie nowych produktów (usług) lub udoskonalenie 
tych, które juŜ istnieją. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu przyznano dofinansowanie 
108 projektom na łączną kwotę 563 mln zł. 

Ponadto w 2012 r. ogłoszono konkurs w ramach Poddziałania 1.3.1 PO IG na 
dofinansowanie projektów badawczych o charakterze aplikacyjnym, ukierunkowanych 
na bezpośrednie zastosowanie w praktyce na potrzeby branŜy/gałęzi gospodarki lub 
o szczególnym wymiarze społecznym. 

W konkursie tym przewidziany został nowy instrument wsparcia, polegający na 
dofinansowaniu projektów badawczych realizowanych przez publiczne organizacje 
badawcze we współpracy z konkretnym przedsiębiorcą. Łączna kwota środków 
przewidziana na dofinansowanie najlepszych projektów wynosi 60 mln zł. 

Prowadzono działania mające na celu stworzenie całościowego systemu finansowania 
budowy i utrzymania infrastruktury badawczej o znaczeniu krajowym i regionalnym. 
W tym celu rozpoczęto prace nad nowelizacją ustawy o zasadach finansowania nauki 
pod kątem m.in. stworzenia moŜliwości pełniejszego i bardziej efektywnego wsparcia 
rozwoju duŜej infrastruktury badawczej. Projekt załoŜeń do nowelizacji ustawy 
w listopadzie 2012 r. przekazano do konsultacji społecznych. 

Zrealizowano kolejny cykl programu „Top 500 Innovators” – 80 pracowników polskich 
jednostek naukowych i pracowników centrów transferu technologii zajmujących się 
komercjalizacją wyników badań naukowych, odbyło program staŜowo-szkoleniowy na 
uniwersytetach amerykańskich z czołówki rankingu szanghajskiego: Stanford 

                                                 
12 Nakłady wewnętrzne na działalność B+R  (GERD - Gross Domestic Expenditures on Research and 
Development) w relacji do PKB - całkowita wartość wydatków przeznaczanych na badania i rozwój 
w relacji do Produktu Krajowego Brutto (źródło: GUS). 
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University i University of California w Berkeley, podnoszący ich kwalifikacje 
w zakresie współpracy nauki z gospodarką, zarządzania badaniami naukowymi 
i komercjalizacji ich wyników. Program wyposaŜa uczestników w unikalne 
kompetencje pozwalające im prowadzić innowacyjne badania naukowe, ukierunkowane 
na potrzeby odbiorcy komercyjnego z załoŜeniem docelowego wprowadzenia produktu 
badań na rynek. 

Zakończono prace nad Strategią Innowacyjności i Efektywności Gospodarki 
„Dynamiczna Polska 2020”, która została przyjęta przez Radę Ministrów 15 stycznia 
2013 r. Przygotowano projekt Programu Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 r., będący 
programem wykonawczym do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki. 
Program jest propozycją kompleksowego systemu wsparcia dla przedsiębiorstw, 
w szczególności w zakresie podnoszenia ich innowacyjności.  

Równolegle prowadzono prace nad zmianami w ustawach podatkowych, zakładającymi 
m.in. wprowadzenie jednoprocentowego odpisu od podatku od osób prawnych na rzecz 
jednostek naukowych oraz kontynuowano prace nad propozycjami zmian do ustawy 
o CIT w zakresie dotyczącym komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych. 
Rozpoczęto prace nad zmianami ustawy – Prawo o szkolnictwie wyŜszym oraz 
niektórych innych ustaw m.in. w zakresie tworzenia przez uczelnie spółek i ich 
funkcjonowania. Uczelnie będą miały większa swobodę w zakresie określania struktury 
uczelnianych systemów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac 
rozwojowych.  

Główne działania zaplanowane na lata 2013-2014 
Stworzenie systemu wsparcia dla przedsiębiorstw (projekt Programu Rozwoju 
Przedsiębiorstw) (MG) 

W celu zapewnienia systemu wsparcia dla przedsiębiorstw, Rada Ministrów rozpatrzy 
w II kwartale br. projekt Programu Rozwoju Przedsiębiorstw, będącym programem 
wykonawczym do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki.  

Projekt PRP jest propozycją systemu wsparcia przedsiębiorstw w Polsce, ze 
szczególnym uwzględnieniem ich innowacyjności. Obejmuje on zarówno usuwanie 
barier i tworzenie przyjaznego otoczenia dla przedsiębiorstw, jak i aktywne działania na 
rzecz wzrostu ich innowacyjności i konkurencyjności. Wskazane w projekcie Programu 
instrumenty koncentrują się na tworzeniu bardziej przyjaznego otoczenia dla biznesu, 
wzmacnianiu róŜnorodnych form finansowania B+R i innowacji, podnoszeniu jakości 
kapitału ludzkiego dla innowacyjności, wzmacnianiu współpracy przedsiębiorców ze 
światem nauki oraz samych przedsiębiorców, e-gospodarce, a takŜe zrównowaŜonym 
rozwoju. Wśród kluczowych propozycji instrumentów znalazły się: granty na B+R, 
instrumenty wspierające B+R+I, instrumenty zwrotne na zakup nowoczesnych 
technologii, maszyn oraz urządzeń, fundusze kapitału podwyŜszonego ryzyka, wsparcie 
praw własności intelektualnej, bon edukacyjny dla przedsiębiorcy, zacieśnianie 
współpracy przedsiębiorstw z uczelniami i szkołami zawodowymi, wzmocnienie 
Instytucji Otoczenia Biznesu, wzmocnienie i rozwój klastrów, wsparcie dla tworzenia 
i wdraŜania technologii środowiskowych, wsparcie przedsiębiorstw na globalnych 
rynkach (promocja + instrumenty finansowe)13. 

 

                                                 
13

 Dobór ww. instrumentów  jest obecnie przedmiotem uzgodnień i zaleŜeć będzie od ostatecznej decyzji 
Rady Ministrów 
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Harmonogram działań 
− Przewidywany termin przyjęcia Programu Rozwoju Przedsiębiorstw przez 

Radę Ministrów – II kwartał 2013 r.  
− Instrumenty wsparcia przewidziane w PRP, objęte programami operacyjnymi 

Nowej Perspektywy Finansowej na lata 2014-2020, zostaną uruchomione 
w 2014 r., wraz z uruchomieniem tych programów NFP 2014-2020 

Finansowanie 
Przyjęty przez Radę Ministrów PRP będzie podstawą dla nowego Programu 
Operacyjnego w obszarze innowacyjności, ale poniewaŜ wykracza poza ramy nowych 
programów operacyjnych, będzie finansowany zarówno ze źródeł budŜetu państwa, jak 
i środków funduszy europejskich. PRP uwzględnia równieŜ działania podejmowane 
w ramach środków podmiotów sektora przedsiębiorstw. 

Stworzenie mechanizmów finansowania infrastruktury badawczej i działalności 
jednostek naukowych (MNiSW) 

W celu zapewnienia wysokiej jakości infrastruktury naukowo-badawczej, prowadzone 
będą prace nad stworzeniem całościowego systemu finansowania budowy i utrzymania 
infrastruktury o znaczeniu krajowym i regionalnym. Zgodnie z przygotowanymi 
załoŜeniami do nowelizacji ustawy o finansowaniu nauki, planowane są zmiany pod 
kątem lepszego dopasowania obowiązujących strumieni finansowania do potrzeb 
wynikających z realizacji projektów obecnych na Polskiej Mapie Drogowej 
Infrastruktury Badawczej, w celu umoŜliwienia finansowania kosztów budowy 
i utrzymania strategicznej infrastruktury badawczej. Zmiany mają wspierać 
wyróŜniające się jednostki naukowe, m.in. poprzez wzmacnianie mechanizmów 
projakościowych w systemie finansowania. Jako narzędzie słuŜące racjonalnemu 
wykorzystaniu środków publicznych przeznaczanych na budowę i utrzymanie 
infrastruktury wykorzystywana będzie aktualizowana, przygotowana w 2011 r., Polska 
Mapa Drogowa Infrastruktury Badawczej. Przeprowadzana aktualizacja obejmie 
uzupełnienie i aktualizację listy strategicznej infrastruktury badawczej w Polsce.  

Kolejnym instrumentem słuŜącym wsparciu działalności jednostek naukowych jest 
wprowadzenie moŜliwości przekazywania 1% podatku CIT na rzecz wskazanej przez 
podatnika jednostki naukowej. W tym celu wprowadzone zostaną zmiany w ustawie 
o podatku dochodowym od osób prawnych. Celem projektowanych zmian jest 
stworzenie impulsu dla rozwijania współpracy pomiędzy sektorem przedsiębiorstw 
a jednostkami naukowymi. Podmiotami uprawnionymi do pozyskiwania środków 
finansowych pochodzących z 1% podatku CIT będą m.in. podstawowe jednostki 
organizacyjne uczelni, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze. 
Warunkiem będzie posiadanie przez nie kategorii naukowej A+, A lub B, a środki 
finansowe będą mogły być przeznaczone na cele określone w statutach tych jednostek. 
W przypadku największych podatników podatku CIT dopuszczona zostanie moŜliwość 
rozdysponowania 1% podatku na rzecz maksymalnie trzech jednostek naukowych. 
Dotyczyć to będzie kwot 1% podatku naleŜnego wynoszących co najmniej 1 mln zł. 

Harmonogram działań 
− Przewidywany termin aktualizacji Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury 

Badawczej – IV kwartał  2013 r. 
− Przewidywany termin przyjęcia przez Radę Ministrów załoŜeń do ustawy 

o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki – II kwartał  2013 r.  
− Przewidywany termin przyjęcia projektu ustawy przez Radę Ministrów – III 

kwartał  2013 r. 
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− Przewidywany termin przyjęcia ustawy przez Parlament – IV kwartał 2013 r.  
− Przewidywany termin przyjęcia przez Radę Ministrów projektu ustawy 

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – II kwartał 
2013 r. 

− Przewidywany termin przyjęcia ustawy przez Parlament – II/III kwartał 
2013 r. 

− Planowany termin wejścia w Ŝycie – pierwszy rok po zdjęciu z Polski procedury 
nadmiernego deficytu 

Finansowanie 
Wprowadzenie mechanizmu dobrowolnego przekazania 1% podatku CIT na rzecz 
jednostek naukowych skutkować będzie szacowanym zmniejszeniem dochodów 
sektora finansów publicznych o ok. 60 mln zł (w tym dochodów budŜetu państwa: 46 
mln zł, jednostek samorządu terytorialnego: 14 mln zł) w roku następującym po roku, 
w którym nastąpi zdjęcie z Polski procedury nadmiernego deficytu.  

Zmiany proponowane w ustawie o zasadach finansowania nauki nie przyniosą skutków 
dla sektora finansów publicznych.  

Wspierania instytucji otoczenia biznesu wspierających działania proinnowacyjne 
oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym (MG/PARP) 

W ramach zadania realizowany będzie projekt systemowy „Wsparcie i rozwój instytucji 
świadczących usługi na rzecz przedsiębiorczości oraz ich sieci” (2.2.1 PO KL). 
Głównym celem projektu jest zapewnienie przedsiębiorcom i osobom zamierzającym 
rozpocząć działalność gospodarczą najwyŜszej jakości usług w kluczowych obszarach 
wymagających wsparcia państwa przez podmioty działające na rzecz rozwoju 
przedsiębiorczości. W ramach projektu rozwijana będzie współpraca z podmiotami 
świadczącymi usługi proinnowacyjne dla przedsiębiorców. Zadanie obejmuje takŜe 
realizację działania 5.2 PO IG Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących 
usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym. Ma ono na celu 
wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu (IOB) oraz ich sieci, promowanie współpracy 
w ramach sieci, wymiany doświadczeń, wspólnej obsługi klientów oraz rozwój oferty 
usług o charakterze proinnowacyjnym. W 2013 r. w tym zakresie realizowany będzie 
projekt systemowy „Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych”. Wsparcie w ramach 
projektu będzie obejmować audyt innowacyjności, polegający na identyfikacji 
moŜliwości rozwoju i potrzeb przedsiębiorcy w obszarze innowacji oraz doradztwo we 
wdroŜeniu potrzebnych innowacji, zidentyfikowanych w I etapie usługi. 

Harmonogram działań 
− Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu „Doradztwo KSI KSU dla 

innowacyjnych” między MG i PARP – II kwartał 2013 r. 
− Rozpoczęcie udzielania wsparcia– II/III kwartał 2013 r. 
− Przeprowadzanie ewaluacji mid-term projektu – II kwartał 2014 r. 

Finansowanie 
Środki przewidziane na realizację projektu systemowego „Doradztwo KSI KSU dla 
innowacyjnych” - w 2013 r. – ok. 3 mln zł i w 2014 r. – ok. 8 mln zł. 

Realizacja programów naukowo-badawczych (MNiSW) 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju kontynuować będzie realizację programów 
wspierających badania stosowane i prace rozwojowe oraz komercjalizację i inne formy 
transferu B+R do gospodarki.  
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W 2013 r. w oparciu o Krajowy Program Badań realizowany będzie program 
„Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych STRATEGMED”, który jest 
odpowiedzią na potrzeby starzejącego się społeczeństwa, wzrost zachorowalności na 
choroby przewlekłe oraz rosnące koszty opieki medycznej. Celem głównym projektu 
jest uzyskanie zasadniczego postępu w zakresie zwalczania chorób cywilizacyjnych 
oraz medycyny regeneracyjnej na bazie wyników badań naukowych i prac 
rozwojowych prowadzonych w czterech obszarach. Ponadto kontynuowane będą prace 
nad załoŜeniami do programu strategicznego – „Środowisko naturalne, rolnictwo 
i leśnictwo” oraz rozpoczęte zostaną prace nad programem „Nowoczesne technologie 
materiałowe”. 

W ramach wsparcia badań stosowanych i prac rozwojowych realizowany będzie 
Program Badań Stosowanych (PBS), będący horyzontalnym programem wsparcia 
sektora nauki i przedsiębiorstw z róŜnych dziedzin nauki i branŜ przemysłu. Głównym 
celem PBS jest zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki poprzez 
wykorzystanie wyników badań naukowych oraz wzmocnienie współpracy między 
jednostkami badawczymi i przedsiębiorcami bezpośrednio zainteresowanymi 
zastosowaniem wyników badań w prowadzonej działalności gospodarczej. 
Realizowane będą takŜe programy sektorowe w obszarze wydobycia gazu łupkowego 
w Polsce (BLUE GAS), medycyny innowacyjnej (INNOMED), przemysłu lotniczego 
(INNOLOT), technologii proekologicznych (GEKON), metali nieŜelaznych (CuBR).  

Ponadto, realizowany będzie program zwiększający kompetencje młodych naukowców 
w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnym zespołem 
badawczym (LIDER) oraz program słuŜący poprawie jakości Ŝycia społeczeństwa, ze 
szczególnym uwzględnieniem tych grup i obszarów, w których istnieje rzeczywista 
potrzeba innowacyjnych rozwiązań i podejmowania nowych inicjatyw społecznych 
(INNOWACJE SPOŁECZNE). Wspierany będzie udział polskich naukowców 
w realizacji międzynarodowych projektów badawczych, wyłonionych do 
dofinansowania w ramach konkursów realizowanych przez NCBiR (Inicjatywy EraNet, 
EraNet+, Eureka, Eurostars, programy bilateralne i inne). 

Realizowane będą programy wspierające transfer B+R do gospodarki. W ramach 
programu INNOTECH przewidziane jest wsparcie przedsięwzięć z róŜnych dziedzin 
nauki i branŜ przemysłu, szczególnie w obszarze zaawansowanych technologii. Spółki 
celowe utworzone przez państwowe jednostki badawcze, w szczególności zakładane 
przez uczelnie wyŜsze w celu komercjalizacji wyników badań i prac rozwojowych, 
będą mogły ubiegać się o wsparcie w ramach programu SPIN-TECH. W ramach 
programu BRIDGE preferencyjnie traktowani będą przedsiębiorcy mikro, mali i średni, 
w szczególności przedsiębiorstwa typu start-ups, które powstały w celu komercjalizacji 
wyników prac badawczych i rozwojowych. Przewidziano takŜe instrument wspierający 
firmy komercjalizujące wyniki badań naukowych i prac rozwojowych na rynkach 
światowych (GO GLOBAL) oraz instrument słuŜący zwiększeniu liczby zgłoszeń 
patentowych poprzez dofinansowywanie lub refundowanie kosztów niezbędnych do 
przygotowania zgłoszenia patentowego (PATENT-PLUS).  

Harmonogram działań 
Programy wynikające z Krajowego Programy Badań: 

− STRATEGMED: ogłoszenie I konkursu – 21 stycznia 2013 r.; II edycja 
konkursu – 2014 r. 
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− Opracowanie załoŜeń oraz ogłoszenie konkursów w ramach programów 
strategicznych z zakresu: „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” 
i „Nowoczesne technologie materiałowe” – 2013/2014r. 

Programy wsparcia badań stosowanych i prac rozwojowych: 
− Program Badań Stosowanych: uruchomienie II konkursu – IV kwartał 2012 r.-  

I kwartał 2013 r.; uruchomienie III konkursu – III-IV kwartał 2013 r.   
− Lider: uruchomienie V konkursu – IV kwartał 2013 r. - I kwartał 2014 r.  
− Innowacje społeczne: uruchomienie I konkursu – I kwartał 2013 r. 
− Blue Gas: uruchomienie II konkursu – III kwartał 2013 r.  
− Innomed: uruchomienie I konkursu – II kwartał  2013 r. 
− Innolot: uruchomienie I konkursu – II kwartał 2013 r. ; uruchomienie II 

konkursu – I kwartał  2014 r. 
− Gekon: uruchomienie I konkursu – I kwartał 2013 r.; uruchomienie II 

konkursu – 2013/2014 r. 
− CuBR: I nabór wniosków – III/IV kwartał 2013 r.  

Programy wspierające komercjalizację i inne formy transferu B+R do gospodarki: 
− INNOTECH: uruchomienie III konkursu – II kwartał 2013 r.   
− SPIN-TECH: uruchomienie I konkursu – IV kwartał 2012 r. - I kwartał 2013 

r ., uruchomienie II konkursu - 2013/2014 r. 
− BRIDGE – program pilotaŜowy dla programu „Innowacje Polskie”: realizacja – 

2013/2014 r. 
− PATENT-PLUS: uruchomienie I konkursu – IV kwartał 2012 r. - I kwartał 

2013 r.; uruchomienie II konkursu – II kwartał 2013 r. ; uruchomienie III 
konkursu – III/IV kwartał 2013 r. ; uruchomienie IV konkursu – 2014 r. 

− GO GLOBAL: uruchomienie II konkursu – II kwartał 2013 r. ; uruchomienie 
III konkursu – 2014 r.  

Finansowanie 
Środki przewidziane na realizację programów w oparciu o Krajowy Program Badań 
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w zakresie badań stosowanych w latach 
2013-2014 wynoszą odpowiednio: 40 i 280 mln zł. Środki przewidziane na realizację 
programów wsparcia badań stosowanych i prac rozwojowych w latach 2013-2014 
wynoszą odpowiednio: 404,2 i 794,1 mln zł. Środki przewidziane na realizację 
programów wspierających komercjalizację i inne formy transferu B+R do gospodarki 
w latach 2013-2014 wynoszą odpowiednio: 212,2 i 290,4 mln zł. Finansowanie 
projektów badawczych przez NCBiR odbywa się w ramach środków przekazanych 
Centrum przez Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego. 

Realizacja „Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki 
polskiej na lata 2011-2020” (MG) 

Celem Programu jest wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej 
gospodarki poprzez wspieranie bezpośrednich inwestycji w sektorach kwalifikowanych 
przez OECD jako sektory wysokich technologii (hi-tech).  

Realizacji celu głównego słuŜyć będą cele szczegółowe: zwiększanie udziału 
innowacyjnych inwestycji stosujących nowoczesne technologie, gdzie działalność 
innowacyjna definiowana jest jako działalność polegająca na opracowaniu nowej 
technologii i uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco 
ulepszonych towarów, procesów lub usług oraz tworzenie miejsc pracy o wysokiej 
produktywności. 
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O wsparcie finansowe nakładów na inwestycje w ramach programu będą mogli 
w latach 2013/2014 ubiegać się przedsiębiorcy planujący nowe inwestycje w ramach 
sektorów priorytetowych – do objęcia pomocą kwalifikować będą się inwestycje, 
których koszt wynosić będzie co najmniej 160 mln zł i tworzące co najmniej 50 
nowych miejsc pracy oraz planujący inwestycje w innych sektorach, o ile ich koszt 
wynosić będzie co najmniej 1 mld zł i tworzone będzie co najmniej 500 nowych miejsc 
pracy. 

Minimalna wymagana wielkość zatrudnienia uprawniająca do ubiegania się 
o dofinansowanie kosztów tworzenia nowych miejsc pracy zaleŜy od charakteru 
projektu. Przewiduje się, Ŝe do końca 2015 r. w ramach wspieranych inwestycji 
utworzonych zostanie ponad 32 tys. miejsc pracy. 

Harmonogram działań 
− Prowadzenie naboru wniosków i udzielanie wsparcia (do wysokości 

przewidzianego na dany rok finansowania) – 2013/2014 r. 

Finansowanie 
Środki przewidziane na realizację „Programu wspierania inwestycji o istotnym 
znaczeniu dla gospodarki w latach 2013-2014” wynoszą odpowiednio: 70 i 90 mln zł. 

Wspieranie projektów w ramach obszarów i technologii o największym potencjale 
rozwoju (MG) 

W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych i międzyresortowych, a takŜe 
bezpośrednich spotkań z przedstawicielami biznesu, w 2012 r. dokonano weryfikacji 
wyników projektu Foresight technologiczny przemysłu – InSight2030, w wyniku czego 
została ustalona lista 99 technologii oraz 33 obszarów przemysłowych w ramach 
następujących Pól Badawczych: Biotechnologie przemysłowe,. Nanotechnologie, 
Zaawansowane systemy wytwarzania i materiały, Technologie informacyjne 
i telekomunikacyjne, Technologie mikroelektroniczne, Technologie fotoniczne, 
Technologie kogeneracji, racjonalizacji i gospodarowania energią, Technologie 
pozyskiwania surowców naturalnych, Zdrowe społeczeństwo, Zielona gospodarka  

W 2013 r. zostanie opracowany „Program wdraŜania projektu – InSight2030”, 
zwierający instrumenty wdraŜania, system aktualizacji, umoŜliwiający coroczną 
aktualizację listy technologii oraz obszarów przemysłowych określonych 
w dokumencie, monitorowania osiągniętych rezultatów oraz ewaluację zamierzonych 
celów.  

Ponadto w 2013 r. Ministerstwo Gospodarki na podstawie wyników projektu 
InSight2030 oraz we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa WyŜszego 
określi krajowe inteligentne specjalizacje, będące podstawą do ubiegania się o środki 
finansowe w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 (warunek ex-ante). Po 
określeniu inteligentnych specjalizacji zostanie opracowany takŜe system wdraŜania, 
monitorowania i ewaluacji strategii. Działania te będą podejmowane w ścisłej 
współpracy Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa WyŜszego 
i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz przedstawicieli władz regionalnych, a takŜe 
środowisk naukowych i biznesu. 

Jednocześnie w Ministerstwie Środowiska prowadzone są prace w zakresie wspierania 
zielonych technologii. Planowane jest stworzenie w 2014 r. polskiej platformy 
gospodarki niskoemisyjnej i zielonych technologii, na podstawie której 
zidentyfikowane zostaną dostępne w kraju technologie ochrony środowiska. 
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Ponadto, mając na uwadze znaczenie innowacji nietechnologicznych, wspierane będzie 
przeprowadzenie foresightu przemysłów kultury i przemysłów kreatywnych oraz 
rozpoczęcie wdraŜania wyników ww. foresightu przez MKiDN. W nawiązaniu do tego, 
wspierane będą projekty z zakresu przemysłów kreatywnych, w tym wzornictwa oraz 
wdroŜeń. 

Harmonogram działań 
− Określenie ostatecznej listy specjalizacji krajowych – II kwartał 2013 r.   
− Opracowanie programu wdraŜania projektu – II/III kwartał 2013 r.   
− Opracowanie systemu aktualizacji i monitorowania projektu – II/III kwartał 

2013 r. 
− Utworzenie polskiej platformy gospodarki niskoemisyjnej i zielonych 

technologii – II kwartał 2014 r.  

Finansowanie 
Środki przewidziane na realizację działań wynikających z projektu „Program wdraŜania 
projektu Foresight technologiczny przemysłu – InSight2030” w latach 2013-2014 
wynoszą ok. 5,5 mln zł. Utworzenie w 2014 r. polskiej platformy gospodarki 
niskoemisyjnej i zielonych technologii – 200 tys. zł.  

Opracowanie narzędzi i wdroŜenie systemu cyklicznej oceny potencjału naukowo-
technologicznego (MNiSW) 

W ramach realizowanego od listopada 2011 r. przedsięwzięcia pn. „Narodowy Program 
Foresight – wdroŜenie wyników” w latach 2013/2014 wykonane zostaną trzy 
komplementarne zadania: 

− Opracowanie podstaw metodycznych narzędzi i mechanizmów słuŜących 
określeniu endogenicznego potencjału i inteligentnej specjalizacji; 

− Zebranie danych i informacji dotyczących potencjału endogenicznego regionów 
wraz z ich weryfikacją oraz określenie kierunków inteligentnej specjalizacji 
regionów; 

− Wizualizacja wypracowanych rezultatów oraz opracowanie mechanizmu 
monitorowania, benchmarkingu i konsultowania regionalnych inteligentnych 
specjalizacji (portal informacyjno-komunikacyjny). 

Harmonogram działań 
− 2013 r.- prace przygotowawcze  
− 2014 r.- rozpoczęcie działalności portalu informatyczno-komunikacyjnego 

Finansowanie 
Środki przewidziane na realizację zadań w 2013 r. – ok. 2,8 mln zł w 2014 r. – ok. 2 
mln zł. Finansowanie działania odbywa się w ramach środków, będących w dyspozycji 
Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego. 

WdraŜanie programu „Bon na innowacje” w zakresie rozwoju działalności 
badawczo-rozwojowej oraz innowacyjnej przedsiębiorstw (PARP) 

Wsparcie mikro i małych przedsiębiorców na zakup usługi dotyczącej wdroŜenia lub 
rozwoju produktu lub technologii, której wykonawcą są jednostki naukowe. Efektem 
realizacji Programu będzie wsparcie przedsiębiorców poprzez dofinansowanie 
projektów dotyczących wdroŜenia lub rozwoju ich produktów bądź technologii. 

Kwota wsparcia udzielona jednemu przedsiębiorcy w ramach programu Bon na 
innowacje nie moŜe przekroczyć 15 000 zł. Wielkość wsparcia moŜe wynosić do 100% 
wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem pod warunkiem, iŜ rzeczywisty 
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koszt netto zrealizowanej usługi dotyczącej wdroŜenia lub rozwoju produktu lub 
technologii wynosi maksymalnie 15 000 zł. Przedsiębiorca zobowiązany jest do 
zapewnienia finansowania projektu w części nieobjętej wsparciem (tj. kwoty podatku 
od towarów i usług, wartości usługi netto przekraczającej kwotę 15 000 zł). 

Harmonogram działań 
− Przewidywany termin uruchomienia i przeprowadzenia naboru w ramach VI 

edycji Programu – I-II kwartał 2013 r.  
− Planowany termin kontraktacji, realizacji i rozliczenia projektów w ramach VI 

edycji Programu – III-IV kwartał 2013 r.  

Finansowanie 
Środki przewidziane na realizację programu „Bon na innowacje” wyniosą w 2013 r. – 
6,8 mln zł.  

WdraŜanie Programu „Wsparcie w ramach duŜego bonu” w zakresie rozwoju 
działalności badawczo-rozwojowej oraz innowacyjnej przedsiębiorstw (PARP) 

Wsparcie mikro i małych przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną na 
zakup - od jednostki naukowej - usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, 
projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu 
wyrobu lub technologii produkcji. Efektem realizacji Programu będzie wsparcie 
przedsiębiorców poprzez dofinansowanie opracowania nowych wyrobów, projektów 
wzorniczych, technologii produkcji albo znaczących ulepszeń wyrobów lub technologii 
produkcji.  

Harmonogram działań 
− Przewidywany termin uruchomienia i przeprowadzenia naboru w ramach 

I edycji Programu – II kwartał 2013 r.  
− Planowany termin kontraktacji, realizacji i rozliczenia projektów w ramach 

I edycji Programu – II-IV kwartał 2013 r.  

W 2013 r. Program „Wsparcie w ramach duŜego bonu” będzie realizowany w wersji 
pilotaŜowej. W kolejnych latach planowane są kolejne edycje Programu. 

Finansowanie 
Środki przewidziane na realizację Programu „Wsparcie w ramach duŜego bonu” 
wyniosą w 2013 r. –  ok.2 mln zł.  

Realizacja programu TOP 500 Innovators (MNiSW) 

Program ma na celu podniesienie kwalifikacji polskich kadr sfery B+R w zakresie 
współpracy z gospodarką, zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji ich 
wyników. Realizacja projektu powinna przyczynić się do jak najlepszego 
wykorzystania krajowych i europejskich środków przeznaczonych na badania tak, aby 
zapewnić transfer wyników prac B+R do gospodarki. 

Cykl 9-tygodniowych programów staŜowo-szkoleniowych na najlepszych uczelniach 
świata z rankingu szanghajskiego (Academic Ranking of World Universities), 
przeznaczony dla pracowników naukowych lub badawczych polskich jednostek 
naukowych, którzy posiadają tytuł zawodowy co najmniej magistra i prowadzą badania 
w obszarze nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych, 
weterynaryjnych, medycznych, nauk o zdrowiu lub nauk o kulturze fizycznej oraz 
pracowników centrów transferu technologii, zajmujących się komercjalizacją wyników 
badań w ramach wymienionych obszarów nauk.  
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Harmonogram działań 
− StaŜe będą odbywały się w II, III i IV kwartale 2013 r., II i IV kwartale 

2014 r. oraz I i II kwartale 2015 r. 
Finansowanie 
Środki przewidziane na realizację programu wyniosą w latach 2013-2014 łącznie 16 
mln zł. Finansowanie działania odbywa się w ramach środków, będących w dyspozycji 
Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego. 

Realizacja programu „Brokerzy Innowacji” (MNiSW) 

Celem programu jest poprawa efektywności procesu komercjalizacji wyników badań 
naukowych, stworzenie infrastruktury społecznej wspierającej proces komercjalizacji 
wiedzy i integracji środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym oraz 
upowszechnianie wyników badań naukowych w środowisku przedsiębiorców. Program 
ma na celu wsparcie podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni 
współpracujących z uczelnianymi centrami transferu technologii. W ramach programu 
zostanie wyłonionych do finansowania maksymalnie 30 wniosków, w których 
jednostka wskaŜe brokera innowacji działającego w danym obszarze wiedzy, 
odpowiedzialnego za nawiązanie współpracy między środowiskiem naukowym 
a otoczeniem gospodarczym, co będzie skutkowało zastosowaniem wyników badań 
naukowych w kontekście konkretnych rozwiązań rynkowych. 

Harmonogram działań 
− Realizacja programu marzec 2013 r. - wrzesień 2015 r. 

Finansowanie 
Program finansowany jest ze środków finansowych na naukę projektu systemowego 
„Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami” 
(Poddziałanie 1.1.3), realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka 2007-2013. Kwota przeznaczona na realizację całego programu wynosi 6,5 
mln zł.  

3.3. Cele energetyczne  

Modernizacja, przebudowa i rozbudowa infrastruktury energetycznej jest kwestią 
kluczową dla zapewnienia warunków stabilnego rozwoju gospodarki polskiej przy 
jednoczesnej realizacji celu „20/20/20” strategii „Europa 2020” określonego dla całej 
UE do osiągnięcia w 2020 r. w zakresie energii i środowiska. Polska przyjęła jako 
metodę i miernik realizacji tego potrójnego celu ograniczenie zuŜycia energii 
pierwotnej. Takie ograniczenie zuŜycia nie tylko bezpośrednio oznacza zmniejszenie 
emisyjności gospodarki, ale w warunkach wzrostu gospodarczego, oznacza takŜe 
poprawę jej efektywności energetycznej. Efekt ten będzie dodatkowo wzmacniany 
przez wzrost udziału zuŜycia energii ze źródeł odnawialnych. 

Prognozowana oszczędność energii pierwotnej narastająco (Mtoe) w latach 2010-
202014 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

[Mtoe]  0,58 0,84 1,21 1,74 2,51 3,62 5,25 6,65 8,44 10,7 13,6 
Źródło: MG  

                                                 
14 Przewiduje się zmianę miernika realizacji celu w związku z wejściem w Ŝycie Dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, 
zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE. 
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Główne działania podjęte w 2012 r. 
W ramach przygotowania regulacji prawnych wspierających inwestycje w sektorze 
energetycznym, w 2012 r. przygotowano: 

1. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw, który ma zapewnić pełne wdroŜenie przepisów 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania stosowania 
energii ze źródeł odnawialnych, a takŜe uzupełnić wdroŜenie dyrektywy 
dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz 
dyrektywy dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego.  

2. Projekt nowej ustawy – Prawo energetyczne, który wraz z całym „trójpakiem 
energetycznym” (w którego skład wchodzi równieŜ projekt ustawy Prawo 
gazowe i projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii) został 
rekomendowany przez Komitet ds. Europejskich do rozpatrzenia przez stały 
komitet Rady Ministrów. Projekt ten ma na celu uproszczenie zasad dla 
odbiorców i przedsiębiorców oraz dostosowanie przepisów do prawa UE. 
Projekt ten będzie dalej procedowany w 2013 r.  

3. Z uwagi na przedłuŜające się dyskusje nad poszczególnymi ustawami 
wchodzącymi w skład ww. „trójpaku”, podjęto decyzję o rozpoczęciu prac nad 
nowelizacją obowiązującej ustawy – Prawo energetyczne, w celu zapobieŜenia 
powstaniu luki czasowej w obecnym systemie wsparcia dla wytwarzania ciepła 
i energii elektrycznej w technologii wysokosprawnej kogeneracji. Projekt 
ustawy został przyjęty przez Radę Ministrów 2 stycznia 2013 r.  

4. Strategię Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko. Zgodnie z Planem 
uporządkowania strategii rozwoju Minister Gospodarki, we współpracy 
z Ministrem Środowiska, miał obowiązek przygotować strategię zintegrowaną 
obejmującą obszary energetyki i środowiska o horyzoncie 10 lat. Dokument jest 
obecnie na etapie prac Rady Ministrów. 

5. Projekt ustawy o korytarzach przesyłowych, który ma na celu stworzenie 
odpowiednich i stabilnych warunków dla realizacji celu publicznego w postaci 
budowy, eksploatacji oraz modernizowania infrastruktury technicznej, 
niezbędnej do zapewnienia nieprzerwanego dostarczania energii elektrycznej, 
gazów, ciepła, ropy naftowej i produktów naftowych oraz przyspieszenie 
procesu inwestycyjnego w tym zakresie.  

W 2012 r. kontynuowane były prace nad rozbudową transgranicznych połączeń 
systemowych, a zwłaszcza budową połączenia Polska – Litwa. Ponadto prowadzono 
dwustronne rozmowy na temat ewentualnych połączeń Polska – Białoruś i Polska – 
Ukraina. Podjęto teŜ kwestię udroŜnienia linii przesyłowych do Niemiec i budowy 
nowego, trzeciego połączenia. Polska uczestniczy teŜ w grupach roboczych KE ds. 
wyboru projektów wspólnego zainteresowania UE w obszarze Europy Środkowo-
Wschodniej i Bałtyku. 

Główne działania zaplanowane na lata 2013-2014 
Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko (MG/MŚ)  

Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko (BEiŚ) wskazuje kluczowe 
reformy i niezbędne działania, które powinny zostać podjęte w perspektywie do 2020 
roku w obszarze energetyki i środowiska. Podstawowym zadaniem strategii BEiŚ jest 
zarówno zintegrowanie polityki środowiskowej z polityką energetyczną tam, gdzie one 
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się przenikają, jak i wytyczenie kierunków, w jakich powinna rozwijać się branŜa 
energetyczna oraz wskazanie priorytetów w ochronie środowiska.  

Celem głównym strategii BEiŚ jest zapewnienie wysokiej jakości Ŝycia obecnych 
i przyszłych pokoleń z uwzględnieniem ochrony środowiska oraz stworzenie warunków 
do zrównowaŜonego rozwoju nowoczesnego sektora energetycznego, zdolnego 
zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne oraz konkurencyjną i efektywną 
energetycznie gospodarkę. Tak sformułowany cel główny realizowany będzie poprzez 
następujące trzy cele szczegółowe i kierunki interwencji: 

− zrównowaŜone gospodarowanie zasobami środowiska (w tym zasobami kopalin, 
wody, róŜnorodności biologicznej i przestrzeni); 

− zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia 
w energię (w tym przez poprawę efektywności energetycznej, modernizację 
sektora energetyki, rozwój konkurencji na rynku paliw i energii oraz zapewnienie 
bezpieczeństwa dostaw z importu); 

− poprawę stanu środowiska (w tym ochrona wód i powietrza, racjonalna 
gospodarka odpadami, promocja technologii środowiskowych i zachowań 
ekologicznych). 

Realizacja powyŜszych celów szczegółowych powinna ułatwić osiągnięcie w Polsce 
„zielonego” (sprzyjającego środowisku) wzrostu gospodarczego. Ponadto, waŜnym 
elementem rozwoju sieci energetycznych będzie uwzględnienie potrzeb energetyki 
prosumenckiej.  

Harmonogram działań 
− Przewidywany termin przyjęcia BEiŚ przez Radę Ministrów – II kwartał 2013 r.  

Finansowanie  
Działania przewidziane w BEiŚ będą realizowane w powiązaniu z Polityką 
energetyczną Polski. Zapisy BEiŚ skorelowane zostaną równieŜ z programem 
operacyjnym w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, w którym zostanie określona 
wysokość i sposób finansowania konkretnych inicjatyw ze środków UE i budŜetu 
państwa. W przypadku działań inwestycyjnych w sektorze energetyki istotną rolę będą 
odgrywały środki finansowe podmiotów prywatnych.  

Opracowanie Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wraŜliwych 
na zmiany klimatu do roku 2020 (z perspektywą do roku 2030) (MŚ) 

Opracowanie Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wraŜliwych na 
zmiany klimatu do roku 2020 (z perspektywą do roku 2030)(SPA 2020) ma na celu 
ograniczenie gospodarczych oraz społecznych kosztów i ryzyk związanych ze 
zmianami klimatycznymi. W SPA 2020 zostaną wskazane cele i kierunki działań 
adaptacyjnych, które naleŜy podjąć w najbardziej wraŜliwych sektorach i obszarach 
w okresie do roku 2020: gospodarce wodnej, rolnictwie, leśnictwie, róŜnorodności 
biologicznej i obszarach NATURA 2000, zdrowiu, energetyce, budownictwie, 
transporcie, obszarach górskich, strefie wybrzeŜa, gospodarce przestrzennej i obszarach 
zurbanizowanych. W dokumencie zostanie takŜe przedstawiony szacunek kosztów 
działań adaptacyjnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020. 

Harmonogram działań 
− Przewidywany termin ukończenia konsultacji międzyresortowych dokumentu – 

I kwartał 2013 r. 
− Przewidywany termin konsultacji społecznych dokumentu – II kwartał 2013 r.  
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− Przewidywany termin przyjęcia dokumentu przez Radę Ministrów – II kwartał 
2013 r. 

− Przygotowanie analiz eksperckich dla określenia potrzeby zmian legislacyjnych 
związanych z moŜliwymi zmianami klimatu – IV kwartał 2013 r.  

Finansowanie  
Wydatki budŜetu państwa w 2013 r. na opracowanie SPA 2020 wyniosą 2 149 tys. zł.  

Działania związane z odchodzeniem od zasady bezpłatnego przydziału uprawnień 
do emisji na rzecz ich aukcyjnej sprzedaŜy (MŚ) 

W fazie III wdraŜania systemu EU ETS, tj. w latach 2013-2020 z jednej strony, nastąpi  
stopniowe ograniczenie ilości dostępnych uprawnień do emisji o 21% w porównaniu do 
pułapu emisji zweryfikowanych w 2005 roku, z drugiej strony, w tym samym okresie 
będzie następowało odchodzenie od zasady bezpłatnego przydziału uprawnień na rzecz 
ich aukcyjnej sprzedaŜy. Dotychczas, łącznie ponad 90% uprawnień w sektorach 
przemysłowych było przyznawane bezpłatnie.  

Szacuje się, Ŝe pomimo otrzymanych bezpłatnie uprawnień potencjalny koszt zakupu 
dodatkowych uprawnień przez polskie przedsiębiorstwa w całym okresie 2013-2020 
moŜe wynieść w wariancie pesymistycznym ok. 34 mld zł. Jest to wynikiem struktury 
energetycznej gospodarki i dominacji węgla jako podstawowego paliwa dla przemysłu.  

W polskim prawodawstwie kwestie dotyczące aukcji uprawnień do emisji na III okres 
rozliczeniowy zostaną uregulowane w projektowanej ustawie o systemie handlu 
uprawnieniami do emisji. ZałoŜenia do projektu tej ustawy zostały przyjęte przez Radę 
Ministrów 14 sierpnia 2012 r. 

Harmonogram działań 
− Przewidywany termin ukończenia konsultacji międzyresortowych i społecznych 

projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji – II kwartał 2013 r.  
− Przewidywany termin przyjęcia projektu ustawy przez Radę Ministrów – II 

kwartał 2013 r. 
− Przewidywany termin przyjęcia ustawy przez Parlament – III kwartał 2013 r. 
− Przewidywany termin wejścia w Ŝycie – III/IV kwartał 2013 r.  
− Przewidywany termin wydania rozporządzeń wykonawczych do ustawy – IV 

kwartał 2013 r. 
− Przewidywany termin stworzenia krajowej platformy aukcyjnej – III/IV kwartał 

2013 r. (po wejściu w Ŝycie nowej ustawy ETS) 

Finansowanie  
Działanie platformy aukcyjnej nie będzie powodować wydatków w sektorze finansów 
publicznych, poniewaŜ będzie finansowane z opłat ponoszonych przez uczestników 
aukcji. 

Wpływy do budŜetu państwa z tytułu aukcji uprawnień do emisji w latach 2013-2020 
szacuje się na ok. 20 mld zł.  

Wspieranie rozwoju infrastruktury energetycznej poprzez współfinansowanie 
z podmiotami prywatnymi w ramach programu „Polskie Inwestycje” (MSP) 

W ramach Programu „Inwestycje Polskie”, za pośrednictwem Banku Gospodarstwa 
Krajowego i specjalnie powołanej w tym celu spółki Polskie Inwestycje Rozwojowe 
S.A. (PIR S.A.), będą współfinansowane z podmiotami prywatnymi, na zasadach 
rynkowych, dochodowe inwestycje infrastrukturalne w Polsce, w tym takŜe w zakresie 
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wytwarzania i dystrybucji energii. Spółka będzie angaŜowała się we wspólne projekty 
z prywatnymi partnerami strategicznymi, polskimi lub zagranicznymi, dysponującymi 
niezbędnym know-how na temat sektora danej inwestycji. Oczekuje się, Ŝe to partner 
strategiczny będzie miał większość udziałów i będzie występował z inicjatywą podjęcia 
projektu, a wartość udziału PIR S.A. będzie się kształtować w granicach 50-750 mln zł. 
W pierwszych 2 latach preferowany poziom zaangaŜowania Spółki w projekt to 
wartość udziału w wysokości od 250 mln zł. W celu szybkiej eliminacji projektów, 
które z komercyjnego punktu widzenia nie powinny być podejmowane, PIR S.A. 
będzie się angaŜowała tylko w projekty, dla których wewnętrzna stopa zwrotu będzie 
co najmniej o 2 pkt procentowe wyŜsza od średniego finansowania dłuŜnego banków. 

Harmonogram działań  
− Planowane rozpoczęcie działalności operacyjnej przez spółkę Polskie Inwestycje 

Rozwojowe S.A. – II kwartał 2013 r.  
− Kontynuowanie działalności spółki Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. – 2014 r. 

Finansowanie  
Roczne koszty Spółki w pierwszym roku działalności szacowane są na ok. 15-20 mln zł 
wraz z kosztami doradców i due diligence. 

W ramach realizacji Programu „Inwestycje Polskie” nastąpi wniesienie aportem akcji 
części spółek publicznych naleŜących do Skarbu Państwa do łącznej wartości 10 mld zł 
(wg średniej ceny rynkowej z okresu 6 miesięcy poprzedzających przeniesienie praw 
z akcji). Przewiduje się, Ŝe pierwsza transza dokapitalizowania PIR S.A. nastąpi 
w 2013 r. W latach 2013–2016 planowane jest dokapitalizowanie pakietami akcji 
wnoszonymi stopniowo, w miarę zapotrzebowania na finansowanie projektów.  

Program Polskiej Energetyki Jądrowej (MG) 

W Programie zostały określone działania do realizacji do roku 2024, z perspektywą do 
roku 2030, konieczne dla wprowadzenia w Polsce energetyki jądrowej, w tym dla 
zapewnienia bezpiecznej i efektywnej eksploatacji obiektów energetyki jądrowej, ich 
likwidacji po zakończeniu eksploatacji, a takŜe bezpiecznego postępowania 
z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi. W 2013 r. będą 
kontynuowane prace przygotowawcze związane z budową w Polsce elektrowni 
jądrowej. Budowa elektrowni jądrowej zwiększy krajowe moce wytwórcze; energetyka 
jądrowa cechuje się wysoką efektywnością energetyczną, a takŜe przyczyni się do 
dywersyfikacji miksu energetycznego i stabilizacji systemu elektro-energetycznego. 
Kontynuowane będą równieŜ prace nad Krajowym Planem Postępowania z Odpadami 
Promieniotwórczymi i Wypalonym Paliwem Jądrowym.  

Jednocześnie trwają konsultacje społeczne nowelizacji ustawy Prawo atomowe 
implementującej postanowienia dyrektywy Rady 2011/70/EURATOM z dnia 19 lipca 
2011 r. ustanawiającej ramy wspólnotowe w zakresie odpowiedzialnego i bezpiecznego 
gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi.  

Harmonogram działań  
− Przewidywany termin przyjęcia Programu przez Radę Ministrów – II kwartał 

2013 r. 
− Przewidywany termin przyjęcia przez Radę Ministrów projektu ustawy 

o zmianie ustawy Prawo atomowe implementującej Dyrektywę 
2011/70/EURATOM – II kwartał 2013 r.  
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Finansowanie 

2013 2014 
wydatki sektora 
finansów 
publicznych 
ogółem (w tys. zł)   

w tym budŜet 
państwa 
(w tys. zł)   

w tym 
budŜet 
środków 
europejskich 
(w tys. zł)   

wydatki 
sektora 
finansów 
publicznych 
ogółem (w tys. 
zł)   

w tym budŜet 
państwa (w tys. 
zł)    

w tym budŜet 
środków 
europejskich (w 
tys. zł) 

28 000 21 500  49 000 42 000  

 

Wspieranie inwestycji w zakresie efektywności energetycznej w ramach 
działalności NFOŚiGW (M Ś) 

W latach 2013-2014, w ramach działalności Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej realizowane będą następujące programy: 

Program Operacyjny „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł 
energii” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
2009-2014 – projekty kompleksowej termomodernizacji wraz z wymianą 
przestarzałych źródeł ciepła i z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, 
realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych lub podmioty niepubliczne 
realizujące zadania publiczne (nabór wniosków od II kwartału 2013 r., w 2014 r. 
zawieranie umów o dofinansowanie i rozpoczęcie realizacji projektów). 

Grupa programów priorytetowych „Efektywne wykorzystanie energii”: 

– część 1 „Dofinansowanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych 
w przedsiębiorstwach" (nabór wniosków w latach 2013-2014. – do wyczerpania 
środków alokacji, weryfikacja audytów oraz inwestycji zrealizowanych w ich 
wyniku);  

– część 2 „Dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzących do oszczędności 
energii lub wzrostu efektywności energetycznej przedsiębiorstw” (w latach 2013-
2014 nabór wniosków do wyczerpania środków alokacji, przygotowanie projektów 
(inwestycji) efektywności energetycznej finansowanych poŜyczką oraz kontynuacja 
juŜ realizowanych, na które udzielono dofinansowania); 

– część 3 „Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych” (do końca 
2014 r. planowane osiągnięcie oszczędności energii 3 500 MWh/rok i ograniczenia 
emisji energii 1 200 Mg/rok);  

– część 4 „LEMUR Energooszczędne budynki uŜyteczności publicznej" (termin 
rozpoczęcia naboru wniosków – II kwartał 2013 r.). 

Grupa programów priorytetowych „GIS System Zielonych Inwestycji”: 

– część 1  „Zarządzanie energią w budynkach uŜyteczności publicznej" (zawarcie 
umów z beneficjentami do końca 2013 roku); 

– część 5  „Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów 
publicznych" (zawarcie umów z beneficjentami do końca 2013 roku). 

Program priorytetowy „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności 
energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii” (program 
pilotaŜowy „Kawka", zawieranie umów z NFOŚiGW w latach 2013-2015). 

Program priorytetowy „Inteligentne sieci energetyczne” (w 2013 r. zawarcie umów 
z beneficjentami). 
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Finansowanie  
Przewidywane finansowanie powyŜszych programów ze środków własnych NFOŚiGW 
wynosi ok. 312 mln zł w 2013 r. i ok. 368 mln zł w 2014 r.  

Przyjęcie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków i uruchomienie 
rejestrów sporządzanych świadectw charakterystyki energetycznej budynków 
(MTBiGM) 

Celem ustawy jest wdroŜenie postanowienia dyrektywy 2010/31/UE w sprawie 
charakterystyki energetycznej budynków. 4 stycznia 2013 r. projekt załoŜeń do ww. 
ustawy został skierowany do przyjęcia przez RM. Rejestr świadectw charakterystyki 
energetycznej budynków oraz protokołów z przeprowadzanych inspekcji systemów 
ogrzewczych i klimatyzacji powstał z wykorzystaniem środków z umowy grantu 
Funduszu Powierniczego „Global Environment Facility” (Projekt Efektywności 
Energetycznej) między Rzeczpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem 
Odbudowy i Rozwoju za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego. 
Prowadzenie rejestru uzaleŜnione jest od wejścia w Ŝycie ustawy o charakterystyce 
energetycznej budynków. 

Harmonogram działań 
− Przewidywany termin przyjęcia przez Radę Ministrów projektu ustawy 

o charakterystyce energetycznej budynków – III kwartał 2013 r.  
− Przewidywany termin przyjęcia ustawy przez Parlament – IV kwartał 2013 r.  
− Planowany termin wejścia w Ŝycie ustawy – I-II kwartał 2014 r.  

Wspieranie inwestycji w zakresie efektywności energetycznej w ramach ustawy 
o wspieraniu termomodernizacji i remontów (MTBiGM) 

Na podstawie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów – ze środków 
zasilanego z budŜetu państwa Funduszu Termomodernizacji i Remontów – jest 
realizowany program wspierania przedsięwzięć termomodernizacyjnych oraz 
związanych z termomodernizacją przedsięwzięć remontowych, realizowanych 
w najstarszych, wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Program w obecnej formie 
funkcjonuje od 2009 roku. Wsparcie przedsięwzięć jest proporcjonalne do 
przewidzianych w budŜecie środków. 

Harmonogram działań  
− Realizacja programu odbywa się w trybie ciągłym 

Finansowanie  
Zadanie w 2013 r. będzie realizowane ze środków niewykorzystanych w 2012 r., 
w wysokości ok. 62 mln zł.  

Wspieranie tworzenia otoczenia prawnego dla wprowadzenia systemu 
inteligentnych sieci elektroenergetycznych (MG) 

Zadanie polega na opracowywaniu przepisów prawnych mających na celu 
usprawnienie i przyspieszenie wprowadzenia do Polskiego systemu 
elektroenergetycznego inteligentnych sieci elektroenergetycznych. Obecnie 
prowadzone są prace nad ustawą Prawo energetyczne, która stanowić będzie otoczenie 
prawne dla wdroŜenia w przyszłości inteligentnych sieci elektroenergetycznych. 

Harmonogram działań  
− Przewidywany termin przyjęcia przez Radę Ministrów projektu ustawy Prawo 

energetyczne – II kwartał 2013 r.  
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Inwestycje w odnawialne źródła energii (MG) 

W celu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poprzez prowadzenie 
aktywnych działań promocyjnych oraz implementację nowych i modyfikację 
istniejących instrumentów prawnych sprzyjających OZE, przygotowano projekt ustawy 
o odnawialnych źródłach energii oraz projekt nowelizacji ustawy o biokomponentach 
i paliwach ciekłych. Ponadto, prowadzone są prace ciągłe związane z podejmowaniem 
działań legislacyjnych i pozalegislacyjnych mających na celu wzrost wytwarzania 
energii w niewielkich źródłach wykorzystujących lokalne zasoby. 

Harmonogram działań  
− Przewidywany termin przyjęcia przez Radę Ministrów projektu ustawy 

o odnawialnych źródłach energii – II kwartał 2013 r.  
− Przewidywany termin przyjęcia przez Radę Ministrów projektu ustawy o zmianie 

ustawy o biokomponentach i paliwach ciekłych – II kwartał 2013 r.  
Finansowanie  
Wejście w Ŝycie ustawy o odnawialnych źródeł energii niesie za sobą zwiększenie 
wydatków budŜetu państwa o 1 012 tys. zł w pierwszym roku jej obowiązywania. 
W kolejnych latach wydatki wyniosą 648 tys. zł. 

Wejście w Ŝycie ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych 
niesie za sobą zwiększenie wydatków budŜetu państwa o 64,2 tys. zł w pierwszym roku 
jej obowiązywania. 

Kompleksowa regulacja sektora gazu ziemnego (MG) 

Zadanie polega na wyodrębnieniu z dotychczasowej ustawy Prawo energetyczne 
i ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz 
zasadach postępowania w sytuacjach zagroŜenia bezpieczeństwa paliwowego państwa 
i zakłóceń na rynku naftowym – ze względu na róŜnice w funkcjonowaniu rynków 
regulowanych tymi ustawami – przepisów regulujących rynek gazu ziemnego. 
Wydzielenie przepisów dla sektora gazu ziemnego umoŜliwi łatwiejsze reagowanie na 
zmiany w otoczeniu sektora, pozwoli na większą przejrzystość oraz pewność prawa.  

Celem prowadzonych obecnie prac nad ustawą – Prawo gazowe będzie wsparcie 
rozwoju konkurencji na rynku gazu ziemnego oraz poprawa bezpieczeństwa 
energetycznego kraju. Ustawa będzie stanowiła równieŜ uzupełnienie transpozycji do 
prawa polskiego III pakietu energetycznego UE, w tym będzie gwarantować prawnie 
pełne rozdzielenie własnościowe operatora systemu przesyłowego od innych 
przedsiębiorstw zajmujących się wydobyciem lub dostawami gazu ziemnego. Projekt 
ustawy przewidywać będzie wprowadzenie obowiązku obrotu częścią surowca przez 
giełdę towarową, co, zgodnie z Mapą drogową uwolnienia cen gazu ziemnego – 
dokumentem Prezesa URE przedstawionym w 2012 r., ma być milowym krokiem 
w kierunku uwolnienia cen paliw gazowych dla kolejnych grup odbiorców, najpierw 
instytucjonalnych, następnie zaś gospodarstw domowych. Projekt ustawy – Prawo 
gazowe dąŜy równieŜ do zwiększenia roli giełdy gazu jak równieŜ poprzez 
umoŜliwienie uczestnictwa w giełdzie towarowej bezpośrednio przedsiębiorstwom 
sektora gazu ziemnego. 

Harmonogram działań  
− Przewidywany termin przyjęcia przez Radę Ministrów projektu ustawy Prawo 

gazowe – II kwartał 2013 r.  
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Finansowanie  
Wejście w Ŝycie projektowanej ustawy nie niesie bezpośrednich kosztów dla sektora 
finansów publicznych. 

Ocena narodowego potencjału ciepłownictwa i chłodnictwa (MG) 

W ramach tego działania zostanie opracowany dokument (wraz z wymaganymi 
załącznikami) mający na celu przeprowadzenie oceny narodowego potencjału 
ciepłownictwa i chłodnictwa, w tym opracowanie mapy ciepła i chłodu. Mapa posłuŜy 
do wskazania potencjalnych miejsc na budową jednostek wysokosprawnej kogeneracji, 
tj. skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła uŜytkowego. 

Harmonogram działań  
− Opracowanie analizy i zebranie potrzebnych danych do opracowania mapy ciepła 

i chłodu – IV kwartał 2013 r.  
− Opracowanie interaktywnej mapy ciepła i chłodu – IV kwartał 2014 r. 

Finansowanie  
Wydatki z budŜetu państwa na ocenę potencjału i opracowanie mapy wyniosą ok. 1 mln 
zł rocznie w 2013 i 2014 roku. 

Projekt ustawy o korytarzach przesyłowych (MG) 

Głównym celem przygotowywanej ustawy jest stworzenie odpowiednich i stabilnych 
warunków dla realizacji celu publicznego w postaci budowania, utrzymania oraz 
modernizowania infrastruktury technicznej niezbędnej do zapewnienia nieprzerwanego 
dostarczania energii elektrycznej, gazów w tym dwutlenku węgla, ciepła, ropy naftowej 
i produktów naftowych. 

Harmonogram działań  
− Przewidywany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów – II kwartał 

2013 r. 
− Przewidywany termin uchwalenia ustawy przez Sejm RP – IV kwartał 2013 r.  

Finansowanie  
Wejście w Ŝycie projektowanej ustawy nie niesie bezpośrednich kosztów dla sektora 
finansów publicznych. 

3.4. Cele w zakresie edukacji 

Polska wg danych Komisji Europejskiej , jako jedno z niewielu państw UE osiągnęła 
w 2010 r. zalecane wartości w zakresie 4 z 5 najwaŜniejszych wskaźników rozwoju 
edukacji w Europie. Podobnie moŜe być w zakresie osiągnięcia zalecanych wartości 
2 wskaźników celu edukacyjnego strategii „Europa 2020” dotyczącego podniesienia 
poziomu wykształcenia. Zalecana wartość jednego z tych wskaźników, dotyczącego 
zmniejszenia odsetka młodzieŜy niekontynuującej nauki do najwyŜej 10%, jest juŜ 
w Polsce osiągnięta. Wartość drugiego wskaźnika, dotyczącego zwiększenia odsetka 
osób w wieku 30-34 lat z wykształceniem wyŜszym do co najmniej 40%, jest moŜliwa 
do osiągnięcia juŜ w połowie obecnej dekady. Mając na uwadze znaczenie obszaru 
edukacji dla rozwoju Ŝycia społeczno-gospodarczego, Polska wyznaczyła sobie cele 
ambitniejsze niŜ w UE, czego ilustracją są poniŜsze tabele: 
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− wskaźnik 1 – zmniejszenie do 4,5% odsetka młodzieŜy niekontynuującej 
nauki15 

 2012 2020 

% udział 5,7 4,5 
Źródło: Dane 2012 r. – na podstawie BAEL,GUS. Dla 2020 r. – MEN. 
 

− wskaźnik 2 – zwiększenie do 45% odsetka osób z wykształceniem wyŜszym  
w wieku 30-34 lat 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

% udział 34,8 36,5 39,1 38,5 39 40,5 41,5 42,3 43,6 44,5 45 
Źródło: Dane dla lat 2010-2012 – na podstawie BAEL, GUS. Dla lat 2013-2020 – MNiSW. 
 
W związku z dobrymi wynikami w upowszechnianiu edukacji monitorowanymi 
z wykorzystaniem wspominanych powyŜej wskaźników, główny nacisk w obszarze 
edukacji jest obecnie połoŜony na działania mające na celu  sprostanie wyzwaniom 
przed którymi stoi ten obszar w Polsce. Są to m.in. : 

− poprawa dostępności form wczesnej edukacji i opieki, w tym edukacji 
przedszkolnej; 

− lepsze dostosowanie kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy; 
− poprawa jakości edukacji (jakości pracy szkół i placówek edukacyjnych) 

doskonalenie metod i warunków nauczania i wychowania, ulepszanie 
organizacji pracy oraz podnoszenie kompetencji kadry; 

− opieranie polityki edukacyjnej na kompleksowej i spójnej strategii uczenia się 
przez całe Ŝycie, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy w zakresie 
upowszechnienia uczenia się dorosłych.  

WaŜne jest doskonalenie podstawy programowej tak, aby była ona bardziej zbliŜona do 
wymagań gospodarki opartej na wiedzy. Absolwenci powinni być wyposaŜeni 
w umiejętności i kompetencje poŜądane na rynku pracy. Oznacza to m.in. odpowiednie 
rozłoŜenie akcentów między nauczaniem teoretycznym a praktycznym. W tym aspekcie 
istotne jest takŜe zwrócenie uwagi na rozwijanie tzw. kompetencji miękkich, takich jak 
przedsiębiorczość, komunikatywność, kreatywność czy współpraca. W tym kontekście 
waŜne jest wsparcie instytucji kultury jako miejsc propagowania kreatywności, 
szerzenia edukacji nieformalnej i działań na rzecz włączenia społecznego poprzez 
kulturę, a takŜe wsparcie i reforma szkolnictwa artystycznego kształcącego przyszłe 
kadry dla przemysłów kultury i kreatywnych. Istotne jest teŜ wzmacnianie w procesie 
kształcenia elementów przygotowujących do podejmowania samodzielnej skutecznej 
działalności rynkowej. WaŜne jest równieŜ pobudzenie aktywności na rynku szkoleń 
zawodowych oraz zachęcanie przedsiębiorców do inwestowania w kapitał intelektualny 
swoich pracowników. 

Główne działania podjęte w 2012 r. 
Działania prowadzone w 2012 r. w obszarze edukacji koncentrowały się przede 
wszystkim na implementowaniu zmian wprowadzonych zmianą ustawy Prawo 
o szkolnictwie wyŜszym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz 
o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz ustawy o systemie oświaty.  

                                                 
15

 Odsetek osób w wieku 18-24 lat z wykształceniem co najwyŜej gimnazjalnym, które nie kontynuują 
kształcenia lub szkolenia. 
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Przygotowanie, przyjęcie i wdraŜanie nowego modelu kształcenia w uczelniach 
odbywa się poprzez wprowadzenie do systemu prawnego Krajowych Ram Kwalifikacji 
dla Szkolnictwa WyŜszego (KRK). Nowy system został wprowadzony wraz z rokiem 
akademickim 2012/2013, a jego celem jest ułatwienie porównywania kwalifikacji 
zdobywanych w róŜnym czasie, miejscach i formach, lepsze dostosowanie kwalifikacji 
do potrzeb rynku pracy, a w efekcie wzrost mobilności pracowników, wypromowanie 
i ułatwienie uczenia się przez całe Ŝycie. Wprowadzenie KRK ma na celu m.in. 
ułatwienie polskim studentom bardziej swobodnego podejmowania kształcenia 
w ramach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa WyŜszego oraz przywrócenie autonomii 
programowej uczelni, co umoŜliwi lepsze dopasowanie kształcenia do potrzeb rynku 
pracy. Wprowadzenie KRK przyniesie inne pozytywne rezultaty takie jak: wzrost 
odpowiedzialności uczelni za tworzone i prowadzone programy studiów; lepsza, łatwiej 
dostępna i wszechstronna informacja dotycząca kompetencji uzyskiwanych przez 
absolwentów w ramach poszczególnych programów i ścieŜek kształcenia oraz 
moŜliwości kontynuacji kształcenia w aspekcie uczenia się przez całe Ŝycie; wzrost 
dostępności kształcenia i zachęta do jego kontynuacji; zwiększenie integracji 
społecznej przez umoŜliwienie włączenia do listy osiągnięć w sferze kształcenia 
dokonań spoza obszaru kształcenia formalnego.  

Utworzenie instytucji Rzecznika Praw Absolwenta przy Radzie Głównej Nauki 
i Szkolnictwa WyŜszego, powoływanego przez ministra właściwego ds. szkolnictwa 
wyŜszego. Pierwszy rzecznik powołany został w grudniu 2011 r., natomiast 
rozpoczęcie jego działalności naleŜy de facto wiązać z początkiem roku 2012. 
Zadaniem rzecznika jest między innymi analizowanie sytuacji absolwentów na rynku 
pracy i stopnia ich dostępu do określonych zawodów, monitorowanie stopnia 
dopasowania programów studiów do potrzeb gospodarki. Do zadań rzecznika naleŜy 
równieŜ opiniowanie i rekomendowanie rozwiązań i koncepcji legislacyjnych 
w zakresie procesu kształcenia, zmierzających do skracania ścieŜki wejścia na rynek 
pracy absolwentom szkół wyŜszych. Celem działalności rzecznika jest takŜe udział w 
procesie deregulacji dostępu do zawodów regulowanych, a takŜe działalność 
akademickich biur karier. 

Realizacja rządowego programu kierunków zamawianych. Program ma na celu 
zwiększenie popularności kierunków priorytetowych dla gospodarki wśród kandydatów 
na studia. Strategiczne dla gospodarki opartej na wiedzy kierunki zostały wyłonione 
w oparciu o dane pozyskane z urzędów pracy i prognozy ekonomistów, a takŜe opinie 
przedsiębiorców i organizacji pracodawców. Są to przede wszystkim kierunki 
z dziedziny nauk technicznych, matematycznych i przyrodniczych, takie jak m.in.: 
automatyka, robotyka, energetyka, ochrona środowiska; ale takŜe kierunki unikatowe, 
makrokierunki oraz studia międzykierunkowe oparte na kierunkach z listy 
podstawowej. W latach 2008 – 2012 prowadzono projekt pilotaŜowy, natomiast 
w 2009 r. rozpoczęto realizację projektów w trybie konkursowym. Łącznie w ramach 
obu etapów zawarto 323 umowy z uczelniami, na których łącznie kształcenie na I roku 
podjęło 65 500 studentów. Łączna kwota przeznaczona na realizację obu etapów 
wyniosła 1 275 mln zł. W 2012 r. zorganizowano kolejną edycję konkursu na 
przyznanie dofinansowania do projektów mających na celu zwiększenie liczby 
absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. 
W związku ze znaczącą liczbą projektów ocenionych pozytywnie, który uzyskały 
wysoką liczbę punktów, instytucja organizująca konkurs (Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju) podjęła decyzję o zwiększeniu alokacji na konkurs do kwoty 350 mln zł 
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(z uprzednio planowanych do kontraktacji 200 mln zł). Spośród ocenionych 
pozytywnie wniosków – 120 zakwalifikowały się do dofinansowania16. 

W 2012 r. systematycznie wprowadzano do systemu finansowania szkolnictwa 
wyŜszego dotację projakościową. Środki w drodze konkursu są kierowane na wsparcie 
Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących (KNOW), dofinansowanie 
podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni posiadających ocenę wyróŜniającą 
na podstawie opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) oraz dofinansowanie 
podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni w zakresie wdraŜania systemów 
poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji. W 2012 r. ogłoszono 
trzy rodzaje konkursów (w zaleŜności od ubiegających się o finansowanie podmiotów). 
W ich ramach zostało wybranych sześć jednostek, którym na 5 lat nadano status 
KNOW, 25 podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni posiadających ocenę 
wyróŜniającą PKA, oraz 62 jednostki, które otrzymały jednorazowe dofinansowanie 
w wysokości 1 mln zł kaŜda. Dotacja projakościowa została rozdysponowana takŜe na 
finansowanie zadań związanych z kształceniem uczestników stacjonarnych studiów 
doktoranckich prowadzonych w uczelniach niepublicznych oraz finansowanie 
zwiększenia wysokości stypendiów doktoranckich dla 30% najlepszych doktorantów 
w uczelniach publicznych i niepublicznych. 

W ramach realizowanych działań w sferze oświaty w 2012 r., kontynuowany był proces 
wdraŜania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. W 2012 r. po raz 
pierwszy przeprowadzono egzamin gimnazjalny w oparciu o nową podstawę 
programową. Od 1 września 2012 roku nowa podstawa programowa zaczęła 
obowiązywać w IV klasach szkoły podstawowej i I klasach szkół ponadgimnazjalnych. 
Pełne wdroŜenie nowej podstawy programowej zakończy się w szkołach 
podstawowych w roku szkolnym 2014/2015, natomiast w szkołach 
ponadgimnazjalnych: 3-letnich zasadniczych szkołach zawodowych i 3-letnich liceach 
w roku szkolnym 2014/2015, a w 4-letnich technikach w roku szkolnym 2015/2016. 

Od roku szkolnego 2012/2013 rozpoczęto wdraŜanie reformy szkolnictwa 
zawodowego, której celem jest podniesienie jakości i efektywności systemu kształcenia 
zawodowego i ustawicznego w kontekście oczekiwań rynku pracy. Od 1 września 
2012 r. obowiązuje nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego. 
W klasyfikacji ujęto 200 zawodów, w zakresie których wyodrębniono 252 kwalifikacje 
w zawodzie. KaŜda z kwalifikacji jest potwierdzana oddzielnie egzaminem 
przeprowadzanym w trakcie trwania nauki w szkole. W zasadniczy sposób zmieniła się 
konstrukcja podstawy programowej kształcenia w zawodach. Określa ona nie tylko 
zawody, ale takŜe wszystkie wyodrębnione z nich kwalifikacje oraz wskazuje ścieŜki 
ich uzupełniania lub podwyŜszania. W zasadniczej szkole zawodowej szczególny 
nacisk połoŜono na kształcenie praktyczne. Dlatego teŜ w ciągu trzech lat nauki, 
obejmuje ono ponad 60% całego czasu przeznaczonego na kształcenie zawodowe. 
Praktyczna nauka zawodu odbywać będzie się u pracodawcy, w centrach kształcenia 
praktycznego czy w warsztatach szkolnych. 

Ponadto w obszarze oświaty realizowany był  projekt systemowy „Opracowanie 
i wdroŜenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”. Strategicznym 
i długofalowym celem tego działania jest upowszechnienie i dostosowanie do potrzeb 

                                                 
16 Planuje się, Ŝe w 2014 r. uruchomiona zostanie nowa edycja programu tzw. kierunków zamawianych, 
w ramach programu operacyjnego na lata 2014-2020 r. Kwota przeznaczona na realizację programu 
wyniesie ok. 200 mln zł. 
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uczniów, róŜnorodnych form zajęć, które z kolei przyczynią się do identyfikacji 
i rozwijania talentów uczniów. Ponadto, w ramach włączania szkół do sieci Szkół 
Odkrywców Talentów, uwzględniono działania dotyczące rozwijania zainteresowań, 
predyspozycji i zdolności najmłodszych uczniów, w tym 6-latków. Dodatkowo, w 2012 
roku, Minister Edukacji Narodowej ogłosił dwa konkursy: „Program pomocy wybitnie 
uzdolnionym uczniom” oraz „Mogę zostać geniuszem”.  

Główne działania zaplanowane na lata 2013-2014 

Przyjęcie dokumentu strategicznego „Perspektywa uczenia się przez całe Ŝycie” 
(MEN - przewodniczący Międzyresortowego Zespołu do spraw uczenia się przez 
całe Ŝycie, w tym Krajowych Ram Kwalifikacji)  

Przyjęcie dokumentu strategicznego „Perspektywa uczenia się przez całe Ŝycie” 
wypełni zobowiązania podjęte przez Polskę jako kraju członkowskiego Unii 
Europejskiej w zakresie tworzenia kompleksowej i spójnej polityki LLL (lifewide 
lifelong learning). Dokument odpowiada na szereg wyzwań, które stoją obecnie przed 
kształceniem i szkoleniem w Polsce (przyjmując, Ŝe szkolenie, w tym zwłaszcza 
szkolenie osób dorosłych, wychodzi poza zakres systemu edukacji i dotyczy w zasadzie 
wszystkich resortów). Cele strategiczne wskazane w „Perspektywie (…)” mają 
charakter celów jakościowych – definiowanych w kontekście nowoczesnego 
społeczeństwa obywatelskiego i innowacyjnej gospodarki. Tymi celami są: 

1. Kreatywność i innowacyjność osób, 
2. Przejrzysty i spójny krajowy system kwalifikacji, 
3. RóŜnorodna i dostępna oferta form wczesnej opieki i edukacji, 
4. Kształcenie i szkolenie dopasowane do potrzeb gospodarki i zmian na rynku 

pracy, 
5. Środowisko pracy i zaangaŜowanie społeczne sprzyjające upowszechnieniu 

uczenia się dorosłych. 

PowyŜsze cele odnoszą się do wszystkich form uczenia się (w kontekście formalnym, 
pozaformalnym i nieformalnym) realizowanych na wszystkich etapach Ŝycia, od 
najmłodszych do najstarszych lat Ŝycia. W pierwszych dwóch wymienionych celach 
akcentuje się potrzebę poprawy jakości edukacji formalnej na wszystkich poziomach 
z jednoczesnym szerszym otwarciem jej na uczenie się praktyczne, zespołowe oraz inne 
niŜ formalne. W ramach tego podkreśla się, Ŝe procesy edukacyjne promujące 
kreatywność i innowacyjność powinny być spójne z systemami identyfikacji, oceny 
i uznawania efektów uczenia się, tj. nadawania im statusu kwalifikacji. Ostatnie trzy 
cele są odpowiedzią na diagnozę najsłabiej rozwiniętych obszarów uczenia się 
w Polsce, to znaczy: wczesnej opieki i edukacji w całym okresie poprzedzającym 
obowiązkowe kształcenie, tj. juŜ od wieku 0 (cel 3), dostosowania kształcenia 
i szkolenia do potrzeb gospodarki (cel 4) oraz uczenia się dorosłych (cel 5). 

Harmonogram działań 

− Przewidywany termin przyjęcia dokumentu przez Radę Ministrów – II kwartał 
2013 r. 

Krajowe Ramy Kwalifikacji (MEN - przewodnicz ący Międzyresortowego Zespołu 
do spraw uczenia się przez całe Ŝycie, w tym Krajowych Ram Kwalifikacji)  

By zaspokoić oczekiwania i potrzeby związane ze zmianami zachodzącymi na rynku 
pracy, rozwojem technologicznym oraz procesami demograficznymi, a takŜe, aby 
ułatwić obywatelom rozwój zawodowy i osobisty nie tylko w przestrzeni krajowej, ale 

Zalecenie 3 
Przyjęcie strategii 
uczenia się przez całe 
Ŝycie 

Zalecenie 3 
Lepsze dopasowanie 
systemu edukacji do 
potrzeb rynku pracy 
i podniesienie jakości 
nauczania 



 

 43 

równieŜ europejskiej prowadzone są prace nad modernizacją krajowego systemu 
kwalifikacji. Od lipca 2010 r. Instytut Badań Edukacyjnych realizuje projekt 
systemowy „Opracowanie załoŜeń merytorycznych i instytucjonalnych wdraŜania 
Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się 
przez całe Ŝycie”, w ramach którego podjęto działania poprzedzające ustanowienie 
i wdroŜenie zintegrowanego systemu kwalifikacji, opartego na Polskiej Ramie 
Kwalifikacji. W ramach projektu przygotowano m.in.: projekt Polskiej Ramy 
Kwalifikacji; załoŜenia instytucjonalne i organizacyjne krajowego rejestru kwalifikacji; 
koncepcję zasad zapewniania jakości kwalifikacji w tym załoŜeń dotyczących zasad 
walidowania efektów uczenia się (procedur potwierdzania kompetencji), osiąganych 
w trybie uczenia się pozaformalnego i nieformalnego; zasad przypisywania poziomów 
do kwalifikacji (w ramach projektu wstępnie poziomy zostaną określone dla 350 
kwalifikacji z róŜnych sektorów).  

Harmonogram działań 
− Przewidywany termin opracowania rozwiązań dla budowy Krajowego Systemu 

Kwalifikacji – 2013 r. 
− Przewidywany termin przeprowadzenia pilotaŜu opracowanych rozwiązań oraz 

przygotowanie do ich wdroŜenia – lata 2014-2015  
− Rozpoczęcie wdraŜania rozwiązań – 2015 r. 

Finansowanie 
BudŜet prac nad KRK w ramach projektu systemowego „Opracowanie załoŜeń 
merytorycznych i instytucjonalnych wdraŜania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz 
Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe Ŝycie” współfinansowanego 
z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2010-2013 wynosi ok. 35,9 mln zł, 
z czego w 2013 r. ok. 16 mln zł. Kontynuacja prac nad rozwojem krajowego systemu 
kwalifikacji, w tym m.in. pilotaŜ wypracowanych dotąd rozwiązań, planowana jest 
w ramach kolejnego projektu systemowego, który będzie realizowany w latach 2013-
2015. Wstępnie w 2013 r. w ramach tego projektu zaplanowano wydanie 5 mln zł.  

Zmiany w Prawie o szkolnictwie wyŜszym (MNiSW) 

Zmieniające się potrzeby rynku pracy wymagają stałego dostosowywania do nich 
kompetencji i kwalifikacji pracowników.  W związku z tym zmianą ustawy Prawo 
o szkolnictwie wyŜszym oraz niektórych innych ustaw wprowadzone zostaną nowe 
regulacje polegające na umoŜliwianiu uczelniom potwierdzania efektów uczenia się 
uzyskanych drogą inną niŜ formalna, czyli np. przez wykonywanie pracy, uczestnictwo 
w kursach i szkoleniach, samodoskonalenie, wolontariat. Dzięki proponowanemu 
rozwiązaniu osoba ubiegająca się o potwierdzenie efektów uczenia się będzie mogła 
uczestniczyć w mniejszej liczbie zajęć, a tym samym skrócić czas odbywanych studiów 
lub zmniejszyć ich intensywność. MoŜe ją to zachęcić do podjęcia studiów lub ułatwić 
ich godzenie z Ŝyciem zawodowym czy osobistym. 

W wyniku projektowanych regulacji ułatwiony zostanie dostęp do szkolnictwa 
wyŜszego osobom posiadającym co najmniej pięcioletnie doświadczenie zdobyte po 
uzyskaniu świadectwa dojrzałości, co umoŜliwi im ukończenie studiów w specjalnym 
trybie uwzględniającym wcześniej uzyskane kwalifikacje i kompetencje. Wprowadzana 
regulacja powinna przyczynić się do zwiększenia uczestnictwa w kształceniu 
formalnym osób powyŜej 25 roku Ŝycia. 

Przewidywane są takŜe zmiany w kształceniu na profilu praktycznym 
i ogólnoakademickim, które spowodują wyspecjalizowanie się uczelni zawodowych 
w kształceniu na kierunkach praktycznych, przygotowujących absolwentów do potrzeb 
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rynku pracy, w których jakość edukacji determinować będzie praktyczne umiejętności 
studentów.17 

Harmonogram działań 
− Przewidywany termin przyjęcia załoŜeń do ustawy o zmianie ustawy – Prawo 

o szkolnictwie wyŜszym oraz niektórych innych ustaw – II kwartał 2013 r.   

WdraŜanie zasad finansowania szkolnictwa wyŜszego opartych o ocenę jakości 
(MNiSW) 

Na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyŜszym, w budŜecie państwa 
została określona dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań projakościowych. 
W latach 2013/2014, działając na postawie wspominanej ustawy oraz właściwego 
rozporządzenia wykonawczego, dokonany zostanie podział i przekazanie podmiotowej 
dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych właściwym jednostkom.  

Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań projakościowych przeznaczona będzie 
na: 

− dofinansowanie jednostek organizacyjnych mających status Krajowych 
Naukowych Ośrodków Wiodących (KNOW); 

− dofinansowanie podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni 
posiadających ocenę wyróŜniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej, dotyczącej 
oceny kształcenia; 

− dofinansowanie podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni w zakresie 
wdraŜania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram 
Kwalifikacji ; 

− finansowanie zadań związanych z kształceniem uczestników stacjonarnych 
studiów doktoranckich prowadzonych w uczelniach niepublicznych; 

− finansowanie zwiększenia wysokości stypendiów doktoranckich, o których 
mowa w art. 200a ustawy, dla 30% najlepszych doktorantów, w uczelniach 
publicznych i niepublicznych. 

Harmonogram działań 
− Podział dotacji projakościowej w roku 2013 i 2014 zgodnie z przepisami prawa 

Finansowanie 
Środki przeznaczone na finansowanie zadania w roku 2013 wynoszą 235,8 mln zł.  

Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni (MNiSW) 

Realizacja rozstrzygniętego w 2012 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, konkursu na realizację działań mających na celu wzmocnienie potencjału 
dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów strategii „Europa 
2020”. Wyłonione w ramach konkursu uczelnie przeznaczą środki m.in. na: otwieranie 
nowych kierunków studiów, współpracę z pracodawcami przy realizacji praktycznych 
elementów kształcenia oraz stypendia dla doktorantów, doktorów oraz profesorów 
wizytujących. Dofinansowane zostaną równieŜ działania 52 uczelni mające na celu  
wdraŜanie modeli zarządzania uczelnią oraz na rozwój kompetencji ich kadry 
kierowniczej.  
Ponadto w 2013 r. zostanie przeprowadzony konkurs na projekty prowadzone we 
współpracy ponadnarodowej obejmujące realizację działań mających na celu 
wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni. 
                                                 
17 ww. regulacje są obecnie przedmiotem uzgodnień i ich ostateczny kształt zaleŜeć będzie od decyzji 
Rady Ministrów 
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Harmonogram działań 
− Lata 2013-2015 

Finansowanie 
Łączny budŜet: ok. 340 mln zł. 

Realizacja projektu „Biznes dla edukacji” dotyczącego aktywizacji pracodawców 
na rzecz włączenia się w organizację edukacji formalnej na wszystkich poziomach 
(MPiPS/PARP) 

Projekt systemowy „Biznes dla edukacji” ma na celu promowanie praktycznej 
współpracy przedsiębiorców z placówkami kształcącymi potencjalnych pracowników, 
uczelniami oraz szkołami zawodowymi.  

W latach 2013/2014 w ramach projektu realizowana będzie kampania promująca 
zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie w dłuŜszej perspektywie. Obranie 
takiego horyzontu czasowego oznacza dla przedsiębiorstwa mniejsze nakłady na 
szkolenia nowozatrudnionych osób oraz skrócenie okresu potrzebnego na ich 
wdroŜenie.  

Kluczowym działaniem projektu będzie realizacja 11 Programów Edukacyjnych. 
Wyłonione w trakcie konkursu przedsiębiorstwa będą mogły skorzystać z pomocy 
o charakterze organizacyjnym i merytorycznym w zakresie animacji współpracy 
pomiędzy przedsiębiorstwem i wybraną placówką kształcenia oraz pomoc przy 
opracowaniu załoŜeń Programu Edukacyjnego. Celem Programów będzie 
wypracowanie takich form współpracy pomiędzy danym przedsiębiorstwem a wybraną 
przez niego placówką edukacyjną, które zwiększą wiedzę, umiejętności i kompetencje 
uczniów i studentów oraz sprawią, Ŝe będą one dostosowane do potrzeb rynku pracy. 
Realizacja Programów Edukacyjnych przyczyni się równieŜ do wzrostu kompetencji 
społecznych młodych osób potrzebnych w zawodzie, w którym się kształcą. 

Harmonogram działań 
− Realizacja 11 Programów Edukacyjnych oraz 14 seminariów regionalnych – 

do końca 2014 r. 

Finansowanie 
Środki finansowe przewidziane na realizację zadania w latach 2013-2014 wynoszą 
odpowiednio: 4 i 4,3 mln zł. 

3.5. Cel w zakresie przeciwdziałania ubóstwu  

Polska wśród krajów UE-27 naleŜy do państw o wysokiej wartości wskaźnika 
zagroŜenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Z dostępnych raportów 
publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny oraz na podstawie Europejskiego 
badania dochodów i warunków Ŝycia EU-SILC z 2011 r. wynika, Ŝe ogólny wskaźnik 
w postaci odsetka osób zagroŜonych ubóstwem lub/i wykluczeniem społecznym 
wyniósł w 2011 r. 27,2%. Poziom tego wskaźnika dla Polski sukcesywnie spada, ale 
nadal pozostaje wyŜszy niŜ średnia dla całej UE (24,2% w 2011 r.). 

Problem ubóstwa jest silnie powiązany z sytuacją na rynku pracy – wskaźnik ubóstwa 
lub wykluczenia społecznego jest najwyŜszy wśród osób bezrobotnych (w 2011 roku: 
60,3%). W związku z tym kluczowymi dla przeciwdziałania ubóstwu są działania 
zwiększające szanse na zatrudnienie, które zostały opisane w podrozdziale (3.1.) 
dotyczącym celu w zakresie zatrudnienia, przede wszystkim w zakresie jakim dotyczą 
wsparcia osób najbardziej oddalonych od rynku pracy. Jednocześnie naleŜy dąŜyć do 
tego, aby działania podejmowane w kierunku uzyskania przez osoby zdolne do pracy 
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trwałego zatrudnienia połączyć z działaniami mającymi na celu włączenie społeczne 
osób zagroŜonych ubóstwem, poprzez dostęp do usług wysokiej jakości. Świadczenie 
usług wysokiej jakości jest niezbędne dla wsparcia działań ukierunkowanych na 
zwiększenie zatrudnienia, w tym usług pomocy i integracji społecznej, usług opieki nad 
dziećmi i innymi osobami zaleŜnymi (osoby niepełnosprawne, starsze), usług 
zdrowotnych, edukacyjnych, wsparcia w sprawach mieszkaniowych.  

Problem ubóstwa i wykluczenia społecznego jednakŜe niekoniecznie musi wiązać się 
bezpośrednio ze zjawiskiem bezrobocia. W Polsce na ryzyko ubóstwa naraŜone są 
takŜe rodziny z dziećmi na utrzymaniu, a w szczególności rodziny wielodzietne, a takŜe 
przedstawiciele innych grup społecznych. Zasadne jest zatem m.in. podjęcie działań 
mających na celu wzmocnienie wsparcia dla rodzin z dziećmi na utrzymaniu, 
szczególnie rodzin znajdujących się w relatywnie trudnej sytuacji materialnej, 
kontynuowanie działań na rzecz pomocy rodzinom przeŜywającym trudności 
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, a takŜe podjęcie działań na rzecz 
zapewnienia warunków lokalowych dla rodzin najuboŜszych. 

Krajowy cel w zakresie przeciwdziałania ubóstwu zakłada obniŜenie o 1,5 mln 
w stosunku do 2008 r. liczby osób zagroŜonych ubóstwem i/lub deprywacją materialną 
i/lub Ŝyjących w gospodarstwach domowych bez osób pracujących lub o niskiej 
intensywności pracy. 
 
Cel strategiczny w zakresie przeciwdziałania ubóstwu lub wykluczeniu 
społecznemu – ścieŜka dojścia na lata 2012-2018 (liczba osób w tys.) 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 201818 
Liczba osób 
zagroŜonych 
ubóstwem lub 
wykluczeniem 
społecznym, 
waŜona dynamiką 
wskaźnika 
zatrudnienia w 
KPR, w tys. 

11491 10454 10409 10196 10186 10176 10145 10114 10073 10032 9991 

Wskaźnik 
zatrudnienia osób 
w wieku 20-64 lata 
ogółem w Polsce, w 
% 

- - 64,3 64,5 64,7 65,3 65,9 66,7 67,5 68,3 69,2 

Dynamika 
wskaźnika 
zatrudnienia, w 
pkt. proc. 

- - - 0.2 0.2 0.6 0.6 0.8 0.8 0.8 0.9 

Zakładany roczny 
spadek liczby 
ubogich w tys. 

- - - - -10 -10 -31 -31 -41 -41 -41 

 
 

                                                 
18 *w związku z około 2-letnim opóźnieniem publikowania wartości wskaźników dotyczących ubóstwa, 
dane dotyczące liczby osób zagroŜonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym dostępne w 2020 
roku będą za rok 2018. Stąd jest on rokiem referencyjnym. 
** na niebiesko została zaznaczona ścieŜka dojścia do celu strategii „Europa 2020” waŜona wskaźnikiem 
zatrudnienia cofniętym o 1 okres.  
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Główne działania podjęte w 2012 r. 
Jednym z działań mających przyczynić się do poprawy sytuacji materialnej osób 
pracujących na stanowiskach o relatywnie niŜszym poziomie wynagrodzeń jest 
przyjęcie 14 września 2012 r. przez Radę Ministrów rozporządzenia, na mocy którego 
podniesiono wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od 1 stycznia 2013 r. 
wynosi ono 1600 zł (wcześniej 1500 zł).  

W celu m.in. ochrony osób najbardziej zagroŜonych ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym dokonano od 1 października 2012 r. weryfikacji progów dochodowych 
uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej, a od 1 listopada 2012 r. 
weryfikacji kwot zasiłków rodzinnych oraz wysokości kryteriów dochodowych 
uprawniających do świadczeń rodzinnych, przy czym zadecydowano o dwuetapowym 
wzroście wysokości kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych, 
tj. od 1 listopada 2012 r. (etap pierwszy) i od 1 listopada 2014 r. (etap drugi). 

Przez cały 2012 r. realizowane były programy wspierania niektórych osób 
pobierających świadczenie pielęgnacyjne. W ramach tych programów opiekunowie 
niepełnosprawnych dzieci pobierający świadczenie pielęgnacyjne uprawnieni byli do 
dodatkowej pomocy finansowej z budŜetu państwa w kwocie 100 zł miesięcznie. 
W 2012 r. na realizację ww. programów wydatkowano z budŜetu państwa środki 
w wysokości 105,6 mln zł. 

W 2012 r. przygotowano takŜe projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach 
rodzinnych. Ustawa została przyjęta przez Sejm w dniu 7 grudnia 2012 r. i przewiduje 
ona m.in. wypłatę w okresie styczeń-czerwiec 2013 r. dodatku do świadczenia 
pielęgnacyjnego dla rodziców opiekujących się niepełnosprawnym dzieckiem w kwocie 
100 zł miesięcznie, a od lipca 2013 r. wzrost z kwoty 520 zł miesięcznie do kwoty 
620 zł miesięcznie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego.  

1 stycznia 2012 r. weszła w Ŝycie ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej. Celem tej ustawy jest m.in. pomoc rodzinom przeŜywającym trudności 
natury opiekuńczo-wychowawczej oraz działania na rzecz pozostawienia dziecka 
w rodzinie albo powrotu do rodziny dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej 
poprzez aktywną pracę z taką rodziną asystenta rodziny, a takŜe działania na rzecz 
rozwoju rodzinnych (a nie instytucjonalnych) form pieczy zastępczej (tj. rodzin 
zastępczych i rodzinnych domów dziecka). W 2012 r. na sfinansowanie lub 
dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego z obszaru wspierania 
rodziny i systemu pieczy zastępczej wydatkowano z budŜetu państwa łącznie 107,6 mln 
zł. 

W sierpniu 2012 r. przyjęty został Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej 
Osób Starszych na lata 2012-2013. Jego głównym celem jest stworzenie warunków dla 
godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną, co pozostaje w ścisłym związku ze 
stopniowym wydłuŜaniem wieku emerytalnego. Program opiera się na czterech 
priorytetach: edukacji osób starszych, aktywności społecznej wspierającej solidarność 
wewnątrz i międzypokoleniową, partycypacji społecznej osób starszych oraz usługach 
dla seniorów. W ramach Programu organizacje działające w sferze poŜytku 
publicznego otrzymują dofinansowanie na realizację programów dla osób starszych 
w wyŜej wymienionych obszarach. Ponad 420 organizacji otrzymało środki finansowe 
w ramach I edycji otwartego konkursu ofert.. W 2012 r. na realizację Programu 
przeznaczono 20 mln zł.  
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Prowadzono prace legislacyjne w zakresie budownictwa społecznego i ochrony praw 
lokatorów. Realizowano dotowany z budŜetu państwa program budownictwa 
socjalnego i komunalnego oraz tworzenia mieszkań chronionych, noclegowni i domów 
dla bezdomnych. 

W ramach Programu Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu 
31 grudnia 2012 r. zakończono realizację konkursów: „Gminne programy aktywizacji 
społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego” oraz „Podmiot zatrudnienia 
socjalnego partnerem ośrodka pomocy społecznej i powiatowego urzędu pracy 
w  realizacji kontraktów socjalnych”. 

Prowadzono prace nad projektem Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 
oraz projektem ustawy o przedsiębiorstwie społecznym. Realizowano działania 
w ramach projektu Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej, m.in. 
w zakresie standaryzacji tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej 
w zakresie jakości usług, stworzenia programów edukacji i kształcenia w zakresie 
ekonomii społecznej, kreowania pozytywnego wizerunku „marki” ekonomii społecznej, 
wdraŜania modelowych partnerstw na rzecz ekonomii społecznej w środowisku 
lokalnym. 

Prowadzono prace, których celem jest zaprojektowanie systemu usług społecznych 
odpowiadających na nowe wyzwania w zakresie wykluczenia społecznego, w tym 
rozpoczęto pilotaŜe z zakresu wdraŜania standardów usług i funkcjonowania instytucji 
pomocy i integracji społecznej, środowiskowej pracy socjalnej/organizowania 
społeczności lokalnej oraz gminnego standardu wychodzenia z bezdomności.   

Główne działania zaplanowane na lata 2013-2014 

Przyjęcie Krajowego Programu Przeciwdziałaniu Ubóstwu i Wykluczeniu 
Społecznemu 2020 (MPiPS) 

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020:  
Nowy Wymiar Aktywnej Integracji, stanowić będzie uszczegółowienie i uzupełnienie 
dokumentów strategicznych, w szczególności celu szczegółowego 3 Strategii Rozwoju 
Kapitału Ludzkiego 2020 (SRKL), w zakresie objętym warunkiem 9.1 warunkowości 
ex-ante dla Europejskiego Funduszu Społecznego, dotyczącym istnienia i realizacji 
krajowych strategicznych ram polityki na rzecz ograniczania ubóstwa i aktywnej 
integracji osób wykluczonych. 

Cel główny Programu został określony jako ograniczenie ubóstwa i wykluczenia 
społecznego poprzez działania zmierzające do zwiększenia aktywności społecznej, oraz 
zwiększenia gotowości do podejmowania pracy, a tym samym poprawy poziomu 
zatrudnienia. 

Harmonogram działań  
− Przygotowanie wstępnej wersji Programu – II kwartał 2013 r.  
− Konsultacje międzyresortowe i społeczne Programu – II kwartał 2013 r.  
− Przewidywany termin przyjęcia Programu przez Radę Ministrów – II kwartał 

2013 r.   

Finansowanie 
Działania w ramach Programu będą finansowane zarówno ze źródeł budŜetu państwa, 
jak i środków funduszy europejskich.  

Przyjęcie i realizacja ww. Programu nie będzie powodować dodatkowych skutków 
finansowych dla sektora finansów publicznych. Działania wynikające z ww. Programu 
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będą realizowane w ramach wydatków zaplanowanych w ustawach budŜetowych na 
dany rok. 

Wsparcie dla bezrobotnych najbardziej oddalonych od rynku pracy (MPiPS) 

W celu poprawy efektywności działań adresowanych do bezrobotnych oddalonych od 
rynku pracy, będących równocześnie klientami pomocy społecznej, zakłada się dwa 
równorzędne sposoby aktywizacji osób bezrobotnych oddalonych od rynku pracy, na 
które składać się będą:  

− zlecanie usług aktywizacyjnych – narzędzie testowane jest obecnie przez 
realizację projektu pilotaŜowego „Partnerstwo dla pracy”. Docelowo ma 
stanowić część szerszych zmian legislacyjnych mających na celu przekazanie 
obsługi klientów, którym urząd pracy nie jest w stanie pomóc, podmiotom 
zewnętrznym, które mają doprowadzić do ich zatrudnienia;  

− program PAI (Program Aktywizacja i Integracja) – realizowany samodzielnie 
przez powiatowy urząd pracy lub we współpracy z ośrodkami pomocy 
społecznej, w zaleŜności od moŜliwości finansowych gmin. 

Programem PAI objęte zostaną wybrane grupy bezrobotnych, wyselekcjonowane 
spośród bezrobotnych, którzy w wyniku profilowania zostaną zaliczeni do profilu 
„oddaleni od rynku pracy” i jednocześnie są klientami pomocy społecznej. Na program 
PAI składać się będą dwa bloki działań obejmujące aktywizację zawodową (blok 
„aktywizacja”, w ramach którego realizowane będą m.in. prace społecznie uŜyteczne) 
oraz działania z zakresu reintegracji społecznej (blok „integracja”).  

Harmonogram działań  
− Program PAI oraz zlecanie usług mają zostać wprowadzone nowelizacją ustawy 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Planowany termin wejścia 
w Ŝycie ustawy – 1 stycznia 2014 r.19 

Finansowanie 
Program PAI – finansowanie z Funduszu Pracy oraz środków budŜetu gminy. 
Realizacja Programu PAI będzie miała dla gminy charakter fakultatywny. Zlecanie 
usług aktywizacyjnych – instrument nie spowoduje wzrostu wydatków Funduszu Pracy 
w 2014 r. poniewaŜ finansowany będzie w ramach dotychczasowych limitów 
wydatków funduszu.  

Wsparcie rodzin z dziećmi oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej (MPiPS) 

W 2013 r. realizowane będą resortowe programy dotyczące dofinansowania niektórych 
zadań jednostek samorządu terytorialnego z zakresu wspierania rodziny i systemu 
pieczy zastępczej (m.in. dofianansowanie zatrudnienia w gminach asystentów rodziny 
oraz w powiatach koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, dofinansowanie 
osiągnięcia określonych standardów przez placówki wsparcia dziennego), a takŜe 
uruchomione zostaną środki z budŜetu państwa na sfinansowanie prowadzenia przez 
marszałków województw ośrodków adpocyjnych oraz sfinasowanie kosztów pobytu 
dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej. Zakłada się, Ŝe podobne działania będą 
realizowane równieŜ w 2014 r. 

Harmonogram działań 
− Zadanie o charakterze ciągłym (zarówno w 2013 r. jak i 2014 r.) 

                                                 
19

 Szczegółowy harmonogram prac nad ustawą został przedstawiony w części KPR dotyczącej celu 
w zakresie zatrudnienia w działaniu pn. „Reforma polityki rynku pracy” 
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Finansowanie 
W 2013 r. na realizację zadania przewidziano środki z budŜetu państwa w wysokości 
odpowiednio 84,3 mln zł. 

Wsparcie dla rodziców wychowujących dzieci niepełnosprawne (MPiPS) 

W okresie kwiecień – grudzień 2013 r. realizowany będzie rządowy program 
wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. W związku z jego 
realizacją osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne (spełniające warunki zawarte 
w ustawie o świadczeniach pielęgnacyjnych), czyli takie, które nie podjęły 
lub zrezygnowały z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu opieki nad 
dzieckiem niepełnosprawnym – otrzymają dodatkowe 200 zł miesięcznie (niezaleŜnie 
od dochodu i innych świadczeń). 

Harmonogram działań 
− 26 marca 2013 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie 

szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób 
uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego  

Finansowanie 
Na realizację w okresie kwiecień - grudzień 2013 r. rządowego programu wspierania 
osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego zaplanowano środki z budŜetu 
państwa w wysokości 176 mln zł. 

Wprowadzenie standardów usług pomocy i integracji społecznej (MPiPS) 

W ramach projektu systemowego realizowane w ramach PO KL 2007-2013 
wypracowano standardy usług dla osób starszych, niepełnosprawnych, standard 
interwencji kryzysowej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, standardy 
środowiskowej pracy socjalnej, standardy pracy dla rodzin z dziećmi, z osobami 
pozostającymi bez pracy, standardy usług dla osób bezdomnych oraz modele instytucji 
(ośrodek pomocy społecznej, miejski ośrodek pomocy rodzinie, powiatowe centrum 
pomocy rodzinie, centrum integracji społecznej). W 2013 roku prowadzone będą testy 
wypracowanych standardów.  

Harmonogram działań 
− Przewidywany termin zakończenia pilotaŜu – IV kwartał 2013 r.  
− Faza rekomendacji i upowszechniania efektów – do IV kwartał 2014 r. 

Finansowanie  
W 2013 r. – 30 mln zł z budŜetu środków europejskich, w 2014 r. – 8 mln zł z budŜetu 
środków europejskich 

Rozwój sektora ekonomii społecznej (MPiPS) 

Przygotowany zostanie Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej zakładający 
wprowadzenie kompleksowych mechanizmów wsparcia ekonomii społecznej, m.in.: 
stworzenie przyjaznego otoczenia dla rozwoju ekonomii społecznej oraz podniesienie 
świadomości społecznej w zakresie ekonomii społecznej. Planowane jest uchwalenie 
ustawy o przedsiębiorstwie społecznym, na mocy której moŜliwe będzie uzyskanie  
statusu przedsiębiorstwa społecznego. 

W ramach projektu systemowego „Wsparcie inŜynierii finansowej na rzecz rozwoju 
ekonomii społecznej” (Działanie 1.4 PO KL) uruchomiony zostanie pilotaŜowy fundusz 
poŜyczkowy dla przedsiębiorstw społecznych. 
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Planowane jest uruchomienie projektu systemowego „System wzmacniania potencjału 
i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy 
z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej” (Działanie 1.2 PO KL). 

W ramach projektu systemowego „Zintegrowany system wsparcia ekonomii 
społecznej” (Działanie 1.2 PO KL) prowadzone będą m. in. działania zmierzające do 
wypracowania koncepcji i wdroŜenia systemu akredytacji oraz standardów działania 
instytucji wsparcia ekonomii społecznej, wykreowania pozytywnego wizerunku 
„marki” ekonomii społecznej, opracowania programów edukacji i kształcenia 
w zakresie ekonomii społecznej, przygotowania i wdroŜenia modelowych partnerstw na 
rzecz ekonomii społecznej w środowisku lokalnym. 

Dofinansowane zostaną projekty, realizowane przez podmioty, naleŜące do sektora 
pozarządowego, w ramach Priorytetu IV Rozwój przedsiębiorczości społecznej 
Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009-2013. W latach 2014-
2020 planowana jest kontynuacja wsparcia dla sektora pozarządowego w formule 
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, w ramach którego wyodrębniony zostanie 
kierunek działania: Rozwój przedsiębiorczości społecznej. 

Harmonogram działań 
− Podpisanie umowy pomiędzy Towarzystwem Inwestycji Społeczno-

Ekonomicznych a BGK na pośrednictwo finansowe – styczeń 2013 r.  
− Rozpoczęcie udzielania wsparcia w ramach funduszu poŜyczkowego – 

II kwartał 2013 r. 
− Przewidywany termin przyjęcia Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii 

Społecznej przez Radę Ministrów – III kwartał 2013 r. 
− Przewidywany termin przyjęcia  przez Radę Ministrów projektu ustawy 

o przedsiębiorstwie społecznym – IV kwartał 2013 r. 
− Opracowanie systemu akredytacji oraz standardów działania instytucji wsparcia 

ekonomii społecznej – III kwartał 2013 r.  
− Konkurs w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

– I – IV kwartał 2013 r.  
− Przewidywany termin realizacji konkursu w ramach Programu Fundusz 

Inicjatyw Obywatelskich – I –IV kwartał 2014 r.  

Finansowanie 

2013 2014 
wydatki sektora 
finansów 
publicznych 
ogółem (w tys. 
zł)   

w tym budŜet 
państwa (w tys. 
zł)   

w tym budŜet 
środków 
europejskich (w 
tys. zł)   

wydatki sektora 
finansów 
publicznych 
ogółem (w tys. 
zł)   

w tym budŜet 
państwa (w tys. 
zł)   

w tym budŜet 
środków 
europejskich (w 
tys. zł)   

40 695 13 585 27 110  18 865 2 830 16 035 
 
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych (MPiPS) 

Głównym załoŜeniem Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób 
Starszych na lata 2012-2013 jest aktywizacja osób starszych, która w dłuŜszej 
perspektywie przyczyni się do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu seniorów, 
np. poprzez zwiększenie ich udziału w uczeniu się przez całe Ŝycie, stworzenie 
moŜliwości wpływu na kształtowanie działań skierowanych do osób starszych na 
szczeblu lokalnym i krajowym, promowanie współpracy międzypokoleniowej, a takŜe 
rozwój usług społecznych dla osób starszych. Komponent systemowy Programu 
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zakłada wypracowanie do września 2013 r. załoŜeń długofalowej polityki senioralnej 
Polski. 

Harmonogram działań 
− Realizacja projektów w ramach II edycji konkursu ofert – do końca 2013 r. 

Finansowanie 
W 2013 r. na realizację Programu przeznaczono środki z budŜetu państwa w wysokości 
40 mln zł. 

Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego młodzieŜy (MPiPS/OHP) 

Zadanie zostanie wykonane w wyniku realizacji czterech projektów systemowych 
OHP: „OHP jako realizator usług rynku pracy”, „Nowe perspektywy”, „Nowe 
perspektywy II” i „MłodzieŜowa Akademia Umiejętności II”, których celem jest: 

− aktywizacja zawodowa i integracja społeczna młodzieŜy w wieku 15 - 24 lat 
zagroŜonej wykluczeniem społecznym poprzez szkolenia, przygotowanie 
zawodowe w miejscu pracy, usługi poradnictwa zawodowego i pośrednictwa 
zawodowego oraz opracowywanie i rozpowszechnianie informacji na temat 
rynku pracy;  

− podniesienie kwalifikacji zawodowych przez 6900 osób w wieku 15 - 24 lat 
zagroŜonych wykluczeniem społecznym  poprzez szkolenia i kursy zawodowe, 
przygotowanie zawodowe w miejscu pracy. W wyniku tych działań zatrudnienie 
podejmie 3200 osób; 

− utworzenie 45 nowych ośrodków szkolenia zawodowego oraz ogólnokrajowego 
serwisu informacyjnego na temat rynku pracy oraz usług OHP świadczonych 
dla młodzieŜy – Elektronicznego Centrum Aktywizacji MłodzieŜy (ECAM). 

Harmonogram działań  
− Realizacja projektów systemowych – do II kwartału 2014 r. 

Finansowanie 

2013 2014 
wydatki sektora 
finansów 
publicznych 
ogółem (w tys. 
zł)   

w tym budŜet 
państwa (w tys. 
zł)   

w tym budŜet 
środków 
europejskich (w 
tys. zł)   

wydatki sektora 
finansów 
publicznych 
ogółem (w tys. 
zł)   

w tym budŜet 
państwa (w tys. 
zł)   

w tym budŜet 
środków 
europejskich (w 
tys. zł)   

30 482 4 141 26 341  26 290 3 943 22 347 
 
Wspieranie rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej poprzez 
zapewnienie funkcji socjalnej szkoły (MEN) 

Realizowane będą zadania wynikające z Narodowego Programu Stypendialnego, 
polegające na zapewnieniu pomocy materialnej dla uczniów w formie wypłat 
stypendiów i zasiłków szkolnych oraz innych działań skierowanych na wyrównywanie 
szans edukacyjnych. Stypendium otrzymać moŜe uczeń znajdujący się w trudnej 
sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, 
w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, cięŜka lub 
długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a takŜe gdy rodzina jest 
niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. 
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Harmonogram działań  
− Zadanie ciągłe dofinansowywanie z budŜetu państwa. W przypadku realizacji 

stypendiów i zasiłków szkolnych przekazywane są dwie transze środków – 
w pierwszym kwartale roku oraz do 30 września danego roku kalendarzowego. 
Wypłata stypendiów przez gminy realizowana jest w sposób ciągły. 
W przypadku realizacji zadań w formie programów rządowych realizacja 
uzaleŜniona jest od rozwiązań przyjętych w programach. Zazwyczaj działania 
mają miejsce od kwietnia do końca danego roku kalendarzowego. 

Finansowanie 
Na realizację zadania w latach 2013-2014 przewidziano środki z budŜetu państwa 
w wysokości 801 mln zł w kaŜdym roku. 

Pomoc państwa w zakresie doŜywiania (MPiPS) 

Realizowane będą działania w zakresie przeciwdziałania zjawisku niedoŜywienia wśród 
dzieci i młodzieŜy, jak równieŜ w przypadku osób dorosłych w ramach programu 
„Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” ustanowionego na lata 2006–2013. Program 
ukierunkowany jest na wsparcie gmin w wypełnianiu zadań w zakresie doŜywiania 
dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym. Celem działań jest 
poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieŜy poprzez ograniczanie zjawiska 
niedoŜywienia, upowszechnianie zdrowego stylu Ŝywienia, poprawę poziomu Ŝycia 
osób i rodzin o niskich dochodach oraz rozwój w gminach bazy Ŝywieniowej, ze 
szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieŜy. W ramach Programu 
realizowane są w szczególności działania dotyczące zapewnienia pomocy w zakresie 
doŜywiania dzieci do 7 roku Ŝycia, uczniów do czasu ukończenia szkoły 
ponadgimnazjalnej, osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub 
niepełnosprawnych. 

Równocześnie prowadzone będą prace nad nowym programem, który określi cele, 
grupy osób uprawnionych, kryteria dochodowe, źródła finansowania realizacji zadań 
w zakresie doŜywiania oraz ogólne zasady przyznawania dotacji z budŜetu państwa dla 
gmin i obowiązywać będzie po zakończeniu aktualnego programu.  

Harmonogram działań 
− Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania na lata 2006–

2013” - do końca 2013 r. 

Finansowanie 
Na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” w 2013 r. 
przeznaczone jest 550 mln zł. 

3.6. Działania przyczyniające się do realizacji innych zaleceń Rady UE  

Inwestycje w transport kolejowy (MTBiGM) 

Główne działania podjęte w 2012 r. 
W celu sprawniejszego wdroŜenia kolejowych projektów inwestycyjnych 
realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-
2013, PKP PLK S.A. przygotowuje i przesyła do MTBiGM raport o stanie realizacji 
projektów na czynnych kontraktach oraz informacje o ryzykach i problemach na 
projektach. W MTBiGM powołany został Zespół ds. nadzoru nad kolejowymi 
inwestycjami infrastrukturalnymi realizowanymi w ramach PO IiŚ 2007-2013, w skład 
którego oprócz przedstawicieli MTBiGM wchodzą m.in.: Centrum Unijnych Projektów 
Transportowych, PKP S.A., PKP PLK S.A. Głównym zadaniem Zespołu jest 

Zalecenie 6 
Zapewnienie skutecznego 
i sprawnego wdroŜenia 
projektów  
inwestycyjnych w 
kolejnictwie 
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koordynacja i monitorowanie inwestycji kolejowych liniowych określonych w PO IiŚ 
2007-2013, ze szczególnym naciskiem na powstające zagroŜenia i ryzyka 
uniemoŜliwiające ukończenie zadań w załoŜonych terminach. Wypracowano nowe 
podejście dotyczące wydatkowania środków UE na infrastrukturę kolejową (projekty 
rewitalizacyjne), w celu maksymalnego wykorzystania dostępnej Polsce alokacji. 
W ramach tych działań rozpoczęto prace nad aktualizacją WPIK, tak aby uzyskać 
aprobatę RM dla „Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych do roku 2015”. 

Podejmowane są działania mające na celu wzmocnienie pozycji Urzędu Transportu 
Kolejowego. W ustawie budŜetowej na rok 2013 r. zwiększono limit wydatków Urzędu 
Transportu Kolejowego, w stosunku do środków przyjętych w budŜecie państwa 
w roku 2012, o 7,633 mln zł, tj. do kwoty 26,61 mln zł.   

Główne działania zaplanowane na lata 2013-2014 

Przyszłe etapy prac w zakresie sektora kolejowego obejmować będą w głównej mierze 
działania legislacyjne (m.in. zmiana uchwały RM ws. zastąpienia obecnego WPIK 
nowym „Wieloletnim Programem Inwestycji Kolejowych do roku 2015”), dalsze 
usprawnienia we wdraŜaniu inwestycji infrastrukturalnych (w tym ułatwienia 
w niezbędnych procedurach administracyjnych), zwiększenie bezpieczeństwa na kolei, 
poprawę jakości usług przewozowych świadczonych przez przewoźników kolejowych 
oraz wspomaganie rozwoju transportu intermodalnego. Kluczową kwestią pozostaje 
wdraŜanie projektów infrastrukturalnych ujętych w WPIK oraz kontynuacja  
modernizacji dworców kolejowych. Większość ww. działań pozostaje w gestii 
MTBiGM, przy współpracy ze strony pozostałych resortów. 

Harmonogram działań  
− Przewidywany termin przyjęcia  aktualizacji dokumentu „Wieloletni program 

Inwestycji Kolejowych do roku 2015” przez Radę Ministrów – II kwartał 
2013 r. 

− WdraŜanie projektów zgodnie z harmonogramem przyjętym w „Wieloletnim 
Programie Inwestycji Kolejowych do roku 2015” – 2013/2014 r. 

− Przygotowanie Dokumentu Implementacyjnego (DI) dla Strategii Rozwoju 
Transportu, zawierającego project pipeline dla inwestycji kolejowych 
przewidzianych do realizacji do roku 2020 –  III kwartał 2013 r.   

− Aktualizacja dokumentu strategicznego „Master Plan dla transportu kolejowego 
w Polsce do 2030 roku” – IV kwartał 2013 r.  

Finansowanie 

Projekt Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych do roku 2015  

2013 2014 

wydatki sektora 
finansów 
publicznych 
ogółem (w tys. 
zł)   

w tym budŜet 
państwa (w tys. 
zł)   

w tym budŜet 
środków 
europejskich (w 
tys. zł)   

wydatki sektora 
finansów 
publicznych 
ogółem (w tys. 
zł)   

w tym budŜet 
państwa (w tys. 
zł)    

w tym budŜet 
środków 
europejskich (w 
tys. zł)   

5 801 779,1 2 895 750,1 2 906 029 9 416 588,4 3 677 481,4 5 739 107 
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Uproszczenie procedur prawnych związanych z egzekwowaniem umów 
i wymogów dotyczących pozwoleń na budowę (MTBiGM) 

Główne działania podjęte w 2012 r. 
Kontynuowane były działania zmierzające do rozpoczęcia prac legislacyjnych nad 
projektem załoŜeń ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane. Ponadto, na 
podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie 
utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego 
(Dz. U. poz. 856) została powołana Komisja, której zadaniem jest opracowanie aktu 
prawnego, który w sposób kompleksowy ureguluje szeroko rozumiany proces 
inwestycyjno-budowlany. Zgodnie z harmonogramem Komisja przedstawi projekt 
Kodeksu Budowlanego do 30 listopada 2014 r. 

W IV kwartale 2012 r. Komisja Kodyfikacyjna dokonała diagnozy gospodarowania 
przestrzenią w Polsce (analiza prawa – krajowego, przykłady międzynarodowe). Prace 
Komisji dotyczyły analiz i prac studialnych dot. regulacji procesu inwestycyjno-
budowlanego w Polsce oraz w porównaniu z wybranymi krajami Unii Europejskiej.  

Główne działania zaplanowane na lata 2013-2014 

NajwaŜniejszym działaniem przyczyniającym się do realizacji zalecenia Rady UE 
będzie uchwalenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych 
innych ustaw, zawierającej regulacje prowadzące do uproszczenia i skrócenia czasu 
uzyskiwania pozwolenia na budowę oraz innych obowiązków administracyjnych 
w procesie budowlanym. Regulacja przewiduje takŜe likwidację wymogu uzyskania 
pozwolenia na budowę dla budynków jednorodzinnych w postępowaniach bez udziału 
stron innych niŜ inwestor. 

Ponadto, Komisja Kodyfikacyjna Prawa budowlanego przedstawi projekt Kodeksu 
budowlanego, który zawierać będzie kompleksową reformę procesu lokalnego 
planowania przestrzennego oraz prawa budowlanego. 

Harmonogram działań  
− Przewidywany termin przyjęcia przez Radę Ministrów załoŜeń do ustawy 

o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw – 
II kwartał 2013 r.  

− Przewidywany termin przyjęcia przez Radę Ministrów ustawy o zmianie ustawy 
– Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw – III kwartał 2013 r.  

− Przewidywany termin przyjęcia ustawy przez Parlament – IV kwartał 2013 r.  
− Planowany termin wejścia w Ŝycie ustawy – IV kwartał 2013 r.  

Finansowanie 
Środki finansowe w wysokości 820 tys. zł w 2013 r. i 847 tys. zł w 2014 r. 
przeznaczone na powyŜsze działania będą pochodzić z budŜetu państwa . 

Deregulacja zawodów (MS) 

Główne działania podjęte w 2012 r. 
W 2012 r. prowadzone były działania mające na celu zmniejszenie liczby zawodów, 
których wykonywanie jest uwarunkowane spełnieniem wymagań kwalifikacyjnych 
i warunków określonych w przepisach prawa. Istotą rozwiązań jest uchylenie szeregu 
przepisów rangi ustawowej, ustanawiających ramy prawne dopuszczenia do 
wykonywania zawodów, które ze względu na swój charakter moŜna uwolnić od 
regulacji, co doprowadzi do pełniejszego stosowania w Polsce zasady swobody 

Zalecenie 6 
Zmniejszenie ograniczeń 
w świadczeniu usług w 
ramach wolnych 
zawodów 
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przepływu pracowników. Wprowadzanie zmian prawnych podzielono na trzy etapy. 
25 września 2012 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o uchyleniu lub zmianie 
ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (I transza deregulacji). Przyjęty 
przez Radę Ministrów projekt przewiduje w pierwszej kolejności zderegulowanie 
49 zawodów, wybranych ze względu na ich znaczny wpływ na rynek pracy.  

Główne działania zaplanowane na lata 2013-2014 

Kolejnym etapem reformy jest opracowywany projekt II ustawy deregulacyjnej. Projekt  
ten obejmie zawody rynku finansowego oraz niektóre pozostające w gestii Ministerstwa 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Przewiduje on deregulację lub 
całkowitą dereglamentację 11 zawodów rynku finansowego oraz 83 zawodów 
technicznych.  

Harmonogram działań  
− Przyjęcie projektu ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie 

niektórych zawodów przez Radę Ministrów (I transza deregulacji) – 25 
września 2012 r.  

− Przewidywany termin przyjęcia ustawy przez Parlament – II kwartał 2013 r.  
− Planowany termin wejścia w Ŝycie – III kwartał 2013 r.  
− Przewidywany termin przyjęcia projektu ustawy o ułatwieniu dostępu do 

wykonywania niektórych zawodów regulowanych przez Radę Ministrów (II 
transza deregulacji) – II kwartał 2013 r. 

− Przewidywany termin przyjęcia ustawy przez Parlament – III kwartał 2013 r.  
− Planowany termin wejścia w Ŝycie – IV kwartał 2013 r.  
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4. Działania w zakresie inicjatyw przewodnich  

W tej części KPR opisane zostały działania, które w sposób pośredni wpisują się w cele 
strategii „Europa 2020” i jednocześnie odpowiadają na wyzwania zidentyfikowane 
przez KE w inicjatywach przewodnich: Europa efektywnie korzystająca z zasobów, 
Polityka przemysłowa w erze globalizacji, Europejska agenda cyfrowa, Program na 
rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia, Europejski program walki z ubóstwem.  

Dla działań określono resort odpowiedzialny za ich realizację oraz szacunkowe skutki 
finansowe. 

W drugiej części tego rozdziału krótko scharakteryzowane zostały główne priorytety 
Polski w zakresie wykorzystania środków z nowej perspektywy finansowej UE na lata 
2014-2020. Ponadto, wymienione zostały takŜe działania zapisane w KPR, które 
stanowią jednocześnie warunki ex-ante dla funduszy Wspólnych Ram Strategicznych 
(EFRR, EFS, FS, EFRROW i EFMR). 

4.1. Europa efektywnie korzystająca z zasobów 

Realizacja inwestycji zapisanych w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 – 
2015 w celu w celu zwiększenia dostępności transportowej (MTBiGM) 

W roku 2013 wydatki sektora finansów publicznych ogółem wyniosą: 17 911 684,9 tys. 
zł., w tym budŜet państwa: 2 935 000 tys. zł. Natomiast w roku 2014 wydatki sektora 
fiansów publicznych ogółem wyniosą: 17 866 581 tys. zł., w tym budŜet państwa: 
5 000 000 tys. zł. 

Realizacja planu zrównowaŜonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego 
w zakresie sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych 
przewozach pasaŜerskich w transporcie kolejowym w celu wspierania przyjaznych 
środowisku form transportu (MTBiGM) 

2013 2014 Dofinansowanie 
pasaŜerskich 
przewozów 
kolejowych: 

wydatki sektora 
finansów 
publicznych ogółem 
(w tys. zł)   

w tym budŜet 
państwa (w tys. zł)   

wydatki sektora 
finansów 
publicznych ogółem 
(w tys. zł)   

w tym budŜet 
państwa (w tys. 
zł)    

międzynarodowych 53 000 53 000 81 187 81 187 
międzywojewódzkich 330 846 330 846 264 809 264 809 

 
Opracowanie map zagroŜenia powodziowego i ryzyka powodziowego w celu 
ograniczenia negatywnych skutków wystąpienia powodzi (MŚ) 

2013 2014 
wydatki sektora 
finansów 
publicznych 
ogółem (w tys. 
zł)   

w tym budŜet 
państwa (w tys. 
zł)   

w tym budŜet 
środków 
europejskich (w 
tys. zł)   

wydatki sektora 
finansów 
publicznych 
ogółem (w tys. 
zł)   

w tym budŜet 
państwa (w tys. 
zł)   

w tym budŜet 
środków 
europejskich (w 
tys. zł)   

57 223 9 178 48 045 0 0 0 

 
Wykonanie 11 ocen stanu zanieczyszczenia powietrza w strefach - obliczenie 
wskaźników średniego naraŜenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niŜ 100 
tys. i aglomeracji oraz krajowego wskaźnika średniego naraŜenia na pył drobny PM 2,5 
dla roku 2012 w celu strategicznego planowania i operacyjnego zarządzania 
środowiskiem oraz informowania społeczeństwa  (MŚ)  
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2013 2014 
wydatki sektora 
finansów 
publicznych 
ogółem (w tys. 
zł)   

w tym budŜet 
państwa (w tys. 
zł)   

w tym budŜet 
środków 
europejskich (w 
tys. zł)   

wydatki sektora 
finansów 
publicznych 
ogółem (w tys. 
zł)   

w tym budŜet 
państwa (w tys. 
zł)    

w tym budŜet 
środków 
europejskich (w 
tys. zł)   

1 1201)2) 4301) 0 1 051 1)2) 4401) 0 
1)  Wydatki dotyczą wyłącznie kosztów wykonania ocen stanu jakości powietrza i nie obejmują kosztów 

wytworzenia danych do ocen. 
2) Wydatki obejmują środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

przekazywane za pośrednictwem rezerwy celowej budŜetu państwa. 
 
Przygotowanie załoŜeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne (MŚ) 

2013 2014 
wydatki sektora 
finansów 
publicznych 
ogółem (w tys. 
zł)   

w tym budŜet 
państwa (w tys. 
zł)   

w tym budŜet 
środków 
europejskich (w 
tys. zł)   

wydatki sektora 
finansów 
publicznych 
ogółem (w tys. 
zł)   

w tym budŜet 
państwa (w tys. 
zł)   

w tym budŜet 
środków 
europejskich (w 
tys. zł)   

0 0 0 0 0 0 
Przygotowanie projektu rozporządzenia  nie wpłynie na wydatki sektora finansów publicznych, poniewaŜ 
będzie realizowane w ramach zadań własnych resortu środowiska. 
 
Przygotowanie Masterplanów dla dorzeczy Odry i Wisły (MŚ) 

2013 2014 
wydatki sektora 
finansów 
publicznych 
ogółem (w tys. 
zł)   

w tym budŜet 
państwa (w tys. 
zł)   

w tym budŜet 
środków 
europejskich (w 
tys. zł)   

wydatki sektora 
finansów 
publicznych 
ogółem (w tys. 
zł)   

w tym budŜet 
państwa (w tys. 
zł)   

w tym budŜet 
środków 
europejskich (w 
tys. zł)   

0 0 0 12 000 1 800 10 200 

 
Dofinansowanie projektów w zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowadzania 
i oczyszczania ścieków, zbioru i segregacji odpadów, wytwarzania lub dystrybucji 
energii ze źródeł odnawialnych w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki 
i ludności wiejskiej” PROW 2007-2013 w celu wsparcia rozwoju prośrodowiskowych 
form gospodarowania surowcami (MRiRW) 

2013 2014 
wydatki sektora 
finansów 
publicznych 
ogółem (w tys. 
zł)   

w tym budŜet 
państwa (w tys. 
zł)   

w tym budŜet 
środków 
europejskich (w 
tys. zł)   

wydatki sektora 
finansów 
publicznych 
ogółem (w tys. 
zł)   

w tym budŜet 
państwa (w tys. 
zł)    

w tym budŜet 
środków 
europejskich (w 
tys. zł)   

min. 978 995 0 734 246 min. 1 319 863 0 989 897 

 

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach konkursu „Zielone Światło” w celu 
wprowadzeniu działań proekologicznych w przedsiębiorstwach (PARP) 

2013 2014 
wydatki sektora 
finansów 
publicznych 
ogółem (w tys. 
zł)   

w tym budŜet 
państwa (w tys. 
zł)   

w tym budŜet 
środków 
europejskich (w 
tys. zł)   

wydatki sektora 
finansów 
publicznych 
ogółem (w tys. 
zł)   

w tym budŜet 
państwa (w tys. 
zł)   

w tym budŜet 
środków 
europejskich (w 
tys. zł)   

33 875 5 081 28 794 61 000 9 150 51 850 
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4.2. Polityka przemysłowa w erze globalizacji 

Nowe podejście do polityki przemysłowej będzie uwzględniać działania słuŜące 
pobudzeniu inwestycji (tj. regulacje, otwarcie rynku wewnętrznego 
i międzynarodowego, dostęp do finansowania oraz dostosowanie kadr), jak równieŜ 
skutecznie rozwiązywać konkretne problemy poszczególnych sektorów przemysłu, 
w tym takŜe kwestie legislacyjne. Konieczne są skuteczne, krótko- i średnioterminowe 
działania w tym zakresie, które powinny zostać podjęte po ponownej, gruntownej 
analizie strategicznych celów przyjętych w 2010 r. i ocenie ich wpływu na 
konkurencyjność przemysłu UE. Działania takie mają na celu wpisanie się w ideę 
reindustralizacji i właściwe wykorzystanie zasobów lokalnych. 

Przygotowanie systemu wsparcia finansowego przedsiębiorców zagroŜonych utratą 
płynności finansowej, niewypłacalnością, realizujących proces restrukturyzacji oraz 
przedsiębiorców rozpoczynających kolejną działalność gospodarczą w ramach polityki 
nowej szansy oraz przygotowanie i realizacja kampanii informacyjnej w celu 
podniesienia wskaźnika przeŜywalności polskich przedsiębiorstw, które naraŜone są na 
sytuacje kryzysowe (MG)  

2013 2014 
wydatki sektora 
finansów 
publicznych 
ogółem (w tys. 
zł)   

w tym budŜet 
państwa (w tys. 
zł)   

w tym budŜet 
środków 
europejskich (w 
tys. zł)   

wydatki sektora 
finansów 
publicznych 
ogółem (w tys. 
zł)   

w tym budŜet 
państwa (w tys. 
zł)   

w tym budŜet 
środków 
europejskich (w 
tys. zł)   

2 500  375 2 125  2 500  375 2 125 

 

Ograniczanie administracyjnych barier hamujących rozwój przedsiębiorczości 
i stwarzających nieuzasadnione obciąŜenia poprzez wprowadzenie zmian 
przewidzianych w projekcie załoŜeń projektu ustawy o ułatwieniu warunków 
wykonywania działalności gospodarczej w celu poprawy warunków wykonywania 
działalności gospodarczej (MG) 

2013 2014 
korzyści dla sektora 
finansów publicznych 
ogółem (w tys. zł)   

w tym dla budŜetu 
państwa (w tys. zł)   

korzyści dla sektora 
finansów publicznych 
ogółem (w tys. zł)   

w tym dla budŜetu 
państwa (w tys. zł)    

33 300  56 080 40 590 62 597 

 
Realizacja projektów systemowych wspierających rozwój Społecznej 
Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (ang. Corporate Social Responsibility) oraz innych 
działań na rzecz popularyzacji zasad Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw 
w celu zwiększenia odpowiedzialności polskich przedsiębiorstw wobec ich wpływu 
gospodarczego, środowiskowego i społecznego (MG/PARP)  

2013 2014 
wydatki sektora 
finansów 
publicznych 
ogółem (w tys. 
zł)   

w tym budŜet 
państwa (w tys. 
zł)   

w tym budŜet 
środków 
europejskich (w 
tys. zł)   

wydatki sektora 
finansów 
publicznych 
ogółem (w tys. 
zł)   

w tym budŜet 
państwa (w tys. 
zł)    

w tym budŜet 
środków 
europejskich (w 
tys. zł)   

5 149,91 45,00 5 104,91 15 435,58 1 492,69 13 942,89 
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4.3. Europejska agenda cyfrowa 

Przyjęcie Narodowego Planu Szerokopasmowego20 oraz realizacja zadań w jego 
obrębie – w tym w szczególności realizacja (MAC): 

− Projektu systemowego – Działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego 
dostępu do Internetu, zarówno w części projektu dotyczącej wsparcia realizacji 
projektów budowy infrastruktury szerokopasmowej współfinansowanych ze 
środków europejskich, jak i części pn. Polska Cyfrowa Równych Szans 
dotyczącej budowy kompetencji cyfrowych wśród pokolenia 50+ 

− Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal 
Polska Szerokopasmowa – w ramach którego wspierane jest prowadzenie przez 
Prezesa UKE inwentaryzacji infrastruktury szerokopasmowej, a takŜe 
planowane jest stworzenie systemu informacji o projektach szerokopasmowych. 

 2013 2014 
 wydatki 

sektora 
finansów 
publiczny
ch ogółem 
(w tys. zł)   

w tym 
budŜet 
państwa (w 
tys. zł)   

w tym budŜet 
środków 
europejskich 
(w tys. zł)   

wydatki 
sektora 
finansów 
publicznyc
h ogółem 
(w tys. zł)   

w tym 
budŜet 
państwa (w 
tys. zł)   

w tym 
budŜet 
środków 
europejskic
h (w tys. zł)   

Projekt systemowy 
w obszarze wsparcia 
realizacji projektów 
szerokopasmowych 

13 438 2 016 11 423 4 053 608 3 445 

Projekt Systemowy 
w zakresie projektu 
Polska Cyfrowa 
Równych Szans 

8 390 1 259 7 132 2 714 407 2 307 

Projekt System 
Informacyjny o 
infrastrukturze 
szerokopasmowej i 
portal Polska 
Szerokopasmowa 

495 75 420 0 0 0 

 
Przyjęcie Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (MAC) 

 
Realizacja pilotaŜowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli 
w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych „Cyfrowa szkoła”21 
(MEN) 

 

 

 

                                                 
20

 W chwili obecnej nie jest moŜliwe przedstawienie kosztów realizacji wszystkich działań, szczególnie, 
Ŝe znaczna część nie będzie powodowała dodatkowych obciąŜeń, a będzie realizowana w ramach 
podstawowej działalności wyznaczonych podmiotów. NPS nie przewiduje równieŜ obecnie realizacji 
konkretnych inwestycji dla których moŜliwe byłoby określenie dokładnych kosztów. Trwają obecnie 
prace nad uszczegółowieniem kosztów koniecznych inwestycji oraz określenia modelu inwestycji. 
Oszacowanie będzie moŜliwe po zakończeniu tych prac. 
21

 PilotaŜ programu zostanie zakończony w 2013 r. Część pierwsza programu pilotaŜowego, w ramach 
której zakwalifikowane do programu szkoły otrzymały dotację na doposaŜenie w nowoczesne pomoce 
dydaktyczne, zakończyła się w grudniu 2012 r.  
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 2013 2014 
 wydatki 

sektora 
finansów 
publicznych 
ogółem (w 
tys. zł)   

w tym 
budŜet 
państwa (w 
tys. zł)   

w tym budŜet 
środków 
europejskich 
(w tys. zł)   

wydatki 
sektora 
finansów 
publicznyc
h ogółem 
(w tys. zł)   

w tym 
budŜet 
państwa (w 
tys. zł)   

w tym 
budŜet 
środków 
europejskic
h (w tys. zł)   

Projekt 
„WdroŜenie 
podstawy 
programowej 
kształcenia 
ogólnego w 
przedszkolach i 
szkołach ( w części 
dotyczącej 
„Cyfrowej 
szkoły)” 

3 450  517  2 933     

Projekt „E-
podręczniki do 
kształcenia 
ogólnego” 

21 033 3 155 17 878    

Ministerstwo 
Administracji i 
Cyfryzacji – 
komponent 
badawczy 
programu 
„Cyfrowa szkoła” 

1 000 1 000 0    

 
Utrzymanie i rozbudowa platformy ePUAP poprzez dodanie nowych funkcjonalności 
w celu rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną (MAC)  

2013 2014 
wydatki 
sektora 
finansów 
publicznych 
ogółem (w tys. 
zł)   

w tym budŜet 
państwa (w tys. 
zł)   

w tym budŜet 
środków 
europejskich (w 
tys. zł)   

wydatki 
sektora 
finansów 
publicznych 
ogółem (w tys. 
zł)   

w tym budŜet 
państwa (w tys. 
zł)   

w tym budŜet 
środków 
europejskich (w 
tys. zł)   

120 270 40 935 
(w tym: 

- projekt 
ePUAP2 14 002 

- utrzymanie 
systemu 26 933) 

79 335  35 841 35 841 
(utrzymanie 

systemu)  

Projekt 
realizowany w 
perspektywie 

budŜetowej 
2007-2013 

 

Przyjęcie ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne oraz 
aktów wykonawczych w celu usuwania barier legislacyjnych w zakresie wdraŜania 
usług świadczonych drogą elektroniczną (MAC) 

2013 2014  
wydatki sektora 
finansów 
publicznych 
ogółem (w tys. 
zł)   

w tym budŜet 
państwa (w tys. 
zł)   

w tym budŜet 
środków 
europejskich (w 
tys. zł)   

wydatki sektora 
finansów 
publicznych 
ogółem (w tys. 
zł)   

w tym budŜet 
państwa (w tys. 
zł)   

w tym budŜet 
środków 
europejskich (w 
tys. zł)   

2 600 2 600      

 

Realizacja Programu Wieloletniego Kultura+, Priorytetu „Digitalizacja” w celu 
digitalizacji i udostępnienia obiektów polskiego dziedzictwa kulturowego oraz 
rozbudowy infrastruktury słuŜącej digitalizacji (MKiDN) 
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2013 2014 
wydatki sektora 
finansów 
publicznych 
ogółem (w tys. 
zł)   

w tym budŜet 
państwa (w tys. 
zł)   

w tym budŜet 
środków 
europejskich (w 
tys. zł)   

wydatki sektora 
finansów 
publicznych 
ogółem (w tys. 
zł)   

w tym budŜet 
państwa (w tys. 
zł)    

w tym budŜet 
środków 
europejskich (w 
tys. zł)   

25 000 25 000 0 25 350 25 350 0 

 
Budowa i wdraŜanie elektronicznej platformy usług publicznych w zakresie ochrony 
zdrowia w celu poprawy jakości obsługi pacjenta oraz planowania opieki zdrowotnej 
(MZ) 

2013 2014 
wydatki sektora 
finansów 
publicznych 
ogółem (w tys. 
zł)   

w tym budŜet 
państwa (w tys. 
zł)   

w tym budŜet 
środków 
europejskich (w 
tys. zł)   

wydatki sektora 
finansów 
publicznych 
ogółem (w tys. 
zł)   

w tym budŜet 
państwa (w tys. 
zł)    

w tym budŜet 
środków 
europejskich (w 
tys. zł)   

327 810 61 840 265 970 245 183 54 537  190 646  

 
Realizacja działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” PROW 
2007-2013 w celu zapewnienia dostępu do Internetu szerokopasmowego na obszarach 
wiejskich (MRiRW) 

2013 2014 
wydatki sektora 
finansów 
publicznych 
ogółem (w tys. 
zł)   

w tym budŜet 
państwa (w tys. 
zł)   

w tym budŜet 
środków 
europejskich (w 
tys. zł)   

wydatki sektora 
finansów 
publicznych 
ogółem (w tys. 
zł)   

w tym budŜet 
państwa (w tys. 
zł)    

w tym budŜet 
środków 
europejskich (w 
tys. zł)   

min. 978 995 0 734 246 min. 1 319 863 0 989 897 

 
Wprowadzenie systemów informatycznych do wymiaru sprawiedliwości w celu 
ułatwienia dostępu dla obywateli i przedsiębiorców oraz podniesienia efektywności 
sądownictwa (MS) 

2013 2014 
wydatki sektora 
finansów 
publicznych 
ogółem (w tys. 
zł)   

w tym budŜet 
państwa (w tys. 
zł)   

w tym budŜet 
środków 
europejskich (w 
tys. zł)   

wydatki sektora 
finansów 
publicznych 
ogółem (w tys. 
zł)   

w tym budŜet 
państwa (w tys. 
zł)   

w tym budŜet 
środków 
europejskich (w 
tys. zł)   

38 955,3 30 785,8 8 169,5 104 437,6 83 678,1 20 759,5 

 
 

4.4. Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia 

Realizacja projektu pn. Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu 
medycznego w zakresie opieki geriatrycznej w celu dostosowania kompetencji kadr 
medycznych do zmieniającej się sytuacji demograficznej i poprawy opieki nad osobami 
w podeszłym wieku (MZ) 

2013 2014 
wydatki sektora 
finansów 
publicznych 
ogółem (w tys. 
zł)   

w tym budŜet 
państwa (w tys. 
zł)   

w tym budŜet 
środków 
europejskich (w 
tys. zł)   

wydatki sektora 
finansów 
publicznych 
ogółem (w tys. 
zł)   

w tym budŜet 
państwa (w tys. 
zł)   

w tym budŜet 
środków 
europejskich (w 
tys. zł)   

8 885 1 333 7 552 7 427 1 114 6 313 
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Dofinansowanie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i połoŜnych w ramach 
priorytetowych dziedzin specjalizacji w celu dostosowania kompetencji kadr 
medycznych (MZ) 

W roku 2013 wydatki sektora publicznego ogółem wyniosą 8 mln zł w ramach środków 
Funduszu Pracy. 

 
WdraŜanie działań „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „RóŜnicowanie 
w kierunku działalności nierolniczej” w ramach PROW 2007-2013 w celu wsparcia 
dywersyfikacji działalności gospodarczej i poprawy moŜliwości zatrudnienia ludności 
na obszarach wiejskich (MRiRW) 

2013 2014 
wydatki sektora 
finansów 
publicznych 
ogółem (w tys. 
zł)   

w tym budŜet 
państwa (w tys. 
zł)   

w tym budŜet 
środków 
europejskich (w 
tys. zł)   

wydatki sektora 
finansów 
publicznych 
ogółem (w tys. 
zł)   

w tym budŜet 
państwa (w tys. 
zł)   

w tym budŜet 
środków 
europejskich (w 
tys. zł)   

1 159 928 289 982 869 946 1 593 139 398 284 1 194 855 

 
Realizacja projektów systemowych („Portal HR”, „Poprawa wizerunku 
przedsiębiorców i promocja postaw przedsiębiorczych”, „Planowanie strategiczne 
w MMSP”, „Inwestycje w kadry 3”, „Zarządzanie kompetencjami w MSP”) oraz 
projektów konkursowych (w ramach konkursów  „Rozwiązania jutra w HR”, „Herosi 
organizacji” oraz konkursu standardowego na realizację projektów, których celem jest 
wzmocnienie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i konkursu na wsparcie dla 
tworzenia i zwiększenia wartości zakładowych funduszy szkoleniowych w MMŚP 
w ramach podziałania 2.1.2) w celu poprawy poziomu kwalifikacji pracowników oraz 
zwiększenia zaangaŜowania pracodawców w proces kształcenia (PARP) 

2013 2014  
wydatki 
sektora 
finansów 
publicznych 
ogółem (w 
tys. zł)   

w tym 
budŜet 
państwa 
(w tys. zł)   

w tym 
budŜet 
środków 
europejskich 
(w tys. zł)   

wydatki 
sektora 
finansów 
publicznych 
ogółem (w 
tys. zł)   

w tym 
budŜet 
państwa 
(w tys. 
zł)    

w tym budŜet 
środków 
europejskich (w 
tys. zł) 

Portal HR, 
Poprawa 
wizerunku 
przedsiębiorców i 
promocja postaw 
przedsiębiorczych, 
Planowanie 
strategiczne w 
MMSP, 
Inwestycje w 
kadry 3, 
Zarządzanie 
kompetencjami w 
MSP  

 
16 244  

 
2 436  

  
13 808  

 
18 015 

 
 2 704 

 
 15 313 

Rozwiązania jutra 
w HR, Herosi 
organizacji 

40 608 6 091  34 517 63 025 9 453 53 572 

„Konkurs 
standardowy -
2.1.2” 

5 000 750 4 250 10 000 1 500 8 500 

 „Fundusze 
szkoleniowe” 

2 000 300 1 700 4 000 600 3 400 
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Realizacja rządowego programu „Radosna szkoła” w celu tworzeniu warunków do 
realizowania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół 
podstawowych (MEN) 

2013 2014 
wydatki sektora 
finansów 
publicznych 
ogółem (w tys. 
zł)   

w tym budŜet 
państwa (w tys. 
zł)   

w tym budŜet 
środków 
europejskich (w 
tys. zł)   

wydatki sektora 
finansów 
publicznych 
ogółem (w tys. 
zł)   

w tym budŜet 
państwa (w tys. 
zł)   

w tym budŜet 
środków 
europejskich (w 
tys. zł)   

 100 0  216 0 

 

Realizacja programów zdrowotnych w celu przeciwdziałania dezaktywizacji 
zawodowej spowodowanej stanem zdrowia (MZ) 

2013 2014 
wydatki sektora 
finansów 
publicznych 
ogółem (w tys. 
zł)   

w tym budŜet 
państwa (w tys. 
zł)   

w tym budŜet 
środków 
europejskich (w 
tys. zł)   

wydatki sektora 
finansów 
publicznych 
ogółem (w tys. 
zł)   

w tym budŜet 
państwa (w tys. 
zł)   

w tym budŜet 
środków 
europejskich (w 
tys. zł)   

320 540 316 700 3 840  314 165 314 165 0 

 

4.5. Europejski program walki z ubóstwem 

Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym w celu 
zwiększenia dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych (MZ) 

2013 2014 
wydatki sektora 
finansów 
publicznych 
ogółem (w tys. 
zł)   

w tym budŜet 
państwa (w tys. 
zł)   

w tym budŜet 
środków 
europejskich (w 
tys. zł)   

wydatki sektora 
finansów 
publicznych 
ogółem (w tys. 
zł)   

w tym budŜet 
państwa (w tys. 
zł)   

w tym budŜet 
środków 
europejskich (w 
tys. zł)   

188 106 20 374 167 732  62 021 8 808 53 213 
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4.6. Główne priorytety Polski w zakresie wykorzystania środków z nowej 
perspektywy finansowej 2014-2020 

W ZałoŜeniach Umowy Partnerstwa, przyjętych przez Radę Ministrów 15 stycznia 
2013 roku, jako główne cele interwencji funduszy Wspólnotowych Ram Strategicznych 
(WRS) w Polsce w latach 2014-2020, wskazano:  

- cel 1. Wsparcie dla zwiększania konkurencyjności gospodarki;  
- cel 2. Poprawę spójności społecznej i  terytorialnej (przez likwidowanie istniejących 
barier rozwojowych); 
- cel 3. Podnoszenie sprawności i efektywności państwa. 

Środki funduszy WRS wspierające cele strategii „Europa 2020” koncentrować się będą 
na dziedzinach istotnych dla rozwoju kraju, wskazanych w Zaleceniach Rady UE 
formułowanych w ramach Semestru Europejskiego oraz w Krajowym Programie 
Reform. Planowane w ramach głównych celów funduszy WRS na lata 2014-2020 
interwencje wpisują się we wszystkie obszary strategiczne wymienione w Krajowym 
Programie Reform.  

W latach 2014-2020, w Polsce realizowane będą wszystkie z 11 celów tematycznych 
wskazanych w projektach rozporządzeń dla funduszy Wspólnych Ram Strategicznych 
(WRS). W ramach poszczególnych celów tematycznych zdefiniowane zostały krajowe 
cele, osiągnięcie których będzie wspierane z środków europejskich: 

1. zwiększenie innowacyjności gospodarki poprzez zwiększenie nakładów 
prywatnych na B+R, podniesienie jakości i interdyscyplinarności badań 
naukowych, zwiększenie stopnia ich komercjalizacji oraz 
umiędzynarodowienia; 

2. umiejętne i intensywne spoŜytkowanie ICT na rzecz rozwoju poprzez realizację 
trzech filarów cyfryzacji: powszechnego dostępu do szerokopasmowego 
Internetu, wysoką dostępność treści i usług w sieci oraz rozwój kompetencji 
cyfrowych społeczeństwa; 

3. poprawa pozycji konkurencyjnej sektorów: MŚP, rolnego oraz rybołówstwa 
i akwakultury poprzez zwiększenie ich efektywności, produktywności oraz 
wspieranie rozwoju w oparciu o wiedzę; 

4. zmniejszenie emisyjności gospodarki poprzez zwiększenie efektywności 
energetycznej oraz wzrost udziału odnawialnych źródeł energii (OZE); 

5. adaptacja do zmian klimatu minimalizująca skutki tego zjawiska dla gospodarki 
i społeczeństwa, jak równieŜ poprawa systemowego zarządzania ryzykiem; 

6. kontynuacja działań podejmowanych w obecnej perspektywie na rzecz ochrony 
i poprawy stanu środowiska naturalnego (w tym w obrębie miast), zwiększenie 
konkurencyjności gospodarki dzięki bardziej efektywnemu wykorzystaniu 
zasobów, jak równieŜ ochrona róŜnorodności biologicznej i dziedzictwa 
kulturowego; 

7. usuwanie niedoborów przepustowości w infrastrukturze transportowej oraz 
energetycznej; 

8. zwiększenie aktywności i mobilności zawodowej; 
9. ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego; 
10. podwyŜszenie jakości edukacji oraz dostosowanie jej do wymogów 

regionalnych i lokalnych rynków pracy; 



 

 66 

11. wspomaganie zmian instytucjonalnych i prawnych w obszarach kluczowych dla 
sprawnego funkcjonowania państwa, a takŜe zwiększenie partycypacji 
społecznej w tworzeniu i realizacji polityk publicznych22. 

Zgodnie z projektem rozporządzenia ramowego dla funduszy europejskich objętych 
Wspólnymi Ramami Strategicznymi 2014-202023, ich uruchomienie będzie uzaleŜnione 
od spełnienia wymogów warunkowości ex ante, tj. zapewnienia określonych warunków 
wyjściowych umoŜliwiających efektywną realizację programów współfinansowanych 
ze środków europejskich. Realizacja KPR 2013/2014 przyczyni się do wypełnienia 
następujących warunków24:  

1. Istnienie krajowych lub regionalnych strategicznych ram polityki w dziedzinie 
badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji, w odpowiednich 
przypadkach, zgodnie z krajowym programem reform, w celu zwiększenia 
wydatków na badania i innowacje ze środków prywatnych poprzez przyjęcie 
Programu Rozwoju Przedsiębiorstw. 

2. Przeprowadzenie konkretnych działań wspierających promowanie 
przedsiębiorczości z uwzględnieniem Small Business Act poprzez przyjęcie 
Programu Rozwoju Przedsiębiorstw. 

3. Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw: 
istnienie strategicznych ram polityki na rzecz nowych przedsiębiorstw 
sprzyjających włączeniu społecznemu poprzez przyjęcie Krajowego Programu 
Rozwoju Ekonomii Społecznej. 

4. Przeprowadzenie działań promujących racjonalne kosztowo ulepszenie 
efektywnego końcowego wykorzystania energii oraz racjonalne kosztowo 
inwestycje w „Efektywność energetyczną” przy wznoszeniu lub renowacji 
budynków poprzez przyjęcie ustawy o charakterystyce energetycznej 
budynków.  

5. Przeprowadzenie działań promujących wysoko wydajną kogenerację energii 
cieplnej i elektrycznej poprzez przyjęcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo 
energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw. 

6. Przeprowadzenie działań promujących produkcję i dystrybucję odnawialnych 
źródeł energii poprzez przyjęcie zmian w pakiecie ustaw energetycznych.  

7. Zapobieganie ryzyku i zarządzanie ryzykiem: Istnienie krajowych lub 
regionalnych ocen ryzyka na potrzeby zarządzania klęskami Ŝywiołowymi, 
uwzględniających dostosowanie do zmiany klimatu poprzez przyjęcie 
Strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wraŜliwych na zmiany 
klimatu do roku 2020 (z perspektywą do roku 2030). 

8. Opracowanie i realizacja aktywnej polityki rynku pracy w świetle wytycznych 
dotyczących zatrudnienia poprzez realizację działań przewidzianych w KPR, co 
zwiększy szansę na pozytywną ocenę spełnienia tego warunku przez Komisję 
Europejską. 

                                                 
22 Cele określone w ZałoŜeniach Umowy Partnerstwa przyjętych przez Radę Ministrów 15 stycznia 
2013 r. 
23

 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejski Fundusz Społeczny (EFS), Fundusz 
Spójności (FS), Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejski 
Fundusz Morski i Rybacki (EFMR) 
24

 Stan realizacji warunków ex-ante został przedstawiony w Informacji ws. prac nad wypełnieniem 
wymogów warunkowości ex-ante  dla funduszy WRS 2014-2020 
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9. Istnienie krajowych lub regionalnych strategicznych ram polityki w zakresie 
uczenia się przez całe Ŝycie w zakresie określonym w art. 165 TFUE poprzez 
przyjęcie dokumentu strategicznego „Perspektywa uczenia się przez całe Ŝycie”.  

10. Strategiczne ramy polityki w dziedzinie rozwoju cyfrowego w celu pobudzenia 
popytu na przystępne, dobrej jakości i interoperacyjne usługi, prywatne 
i publiczne, wykorzystujące technologie informacyjno-komunikacyjne, a takŜe 
aby przyspieszyć ich asymilację przez obywateli, grupy w trudnej sytuacji, 
przedsiębiorstwa i administrację publiczną, w tym inicjatywy transgraniczne 
poprzez przyjęcie Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa. 

11. Istnienie krajowych lub regionalnych planów dostępu nowej generacji do sieci 
internetowej uwzględniających działania regionalne na rzecz osiągnięcia celów 
UE dotyczących dostępu do szybkiego internetu, koncentrujących się na 
obszarach, na których rynek nie zapewnia otwartej infrastruktury po 
przystępnych kosztach i jakości, zgodnych z przepisami unijnymi w zakresie 
konkurencyjności i pomocy państwa, a takŜe świadczących usługi dostępne dla 
grup w trudnej sytuacji poprzez przyjęcie Narodowego Planu 
Szerokopasmowego. 

12. Istnienie i realizacja krajowych strategicznych ram polityki na rzecz 
ograniczania ubóstwa mającej na celu – w świetle wytycznych dotyczących 
zatrudnienia – aktywne włączenie osób wykluczonych z rynku pracy poprzez 
przyjęcie Krajowego Programu Przeciwdziałaniu Ubóstwu i Wykluczeniu 
Społecznemu 2020, stanowiącego uzupełnienie Strategii Rozwoju Kapitału 
Ludzkiego 2020 i w sposób kompleksowy podejmującego kwestię ograniczenia 
ubóstwa w Polsce. 

13. Istnienie w kompleksowym planie/kompleksowych planach lub ramach 
dotyczących transportu wyraźnej części dotyczącej rozwoju kolei zgodnie 
z instytucyjną strukturą państw członkowskich (z uwzględnieniem transportu 
publicznego na szczeblu regionalnym i lokalnym), który wspiera rozwój 
infrastruktury i poprawia łączność z kompleksowymi i bazowymi sieciami 
TEN-T poprzez przygotowanie i przyjęcie Dokumentu Implementacyjnego (DI) 
dla Strategii Rozwoju Transportu, zawierającego project pipeline dla inwestycji 
kolejowych przewidzianych do realizacji do roku 202025.  

14. Istnienie – w odniesieniu do inwestycji wpieranych przez programy – a) polityki 
w zakresie cen wody, przewidującej odpowiednie zachęty dla uŜytkowników, 
aby efektywnie korzystali z zasobów wodnych oraz b) odpowiedniego wkładu 
róŜnych uŜytkowników wody w zwrot kosztów za usługi wodne w stopniu 
określonym w zatwierdzonych planach gospodarowania wodami w dorzeczu, 
poprzez przygotowanie załoŜeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo 
wodne. WaŜnym elementem jest równieŜ przygotowanie Masterplanów dla 
dorzeczy Odry i Wisły, a docelowo aktualizacja Planów Gospodarowania 
Wodami.  

15. Istnienie strategicznych ram polityki na rzecz podnoszenia skuteczności 
administracji państw członkowskich, w tym reform administracji publicznej, 
poprzez przyjęcie Planu działań dla Strategii Sprawne Państwo na rzecz 
podnoszenia skuteczności administracji.  

 

                                                 
25 Dokument Implementacyjny dla Strategii Rozwoju Transportu dotyczyć będzie przedsięwzięć na 
poziomie krajowym  
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5. Instytucjonalny proces aktualizacji KPR oraz zaangaŜowanie interesariuszy  

Za koordynację procesu realizacji strategii „Europa 2020” w Polsce odpowiada minister 
właściwy ds. gospodarki. Pełni on rolę m.in. koordynatora w przygotowaniu corocznej 
aktualizacji KPR. W następnej kolejności zadanie to rozciąga się równieŜ na 
konieczność zapewnienia wzajemnej spójności pomiędzy KPR a przygotowywanymi 
przez administrację rządową dokumentami programowymi i politykami, zwłaszcza 
z przyjętą przez Radę Ministrów 25 września 2012 r. Strategią Rozwoju Kraju 2020. 
Ponadto, z koordynacyjną funkcją Ministra Gospodarki wiąŜe się teŜ zadanie 
monitorowania postępów w zakresie działań zapisanych w KPR. Wyniki procesu 
monitorowania realizacji KPR, obok zgłaszanych przez resorty propozycji nowych 
działań, stanowią podstawę do przygotowania kolejnych aktualizacji KPR. 

Rytm procesu aktualizacji KPR wyznaczany jest z jednej strony przez harmonogram 
Semestru Europejskiego, a z drugiej strony przez reguły obowiązujące w administracji 
rządowej przy opracowywaniu dokumentów programowych, poczynając od uzgodnień 
międzyresortowych i konsultacji społecznych, przez rozpatrzenie projektu na forum 
odpowiednich komitetów Rady Ministrów, aŜ po przyjęcie dokumentu przez Radę 
Ministrów. W celu zapewnienia zgodności KPR ze Strategią Rozwoju Kraju 2020, 
KPR 2013/2014 był równieŜ przedmiotem dyskusji na forum Komitetu 
Koordynacyjnego ds. Polityki Rozwoju. 

Mając na względzie zarówno zapewnienie trafności proponowanych rozwiązań, jak 
i pozyskanie dla nich społecznej aprobaty, a następnie zaangaŜowania w ich realizację, 
Rząd RP stara się w proces aktualizacji KPR włączać zarówno parlament, jak 
i przedstawicieli administracji samorządowej oraz moŜliwie szerokie grono 
interesariuszy ze świata gospodarki, nauki i społeczeństwa obywatelskiego. 

ZaangaŜowanie parlamentu ma miejsce w kluczowych momentach Semestru 
Europejskiego, gdy Rada UE na zakończenie jego cyklu przyjmuje zalecenia dla 
poszczególnych państw członkowskich (country specific recommendations - CSR) oraz 
gdy Komisja Europejska rozpoczyna nowy cykl, publikując Roczną Analizę Wzrostu 
Gospodarczego (Annual Growth Survey - AGS). Zalecenia dla Polski przyjęte przez 
Radę UE 10 lipca 2012 r. były przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Komisji ds. Unii 
Europejskiej Sejmu RP 13 września 2012 r. oraz Komisji Spraw Unii Europejskiej 
Senatu RP 24 października 2012 r. Natomiast komunikat KE ws. AGS 2013 
i odnoszące się do niego stanowisko Rządu RP zostały rozpatrzone przez Komisję ds. 
Unii Europejskiej Sejmu RP 23 stycznia 2013 r. 

Dostrzegając istotną rolę partnerów społeczno-gospodarczych w procesie aktualizacji, 
a takŜe wdraŜania KPR, z inicjatywy Ministra Gospodarki, Prezes Rady Ministrów, 
Zarządzeniem nr 3 z dnia 17 stycznia 2012 r., powołał Międzyresortowy Zespół do 
spraw Strategii „Europa 2020”. Ten, działający pod przewodnictwem Ministra 
Gospodarki, organ opiniodawczo-doradczy Prezesa Rady Ministrów grupuje nie tylko 
przedstawicieli organów administracji rządowej, ale takŜe szerokie grono 
przedstawicieli organów samorządu terytorialnego, organizacji przedsiębiorców, 
związków zawodowych, izb gospodarczych i rolniczych, organizacji pozarządowych 
oraz jednostek naukowo-badawczych. 

Do zadań Zespołu naleŜy m.in. opiniowanie projektów KPR oraz innych dokumentów 
przygotowywanych w związku z realizacją i monitorowaniem realizacji strategii 
„Europa 2020” w Polsce. Zespół bierze takŜe udział w monitorowaniu i ewaluacji 
wdraŜania reform strukturalnych opisanych w KPR oraz przygotowaniu rekomendacji 
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dotyczących zwiększenia efektywności realizacji strategii „Europa 2020”. Udział 
w Zespole partnerów spoza administracji rządowej sprzyja teŜ wzmocnieniu ich 
współodpowiedzialności za realizację strategii „Europa 2020” na szczeblu krajowym 
i lokalnym. Dzięki takiej szerokiej formule uczestnictwa, Zespół stanowi przestrzeń, 
gdzie spotykają się róŜne perspektywy widzenia istotnych problemów społeczno-
gospodarczych. Pozwala to na lepsze zrozumienie celów strategii „Europa 2020”, 
efektywniejszą jej implementację i sprawniejszy monitoring, a takŜe poszerzanie 
wiedzy na temat Semestru Europejskiego. 

Spotykając się co do zasady co najmniej raz na kwartał, Zespół do spraw Strategii 
„Europa 2020” omawia dokumenty i projekty pojawiające się na kolejnych etapach 
Semestru Europejskiego, od zaleceń dla państw członkowskich poczynając, przez 
Roczną Analizę Wzrostu Gospodarczego, aŜ po poszczególne etapy przygotowania 
kolejnej aktualizacji KPR. W szczególności na forum Zespołu partnerzy społeczno-
gospodarczy mają moŜliwość wskazania istotnych dla nich problemów, które w ich 
opinii powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w zadaniach  proponowanych do 
realizacji w aktualizowanym dokumencie. Równolegle do opiniowania dokumentów, 
na posiedzeniach Zespołu prowadzona jest dyskusja nad poszczególnymi priorytetami 
i celami strategii „Europa 2020”. W szczególności w ciągu ostatnich dwunastu 
miesięcy na kolejnych posiedzeniach Zespołu omówiono stopień realizacji przez Polskę 
wszystkich pięciu celów wiodących strategii „Europa 2020”.  

Włączanie partnerów społeczno-gospodarczych w proces reform ma miejsce równieŜ 
na innych forach niŜ Zespół do spraw Strategii „Europa 2020”. W szczególności, 
18 maja 2012 r. miała miejsce prezentacja problematyki KPR oraz Semestru 
Europejskiego podczas posiedzenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół 
Polskich, a 13 marca 2013 r. na posiedzeniu Zespołu problemowego Komisji 
Trójstronnej ds. polityki i rynku pracy odbyła się dyskusja na temat priorytetów 
zaproponowanych przez Komisję Europejską w AGS 2013. 

ZaangaŜowanie partnerów społeczno-gospodarczych w prace Zespołu do spraw 
Strategii „Europa 2020”, oprócz funkcji opiniodawczo-doradczej, umoŜliwia im takŜe 
prezentację własnych działań, które wpisują się w strategię „Europa 2020” 
i przyczyniają się do jej realizacji. Pozwala to szerszemu kręgowi odbiorców na 
zapoznanie się z projektami realizowanymi przez podmioty społeczno-gospodarcze, ich 
promocję oraz pozyskanie dla nich społecznej akceptacji.  

PoniŜej zaprezentowane zostały wybrane projekty, realizowane przez partnerów 
społeczno-gospodarczych, które przyczyniają się do realizacji celów strategii „Europa 
2020”.  

Cel w zakresie zatrudnienia  

W latach 2010-2012 Komisja Krajowa NSZZ „Solidarno ść”  w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowała projekt „Zarządzanie wiekiem jako czynniki 
zwiększający potencjał adaptacyjny przedsiębiorstw”. W ramach projektu prowadzono 
szkolenia, doradztwo i negocjacje w zakresie zarządzanie wiekiem. Łącznie 
przeszkolono 3244 osoby oraz prowadzono doradztwo i negocjacje w zakresie 
moŜliwości przygotowywania się do budowania strategii zarządzania wiekiem 
i wdroŜenia konkretnych rozwiązań w 33 firmach. 

Od roku 2008 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prowadzi szkolenia 
i warsztaty, których głównym celem jest zwiększanie świadomości dotyczącej 
niepełnosprawności. Szkolenia skierowane są przede wszystkim do pracowników 
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samorządów, uczelni wyŜszych i innych instytucji publicznych (na przykład policji). 
Program szkolenia obejmuje m.in. sytuację formalnoprawną osób niepełnosprawnych 
oraz metody i środki umoŜliwiające osobom z róŜnymi dysfunkcjami podjęcie 
i ukończenie studiów czy funkcjonowanie na rynku pracy. Taka wiedza ułatwia osobom 
pełnosprawnym dostrzeŜenie w niepełnosprawnym równoprawnego partnera, łamie 
stereotypy i wspiera postawy zrozumienia i poszanowania dla odmienności. Od 2008 
roku przeszkolono około 3000 osób. Wypracowano kilka róŜnych modułów 
szkoleniowych, w zaleŜności od profilu odbiorcy. 

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje projekty „Link do 
przyszłości. Młodzi. Internet. Kariera”, finansowany ze środków Microsoft Youth 
Spark Initative, oraz „RozPRACUJ to z biblioteką” Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności, wspierany przez sieć Fundacji Społeczeństwa Otwartego (Open Society 
Foundations). 

Celem projektu „Link do przyszłości. Młodzi. Internet. Kariera” jest wspieranie 
młodych ludzi z małych miejscowości w planowaniu ich przyszłości, uwzględniając 
rozwój społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. Projekt jest 
odpowiedzią na wysoki poziom bezrobocia wśród osób poniŜej 25. roku Ŝycia 
i niedostosowania kompetencji młodych ludzi do wymagań rynku pracy. W ramach 
projektu w bibliotekach, szkołach, domach kultury i innych instytucjach w małych 
miejscowościach organizowane są spotkania z młodymi, inspirującymi 
profesjonalistami - przedstawicielami zawodów, w których istotną role odgrywają nowe 
technologie. Do 15 marca 2013 r. odbyło się 219 spotkań, w których wzięło w nich 
udział 6954 młodych osób w wieku od 15 do 19 lat. Łącznie w ponad 300 
zaplanowanych spotkaniach udział weźmie ok. 10000 uczestników. 

„RozPRACUJ to z biblioteką” jest pilotaŜowym przedsięwzięciem, dzięki któremu 
bibliotekarze z bibliotek wiejskich i małych miast otrzymają profesjonalne wsparcie 
szkoleniowe i narzędziowe w zakresie pomocy mieszkańcom pozostającym bez pracy 
lub chcących ją zmienić. Projekt jest realizowany w 37 bibliotekach gminnych i łącznie 
obejmuje 82 placówki biblioteczne (główne oraz filialne), które zatrudniają 133 
bibliotekarek/bibliotekarzy. Biblioteki te znajdują się na terenie 3 województw: 
łódzkiego, mazowieckiego  i świętokrzyskiego. 

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych realizuje projekt „Praca Enter. 
Biblioteka jako miejsce informacji o rynku pracy”. Uczestniczy w nim 30 gminnych 
bibliotek publicznych z terenów wiejskich i małych miast. W ramach projektu został 
przygotowany serwis internetowy, który będzie pomagał uŜytkownikom odkryć ich 
potencjał zawodowy. Jest to rodzaj przewodnika po zawodach, umiejętnościach 
i instytucjach, które mogą udzielić wsparcia osobie poszukującej pracy, wybierającej 
zawód lub pragnącej go zmienić. W ramach projektu ok. 60 bibliotekarzy będzie 
uczestniczyć w 4-dniowym szkoleniu dot. informacji i orientacji zawodowej, a takŜe 
w szkoleniu, na którym wypracują scenariusze działań skierowanych do mieszkańców 
poszukujących pracy lub chcących przekwalifikować się. Bibliotekom zostaną takŜe 
udzielone granty na ich realizację. 

Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu organizuje Targi CSR 
(społecznej odpowiedzialności biznesu), które promują ideę społecznej 
odpowiedzialności biznesu wśród firm, organizacji pozarządowych, instytucji, 
środowiska akademickiego oraz osób zainteresowanych tym zagadnieniem, integrują 
zainteresowanych tematem i sprzyjają wymianie doświadczeń. W 2014 roku Forum 
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Odpowiedzialnego Biznesu zorganizuje Targi CSR po raz piąty, planuje się, Ŝe 
w targach weźmie udział 70-90 wystawców, a stoiska odwiedzi ok. 400 osób. 

Cel w zakresie nakładów na B+R  

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, działając w celu podniesienia jakości prowadzenia 
badań naukowych w Polsce, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizuje szereg programów 
i projektów w zakresie wzmocnienia potencjału kadrowego sektorów nauki i B+R. Ich 
adresatem są studenci, doktoranci i uczestnicy staŜy podoktorskich, uczestniczący 
w realizacji projektów badawczych. Od 2007 roku liczba stypendystów we wszystkich 
programach wyniosła 1521 osób. 

Cele w zakresie edukacji  

Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu w latach 2011-2012, w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowało projekt systemowy Samorządu 
Województwa Opolskiego „Edukacja ku przyszłości”, ukierunkowany na 
wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz podnoszenie jakości procesu 
kształcenia z wykorzystaniem narzędzi ICT. Skierowany był do szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych realizujących kształcenie ogólne. Projekt wspierał 
rozwój uczniów z wykorzystaniem nowoczesnych pracowni eksperymentalno-
doświadczalnych, pobudzając uczniów do poznawczego sposobu zdobywania wiedzy, 
wyrabiając u nich nawyki ustawicznego kształcenia się. W kaŜdym z trzech 
podprogramów projektu uczestniczyło 45 – 150 szkół, 150 – 240 nauczycieli i 1800 – 
2400 uczniów. 

Cel w zakresie przeciwdziałania ubóstwu  

29 Banków śywności zrzeszonych w Federacji Polskich Banków śywności 
systematycznie przekazuje Ŝywność ponad 3 500 organizacjom charytatywnym, za 
pośrednictwem których trafia ona do blisko 1,5 miliona potrzebujących. W 2011 roku 
Banki śywności przekazały łącznie ponad 68 tysięcy ton artykułów spoŜywczych 
pozyskanych od producentów, dystrybutorów, z unijnego programu PEAD, a takŜe ze 
zbiórek  Ŝywności. Są to głównie podstawowe produkty spoŜywcze, jak mleko, sery, 
mąka, makarony, a takŜe napoje i przetwory mleczne. Pomoc trafia m.in. do osób 
samotnie wychowujących dzieci, rodzin wielodzietnych, osób bezdomnych, 
bezrobotnych, starszych i niepełnosprawnych. Ponadto, w latach 2011-2012 Federacja 
zrealizowała medialną i edukacyjną kampanię społeczną „Nie marnuj jedzenia. Myśl 
ekologicznie” finansowaną ze środków NFOŚiGW.  
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Załącznik 1 Realizacja zaleceń Rady UE 
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Główne cele i 
znaczenie dla 

realizacji 
zalecenia 

Opis działania Instrumenty prawne/ 
administracyjne 

Postęp w realizacji  
w ciągu ostatnich 12 

miesięcy 
Harmonogram realizacji 

Ogólne i roczne 
zmiany dochodów i 

wydatków  
Udział środków UE 

(źródła i kwoty) 

Jakościowy opis 
przewidywanych 

skutków  

1 Poprawa 
sytuacji 
młodych ludzi 
na rynku pracy 

W ramach pilotaŜowego 
projektu „Twoja Kariera - 
Twój Wybór” młodym 
bezrobotnym oferuje się 
opiekuna, który w oparciu o 
indywidualny plan działań 
ustala zakres działań 
ułatwiających wejście na 
rynek pracy. Na podstawie 
tego planu młodzi ludzie 
otrzymują wsparcie z urzędu 
pracy - m.in.  w formie 
bonów  na staŜ w miejscu 
pracy, na szkolenie kursowe, 
kształcenie w szkole 
zawodowej, studia 
podyplomowe. 

Projekt pilotaŜowy 
„Twoja kariera – twój 
wybór” w ramach 
programu „Młodzi na 
rynku pracy” Działania 
na rzecz zmniejszenia 
bezrobocia młodzieŜy  
 

rozpoczęcie 
wdraŜania projektu – 
czerwiec 2012 r. 
 

zakończenie wdraŜania 
projektu przez urzędy 
pracy – grudzień 2013 r.; 
ewaluacja projektu i 
przygotowanie raportu – 
grudzień 2013 r. – listopad 
2014 r. 
 

Koszt projektu 
pilotaŜowego 
pokrywany będzie 
środków Funduszu 
Pracy. Łączny koszt 
realizacji projektu przez 
PUP-y dla 3 040 
beneficjentów w roku 
2012 i 2013 po 19 794 
960 zł.  
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2 Ograniczenie 
bezrobocia i 
podniesienie 
wskaźnika 
zatrudnienia 
wśród osób 
przed 30 
rokiem Ŝycia 

W ramach reformy polityki 
rynku pracy wprowadzonych 
zostaną instrumenty 
kierowane do ludzi młodych: 
zwolnienie pracodawców z 
odprowadzania składek na 
Fundusz Pracy i Fundusz 
Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych; refundacja 
kosztów poniesionych na 
składki na ubezpieczenie 
społeczne; preferencyjnie 
oprocentowane poŜyczki dla 
absolwentów i studentów 
ostatniego roku. 

ustawa o zmianie 
ustawy o promocji 
zatrudnienia i 
instytucjach rynku 
pracy oraz niektórych 
innych ustaw (numer 
projektu załoŜeń do 
ustawy z wykazu prac 
legislacyjnych–ZA31) 

przygotowanie 
projektu załoŜeń 
ustawy o zmianie 
ustawy o promocji 
zatrudnienia i 
instytucjach rynku 
pracy oraz niektórych 
innych ustaw i 
skierowanie do 
konsultacji 14 lutego 
2013 r. 

Przewidywany termin 
przyjęcia przez Radę 
Ministrów załoŜeń do 
projektu ustawy – III 
kwartał 2013 r.; 
Przewidywany termin 
przyjęcia przez Radę 
Ministrów projektu 
ustawy – IV kwartał 2013 
r.; Przewidywany termin 
przyjęcia ustawy przez 
Parlament – IV kwartał 
2013 r.; Planowany termin 
wejścia w Ŝycie – 1 
stycznia 2014 r. 
 

Wydatki w ramach 
dotychczasowych 
limitów Funduszu Pracy 
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1 Lepsze 

dopasowanie 
systemu 
kształcenia 
zawodowego do 
potrzeb rynku 
pracy 
 

W ramach reformy 
kształcenia zawodowego 
wprowadzono nową 
klasyfikację zawodów 
szkolnictwa zawodowego, 
wraz z wyodrębnieniem 252 
kwalifikacji, z których kaŜda 
jest potwierdzana oddzielnym 
egzaminem w trakcie trwania 
nauki w szkole. Zmieniono 
konstrukcję podstawy 
programowej kształcenia w 
zawodach. W zasadniczej 
szkole zawodowej szczególny 
nacisk połoŜono na 
kształcenie praktyczne 
(ponad 60% całego czasu 
przeznaczonego na 
kształcenie zawodowe). 
 

ustawa z dnia 19 
sierpnia 2011 r.  o 
zmianie ustawy  o 
systemie oświaty oraz 
niektórych innych 
ustaw (Dz. U. Nr 205, 
poz. 1206); akty 
wykonawcze do 
ustawy 

Rozpoczęcie 
kształcenia zgodnie z 
nowymi zasadami – 1 
września 2012 r. 
 

Stopniowe wdraŜanie 
reformy w szkołach 
ponadgimnazjalnych 
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2 Utworzenie ram 
strategicznych 
wytyczających 
kierunki 
polityki uczenia 
się przez całe 
Ŝycie 

Przyjęcie dokumentu 
strategicznego wytyczającego 
kierunków polityki uczenia 
się przez całe Ŝycie, w tym 
lepszego dostosowania 
krajowego systemu 
kwalifikacji do potrzeb rynku 
pracy. Polityka ta będzie 
miała na celu ułatwianie 
wszystkim osobom dostępu 
do dobrej jakości uczenia się 
w róŜnych formach, 
miejscach i okresach Ŝycia, 
stworzenie spójnych i 
przejrzystych systemów 
oceniania efektów takiego 
uczenia się. Będzie ona 
obejmowała całość uczenia 
się – we wszystkich 
aspektach (formalnym, 
pozaformalnym i 
nieformalnym), na 
wszystkich etapach Ŝycia 
oraz na wszystkich 
poziomach kompetencji 
i kwalifikacji. 

„Perspektywa uczenia 
się przez całe Ŝycie” 
(numer projektu w 
wykazie prac 
legislacyjnych i 
pozalegislacyjnych – 
ID4) 

prace nad projektem 
dokumentu 

Przewidywany termin 
przyjęcia dokumentu 
przez Radę Ministrów -  II 
kwartał 2013 r. 
 

 

3 promowanie 
praktycznej 
współpracy 
przedsiębiorcó
w z 
placówkami 
kształcącymi 
potencjalnych 
pracowników z 
uczelniami oraz 
szkołami 
zawodowymi 

W ramach projektu „Biznes 
dla edukacji” realizowana 
będzie kampania 
informacyjno-promocyjna na 
rzecz włączenia się w 
organizację edukacji 
formalnej. Jej celem będzie 
uświadomienie kadrze 
zarządzającej konieczności 
myślenia o zasobach ludzkich 
w przedsiębiorstwie w 
dłuŜszej perspektywie  
 

Projekt „Biznes dla 
edukacji” w ramach 
projektu systemowego 
PARP (Poddziałanie 
2.1.3 PO KL) 
 

rozpoczęcie realizacji 
projektu – maj 2012 
r.  
 

realizacja 11 Programów 
Edukacyjnych oraz 14 
seminariów regionalnych 
– do końca 2014 r. 
 

koszty programu w 
latach 2013-2014 
wynoszą odpowiednio: 
4 mln zł (w tym 3,4 mln 
zł z budŜetu środków 
europejskich) i 4,3 mln 
zł (w tym 3,65 mln zł z 
budŜetu środków 
europejskich). 
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4 lepsze 
dostosowanie 
kształcenia do 
potrzeb rynku 
pracy 
 

wprowadzenie Krajowych 
Ram Kwalifikacji dla 
Szkolnictwa WyŜszego oraz 
opracowanie załoŜeń 
merytorycznych i 
instytucjonalnych wdraŜania 
Krajowych Ram Kwalifikacji 
oraz Krajowego Rejestru 
Kwalifikacji dla uczenia się 
przez całe Ŝycie, w efekcie 
którego zostanie 
wypracowany ostateczny 
model Polskiej Ramy 
Kwalifikacji  
 

ustawa z dnia 18 marca 
2011 r. o zmianie 
ustawy – Prawo o 
szkolnictwie wyŜszym, 
ustawy o stopniach 
naukowych i tytule 
naukowym oraz o 
stopniach i tytule  
w zakresie sztuki oraz 
o zmianie niektórych 
innych ustaw (Dz.U. 
2011 nr 84 poz. 455); 
Projekt systemowy pt. 
„Opracowanie załoŜeń 
merytorycznych i 
instytucjonalnych 
wdraŜania Krajowych 
Ram Kwalifikacji oraz 
Krajowego Rejestru 
Kwalifikacji dla 
uczenia się przez całe 
Ŝycie” 
 

Rozpoczęcie 
kształcenia zgodnie z 
nowymi zasadami w 
szkolnictwie 
wyŜszym – rok 
akademicki 
2012/2013 
 

Przewidywany termin 
opracowania rozwiązań 
dla budowy Krajowego 
Systemu Kwalifikacji – 
2013 r., Przewidywany 
termin przeprowadzenia 
pilotaŜu opracowanych 
rozwiązań oraz 
przygotowanie do 
wdroŜenia – lata 2014-
2015 ; wdraŜania 
rozwiązań – 2015 r. 
 

  
O
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1 Ograniczenie 
ubóstwa wśród 
pracujących 

Od 1 stycznia nastąpił wzrost 
minimalnego miesięcznego 
wynagrodzenia za pracę z 
1500 zł do 1600 zł 

rozporządzenie w 
sprawie wysokości 
minimalnego 
wynagrodzenia za 
pracę w 2013 r. (Dz.U. 
z 2012 r., poz. 1026 

przyjęcie 
rozporządzenia przez 
Radę Ministrów – 14 
września 2012 r.; 
wejście w Ŝycie – 1 
stycznia 2013 r. 
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1 Podniesienie 
wskaźnika 
zatrudnienia 
kobiet 

W ramach reformy polityki 
rynku pracy wprowadzone 
zostaną instrumenty 
kierowane do osób 
powracających na rynek 
pracy po przerwie związanej 
z wychowywaniem dzieci (tj. 
grant na utworzenie 
stanowiska pracy w formie 
telepracy; świadczenie 
aktywizacyjne)  
 

ustawa o zmianie 
ustawy o promocji 
zatrudnienia i 
instytucjach rynku 
pracy oraz niektórych 
innych ustaw (numer 
projektu załoŜeń do 
ustawy z wykazu prac 
legislacyjnych–ZA31) 
 

przygotowanie 
projektu załoŜeń 
ustawy o zmianie 
ustawy o promocji 
zatrudnienia i 
instytucjach rynku 
pracy oraz niektórych 
innych ustaw i 
skierowanie do 
konsultacji - 14 
lutego 2013 r. 

Przewidywany termin 
przyjęcia przez Radę 
Ministrów załoŜeń do 
projektu ustawy – III 
kwartał 2013 r.; 
Przewidywany termin 
przyjęcia przez Radę 
Ministrów projektu 
ustawy – IV kwartał 2013 
r.; Przewidywany termin 
przyjęcia ustawy przez 
Parlament – IV kwartał 
2013 r.; Planowany termin 
wejścia w Ŝycie – 1 
stycznia 2014 r. 
 

Wydatki w ramach 
dotychczasowych 
limitów Funduszu Pracy 
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2 wydłuŜenie 
wsparcia 
finansowego 
dla rodzin z 
tytułu urodzenia 
dziecka, 
zachęcenie 
ojców do 
przejmowania 
części 
obowiązków 
związanych z 
wychowaniem i 
opieką nad 
dziećmi, 
wzmocnienie 
pozycji kobiet 
na rynku pracy 

wprowadzenie nowej 
instytucji płatnego urlopu 
rodzicielskiego, który będzie 
mógł być wykorzystany po 
urlopie macierzyńskim i 
dodatkowym urlopie 
macierzyńskim 

ustawa o zmianie 
ustawy Kodeks pracy 
oraz ustawy o 
świadczeniach 
pienięŜnych z 
ubezpieczenia 
społecznego w razie 
choroby i 
macierzyństwa (numer 
projektu ustawy z 
wykazu prac 
legislacyjnych–UA25) 
 

przygotowanie 
projektu ustawy i 
skierowanie do 
konsultacji 
społecznych – 8 
listopada 2012 r. 

Przewidywany termin 
przyjęcia przez Radę 
Ministrów projektu 
ustawy o zmianie ustawy 
Kodeks pracy  oraz 
ustawy o świadczeniach 
pienięŜnych z 
ubezpieczenia 
społecznego w razie 
choroby i macierzyństwa 
– II/III kwartał 2013 r.;   
Przewidywany termin 
przyjęcia ustawy przez 
Parlament – III kwartał 
2013 r.; Planowany termin 
wejścia w Ŝycie – 
czerwiec 2013 r.  
 

Przy załoŜeniu, Ŝe 
projektowane zmiany 
wejdą w Ŝycie w 
czerwcu 2013 r., 
szacowany maksymalny 
wzrost wydatków na 
zasiłki w 2013 r. 
wynosi 497 mln zł wraz 
ze składkami 
emerytalno-rentowymi 
z budŜetu państwa. 
Koszt wydłuŜenia 
urlopów 
macierzyńskich w roku 
2014 – jeśli skorzysta z 
nich 50 % 
uprawnionych – to ok. 
1,54 mld zł, jeŜeli 70 
%– 2,16 mld zł, jeŜeli 
90 % – 2,78 mld zł. 
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1 Zwiększenie 

ilości miejsc w 
placówkach 
opieki nad 
dziećmi do 3 
roku Ŝycia 
 

W celu zwiększenia 
dostępności miejsc w 
placówkach opieki nad 
małymi dziećmi 
kontynuowana będzie 
realizacja resortowego 
programu rozwoju instytucji 
opieki nad dziećmi w wieku 
do lat 3 „Maluch”, a do 
ustawy z 4 lutego 2011 r. o 
opiece nad dziećmi w wieku 
do lat 3 wprowadzone 
zostaną zmiany, mające 
ułatwić tworzenie miejsc 
opieki nad dziećmi  (m.in. 
zmniejszenie wymaganego 
wkładu własnego gminy, 
rozszerzenie katalogu 
podmiotów, które będą mogły 
ubiegać się o środki 
finansowe z budŜetu państwa 
na utworzenie i 
funkcjonowanie instytucji 
opieki) 

ustawa o zmianie 
ustawy o opiece nad 
dziećmi w wieku do lat 
3 oraz ustawy o 
świadczeniach 
pienięŜnych z 
ubezpieczenia 
społecznego w razie 
choroby i 
macierzyństwa (numer 
projektu ustawy z 
wykazu prac 
legislacyjnych – UD17; 
druk sejmowy nr 1075) 
 

przygotowanie 
projektu ustawy i 
przekazanie go do 
konsultacji 
społecznych – 13 
września 2012 r.;  
przyjęcie projektu 
ustawy przez Radę 
Ministrów – 8 
listopada 2012 r.;  
przekazanie projektu 
do Sejmu – 25 
stycznia 2013 r. 
 

Przewidywany termin 
przyjęcia ustawy przez 
Parlament – II kwartał 
2013 r. 
 

Środki przewidziane na 
realizację zadań 
wynikających z ustawy 
o opiece nad dziećmi w 
wieku do lat 3 w 2013 r. 
wynoszą 101 mln zł, w 
tym 90 mln zł na 
tworzenie i 
funkcjonowanie miejsc 
w Ŝłobkach, klubach 
dziecięcych i u 
dziennych opiekunów. 
 

Zakłada się, Ŝe w 2014 r. 
m.in. dzięki realizacji 
programu “Maluch” 
liczba miejsc opieki nad 
małymi dziećmi 
wzrośnie do ok. 83 tys. 
miejsc, co umoŜliwi 
objęcie przynajmniej 
7,5% dzieci w wieku do 
lat 3 opieką 
instytucjonalną. 
ZałoŜenia dotyczące 
liczby miejsc opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 
3 oraz odsetka dzieci w 
wieku do lat 3 objętych 
formami opieki, 
uwzględniają: 1) 
prognozowaną liczbę 
niań, za które opłacane 
są składki ZUS; 2) 
liczbę niepublicznych 
podmiotów 
prowadzących 
działalność gospodarczą 
w zakresie usług opieki 
nad dziećmi w wieku do 
lat 3, które prowadziły 
taką działalność przed 
wejściem w Ŝycie 
nowych rozwiązań (tj. 
przed 4 kwietnia 2011 
r.), a zgodnie z 
przepisami do końca 
2014 r. przekształcą się i 
wpiszą się do rejestru 
Ŝłobków i klubów 
dziecięcych.    
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2 Zwiększenie 
ilości miejsc w 
placówkach 
przedszkolnych 

działania mające na celu 
systematyczne zwiększanie 
dostępności wychowania 
przedszkolnego zakończone 
zapewnieniem wszystkim 
dzieciom w wieku od 3 do 5 
lat miejsca realizacji 
wychowania przedszkolnego 
w przedszkolach i innych 
formach wychowania 
przedszkolnego, w których 
ustawowo zostanie 
ograniczona wysokość opłat 
pobieranych od rodziców za 
korzystanie przez ich dzieci z 
wychowania przedszkolnego  

ustawa o zmianie 
ustawy o systemie 
oświaty oraz 
niektórych innych 
ustaw (numer projektu 
ustawy z wykazu prac 
legislacyjnych – 
UD65) 

przyjęcie załoŜeń do 
projektu ustawy 
przez Radę 
Ministrów – 18 
grudnia 2012 r.;  
przygotowanie 
projektu ustawy i 
skierowanie go do 
konsultacji 
społecznych – 19 
grudnia 2012 r.  
 

Przewidywany termin 
przyjęcia przez Radę 
Ministrów projektu 
ustawy o zmianie ustawy 
o systemie oświaty oraz 
niektórych innych ustaw – 
II/III kwartał 2013 
 

Działanie, jako zadanie 
własne jednostek 
samorządu 
terytorialnego, będzie 
finansowane z 
budŜetów samorządów, 
a ponadto wsparte 
środkami z budŜetu 
państwa. 
Wsparcie rozwoju 
edukacji przedszkolnej 
jest prowadzone 
równieŜ z Programu 
Operacyjnego Kapitał 
Ludzki 2007-2013, w 
ramach którego 
moŜliwe jest tworzenie 
przedszkoli, wsparcie 
istniejących przedszkoli 
(w tym równieŜ 
funkcjonujących innych 
form wychowania 
przedszkolnego) w celu 
umoŜliwienia większej 
liczbie dzieci 
korzystania z 
wychowania 
przedszkolnego. Na 
powyŜsze cele 
zaplanowano w latach 
2007-2013 łącznie 
prawie 370 mln euro. 
Od 2013 przeznaczono 
dodatkowo 53,7 mln 
euro na modernizację 
oddziałów 
przedszkolnych 
zlokalizowanych przy 
szkołach 
podstawowych.  
 

zapewnienie wszystkim 
dzieciom w wieku od 3 
do 5 lat miejsca 
wychowania 
przedszkolnego 
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1 wydłuŜenie 
aktywności 
zawodowej 

stopniowe podnoszenie 
ustawowego wieku 
emerytalnego do 67 roku 
Ŝycia 

ustawa o zmianie 
ustawy o emeryturach i 
rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń 
Społecznych (Dz.U. z 
2012 r., poz. 637) 

uchwalenie ustawy 
przez Parlament – 11 
maja 2012 r. 
wejście w Ŝycie 
ustawy – 1 stycznia 
2013 r. 

podwyŜszanie wieku 
emerytalnego o trzy 
miesiące co roku; 
osiągnięcie ustawowego 
wieku emerytalnego w 
wysokości 67 lat dla 
męŜczyzn w 2020 r., dla 
kobiet w 2040 r.   

  

2 podniesienie 
wskaźnika 
zatrudnienia 
osób po 50 roku 
Ŝycia 

W ramach reformy polityki 
rynku pracy przewiduje się 
wsparcie zatrudnienia osób 
powyŜej 50 roku Ŝycia i 
wprowadzenie 
dofinansowania, do 
wysokości 30% minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, 
wynagrodzenia za 
zatrudnionego długotrwale 
bezrobotnego powyŜej 50 
roku Ŝycia. Utworzony 
zostanie Krajowy Fundusz 
Szkoleniowy stanowiący 
instrument finansowania 
kształcenia ustawicznego 
pracowników. W pierwszym 
etapie funkcjonowania 
Funduszu przewidziane jest 
wsparcie na szkolenia w 
zakresie dostosowania 
kompetencji starszych 
pracowników (w wieku 45 lat 
i więcej) do zmian społeczno-
gospodarczych. 

ustawa o zmianie 
ustawy o promocji 
zatrudnienia i 
instytucjach rynku 
pracy oraz niektórych 
innych ustaw (numer 
projektu załoŜeń do 
ustawy z wykazu prac 
legislacyjnych–ZA31) 

przygotowanie 
projektu załoŜeń 
ustawy o zmianie 
ustawy o promocji 
zatrudnienia i 
instytucjach rynku 
pracy oraz niektórych 
innych ustaw i 
skierowanie do 
konsultacji - 14 
lutego 2013 r. 

Przewidywany termin 
przyjęcia przez Radę 
Ministrów załoŜeń do 
projektu ustawy – III 
kwartał 2013 r.; 
Przewidywany termin 
przyjęcia przez Radę 
Ministrów projektu 
ustawy – IV kwartał 2013 
r.; Przewidywany termin 
przyjęcia ustawy przez 
Parlament – IV kwartał 
2013 r.; Planowany termin 
wejścia w Ŝycie – 1 
stycznia 2014 r. 

Wydatki w ramach 
dotychczasowych 
limitów Funduszu Pracy 
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3 Podniesienie 
wskaźnika 
zatrudnienia 
osób po 50 roku 
Ŝycia 

W celu promowania i 
wspierania aktywności 
zawodowej osób powyŜej 50 
roku Ŝycia realizowany jest 
Program „Solidarność 
pokoleń. Działania dla 
zwiększenia aktywności 
zawodowej osób w wieku 
50+” oraz projekty „Z 
wiekiem na plus – szkolenia 

Program „Solidarność 
pokoleń. Działania dla 
zwiększenia 
aktywności zawodowej 
osób w wieku 50+”, 
przyjęty przez Radę 
Ministrów 17 
października 2008 roku 
; projekty „Z wiekiem 
na plus – szkolenia dla 

rozpoczęcie realizacji 
projektów „Z 
wiekiem na plus – 
szkolenia dla 
przedsiębiorstw” oraz 
„Aktywny emeryt” 
 

Realizacja projektu „Z 
wiekiem na plus – 
szkolenia dla 
przedsiębiorstw” – do 
końca III kwartału 2013 r.,   
Realizacja projektu 
„Aktywny emeryt” – do 
końca I kwartału 2014 r., 
Przeprowadzenie 
kampanii informacyjno 

Realizacja projektu „Z 
wiekiem na plus – 
szkolenia dla 
przedsiębiorstw” w 
2013 roku - 5,821 mln 
zł, w tym 4,948 mln zł 
ze środków 
europejskich, Realizacja 
projektu „Aktywny 
emeryt” w 2013 roku – 

 



 

 80 

dla przedsiębiorstw” oraz 
„Aktywny emeryt”. 

przedsiębiorstw” oraz 
„Aktywny emeryt” 

promocyjnej – II kwartał 
2014 r., Opracowanie 
projektu Programu 
„Solidarność pokoleń 
50+” – IV kwartał 2013 r., 
Opracowanie projektu 
Dokumentu 
Implementacyjnego 
Programu – IV kwartał 
2014 r. 

2,2 mln zł. w tym 1,87 
mln zł ze środków 
europejskich.  
 

C
S

R
 5

 

Z
ap

ew
ni

en
ie

 le
ps

zy
ch

 p
ow

iąz
ań

 m
ię

dz
y 

ba
da

ni
am

i, 
in

no
w

ac
ja

m
i i

 p
rz

em
ys

łe
m

 

1 Zwiększenie 
innowacyjności 
polskich 
przedsiębiorstw 

Stworzenie ram 
strategicznych dla rozwoju 
działalności innowacyjnej w 
przedsiębiorstwach oraz 
wdroŜenie instrumentów 
kompleksowego wsparcia 
całego cyklu innowacji 
 

Strategia 
Innowacyjności i 
Efektywności 
Gospodarki, Program 
Rozwoju 
Przedsiębiorstw 

przyjęcie Strategii 
Innowacyjności i 
Efektywności 
Gospodarki – 15 
stycznia 2013 r.,  
przeprowadzenie 
konsultacji 
społecznych projektu 
Programu Rozwoju 
Przedsiębiorstw – I 
kwartał 2013 r. 
 

przyjęcie Programu 
Rozwoju Przedsiębiorstw 
przez Radę Ministrów – II 
kwartał 2013 r. 
 

Przyjęty przez Radę 
Ministrów PRP będzie 
podstawą dla nowego 
Programu 
Operacyjnego w 
obszarze 
innowacyjności, ale, 
poniewaŜ wykracza 
poza ramy nowych 
programów 
operacyjnych, będzie 
finansowany zarówno 
ze źródeł budŜetu 
państwa, jak i środków 
funduszy europejskich. 
PRP uwzględnia 
równieŜ działania 
podejmowane w ramach 
środków podmiotów 
sektora przedsiębiorstw. 
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1 Zapewnienie 
wysokiej 
jakości 
infrastruktury 
naukowo-
badawczej 

planowane są zmiany w 
sposobie finansowania nauki 
pod kątem lepszego 
dopasowania obowiązujących 
strumieni finansowania do 
potrzeb wynikających z 
realizacji projektów obecnych 
na mapie drogowej, w celu 
umoŜliwienia finansowania 
utrzymania strategicznej 
infrastruktury badawczej. 
Zmiany mają wspierać 
wyróŜniające się jednostki 
naukowe, m.in. poprzez 
wzmacnianie mechanizmów 
projakościowych w systemie 
finansowania 
 

nowelizacja ustawy o 
finansowaniu nauki 
(numer projektu 
załoŜeń do ustawy o 
zmianie ustawy z 
wykazu praz 
legislacyjnych – ZD59) 

przygotowanie 
załoŜeń do ustawy o 
zmianie ustawy o 
finansowaniu nauki i 
przeprowadzenie 
konsultacji 
społecznych załoŜeń 
– grudzień 2012 r. – 
styczeń 2013 r. 

Przewidywany termin 
przyjęcia przez Radę 
Ministrów załoŜeń do 
ustawy o zmianie ustawy 
o zasadach finansowania 
nauki - II kwartał  2013 r., 
Przewidywany termin 
przyjęcia projektu ustawy 
przez Radę Ministrów –  
III kwartał  2013 r.; 
Przewidywany termin 
przyjęcia ustawy przez 
Parlament – IV kwartał 
2013 r. 
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2 Stworzenie 
instrumentu 
finansowego 
sprzyjającego 
rozwijaniu 
współpracy 
pomiędzy 
sektorem 
przedsiębiorcó
w a 
jednostkami 
naukowymi 

wprowadzenie moŜliwość 
przekazywania 1% podatku 
CIT na rzecz wybranych 
przez podatników jednostek 
naukowych. 

ustawa o zmianie 
ustawy o podatku 
dochodowym od osób 
prawnych (numer 
projektu ustawy w 
wykazie prac 
legislacyjnych – 
UD44) 
 

opracowanie projektu 
ustawy o zmianie 
ustawy o podatku 
dochodowym od 
osób prawnych i 
przekazanie go do 
konsultacji 
społecznych w lutym 
2013 r. 
 

Przewidywany termin 
przyjęcia przez Radę 
Ministrów projektu 
ustawy o zmianie ustawy 
o podatku dochodowym 
od osób prawnych – II 
kwartał 2013 r., 
Przewidywany termin 
przyjęcia ustawy przez 
Parlament – II/III kwartał 
2013 r., Planowany termin 
wejścia w Ŝycie – 
pierwszy rok po zdjęciu z 
Polski procedury 
nadmiernego deficytu 

Wprowadzenie 
mechanizmu 
dobrowolnego 
przekazania 1% 
podatku CIT na rzecz 
jednostek naukowych 
skutkować będzie 
szacowanym 
zmniejszeniem 
dochodów sektora 
finansów publicznych o 
ok. 60 mln zł (w tym 
dochodów budŜetu 
państwa: 46 mln zł, 
jednostek samorządu 
terytorialnego: 14 mln 
zł) w roku 
następującym po roku, 
w którym nastąpi 
zdjęcie z Polski 
procedury nadmiernego 
deficytu  
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3 Wsparcie mikro 
i małych 
przedsiębiorcó
w na zakup 
usługi 
dotyczącej 
wdroŜenia lub 
rozwoju 
produktu lub 
technologii, 
której 
wykonawcą są 
jednostki 
naukowe 

Kwota wsparcia udzielona 
jednemu przedsiębiorcy w 
ramach programu Bon na 
innowacje nie moŜe 
przekroczyć 15 000 zł. 
Wielkość wsparcia moŜe 
wynosić do 100% wydatków 
kwalifikujących się do 
objęcia wsparciem pod 
warunkiem, iŜ rzeczywisty 
koszt netto zrealizowanej 
usługi dotyczącej wdroŜenia 
lub rozwoju produktu lub 
technologii wynosi 
maksymalnie 15 000 zł. 

program „Bon na 
innowacje” w ramach 
Programu 
Operacyjnego 
Innowacyjna 
Gospodarka 

maj-grudzień 2012 r. 
przeprowadzenie 
naboru, kontraktacja, 
rozliczenie umów w 
ramach V edycji 
Programu Bon na 
innowacje 

Przewidywany termin 
uruchomienia i 
przeprowadzenia naboru 
w ramach VI edycji 
Programu – I-II kwartał 
2013 r.; Planowany termin 
kontraktacji, realizacji i 
rozliczenia projektów w 
ramach VI edycji 
Programu – III-IV kwartał 
2013 r. 

Środki przewidziane na 
realizację programu 
„Bon na innowacje” 
wyniosą w 2013 r. – 6,8 
mln zł. 
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1 Zwiększenie 
inwestycji w 
sektorze 
energetycznym 

Współfinansowanie przez 
spółkę „Polskie Inwestycje” 
długofalowych i rentownych 
inwestycji w sektorze 
energetycznym 

Program oraz spółka 
„Polskie Inwestycje” 

Prace 
przygotowawcze do 
powołania spółki 
„Polskie Inwestycje” 
oraz 
dokapitalizowanie 
Banku Gospodarstwa 
Krajowego w celu 
uruchomienia 
programu “Polskie 
Inwestycje” 

Planowane rozpoczęcie 
działalności operacyjnej 
przez spółkę Polskie 
Inwestycje Rozwojowe 
S.A. - II kwartał 2013 r. 
Kontynuowanie 
działalności spółki Polskie 
Inwestycje Rozwojowe 
S.A. – 2014 r. 

Roczne koszty Spółki w 
pierwszym roku 
działalności szacowane 
są na ok. 15-20 mln zł 
wraz z kosztami 
doradców i due 
diligence. W ramach 
realizacji Programu 
„Inwestycje Polskie” 
nastąpi wniesienie 
aportem akcji części 
spółek publicznych 
naleŜących do Skarbu 
Państwa do łącznej 
wartości 10 mld zł (wg 
średniej ceny rynkowej 
z okresu 6 miesięcy 
poprzedzających 
przeniesienie praw 
z akcji). Przewiduje się, 
Ŝe pierwsza transza 
dokapitalizowania PIR 
S.A. nastąpi w 2013 r. 
W latach 2013–2016 
planowane jest 
dokapitalizowanie 
pakietami akcji 
wnoszonymi stopniowo, 
w miarę 
zapotrzebowania na 
finansowanie projektów 
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2 Inwestycje w 
odnawialne 
źródła energii 

Promocja oraz implementacja 
nowych i modyfikacja 
istniejących instrumentów 
sprzyjających OZE 

Ustawa o 
odnawialnych źródłach 
energii; ustawa o 
biokomponentach i 
paliwach ciekłych. 
(numery projektów 
ustaw z wykazu prac 
legislacyjnych – UC8 i 
UC70) 

przeprowadzenie 
konsultacji 
społecznych ustawy o 
biokomponentach i 
paliwach ciekłych 
 

Przewidywany termin 
przyjęcia przez Radę 
Ministrów projektu 
ustawy o odnawialnych 
źródłach energii – II 
kwartał 2013 r.; 
Przewidywany termin 
przyjęcia przez Radę 
Ministrów projektu 
ustawy o zmianie ustawy 
o biokomponentach i 

Wejście w Ŝycie ustawy 
o odnawialnych 
źródłach energii niesie 
za sobą zwiększenie 
wydatków budŜetu 
państwa o 1012 tys. zł 
w pierwszym roku jej 
obowiązywania. W 
kolejnych latach 
wydatki wyniosą 648 
tys. zł. Wejście w Ŝycie 
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paliwach ciekłych – II 
kwartał 2013 r. 
 

ustawy o zmianie 
ustawy o 
biokomponentach i 
biopaliwach ciekłych 
niesie za sobą 
zwiększenie wydatków 
budŜetu państwa o 64,2 
tys zł w pierwszym 
roku jej 
obowiązywania. 
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1 Optymalizacja 
zuŜycia energii 

Wspieranie przez NFOŚiGW 
inwestycji w zakresie 
efektywności energetycznej. 
Promowanie oszczędności 
energii poprzez realizację 
projektów kompleksowej 
termomodernizacji; 
promowanie energii 
odnawialnej poprzez 
realizację projektów z 
wykorzystaniem 
odnawialnych źródeł energii; 
finansowanie audytów 
energetycznych; 
dofinansowanie 
energooszczędnych 
projektów inwestycyjnych i 
zarządzania energią w 
sektorze publicznym 

Program priorytetowy 
„Efektywne 
wykorzystanie 
energii”, "Likwidacja 
niskiej emisji 
wspierająca wzrost 
efektywności 
energetycznej i rozwój 
rozproszonych 
odnawialnych źródeł 
energii”, „Inteligentne 
sieci energetyczne”, 
„GIS System zielonych 
inwestycji” oraz 
Program Operacyjny 
„Oszczędzanie energii i 
promowanie 
odnawialnych źródeł 
energii” w ramach 
Mechanizmu 
Finansowego 
Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego 2009-
2014   prowadzone 
przez NFOŚiGW 

  Przewidywane 
finansowanie 
powyŜszych 
programów ze środków 
własnych NFOŚiGW 
wynosi ok. 312 mln zł 
w 2013 r. i ok. 368 mln 
zł w 2014 r.  
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2 Wprowadzenie 
systemu 
inteligentnych 
sieci 
elektroenergety
cznych 

Opracowanie przepisów 
prawnych dla sytemu 
inteligentnych sieci 

Ustawa Prawo 
energetyczne (numer 
projektu ustawy w 
wykazie prac 
legislacyjnych UC7) 

przeprowadzono 
proces konsultacji 
społecznych i 
uzgodnień 
międzyresortowych 
projektu ustawy 

Przewidywany termin 
przyjęcia przez Radę 
Ministrów projektu 
ustawy Prawo 
energetyczne – II kwartał 
2013 r.  
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1 Stworzenie 
warunków dla 
budowania, 
utrzymania oraz 
modernizowani
a infrastruktury 
technicznej w 
obszarze 
energetyki 

Przyjęcie ustawy o 
korytarzach przesyłowych 
regulującej w sposób 
kompleksowy warunki 
liniowych inwestycji 
słuŜących przesyłowi energii, 
gazu, płynów, pary oraz 
informacji, porządkująca stan 
prawny w tym zakresie 

Ustawa o korytarzach 
przesyłowych (numer 
projektu ustawy w 
wykazie prac 
legislacyjnych – 
UD16) 
 

przeprowadzono 
konsultacje społeczne 

Przewidywany termin 
przyjęcia projektu przez 
Radę Ministrów – II 
kwartał 2013 r., 
Przewidywany termin 
uchwalenia ustawy przez 
Sejm RP – IV kwartał 
2013 r. 
 

Wejście w Ŝycie 
projektowanej ustawy 
nie niesie 
bezpośrednich kosztów 
dla sektora finansów 
publicznych. 
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2 Pobudzenie 
konkurencji w 
sektorze 
gazowym 
poprzez 
stopniowe 
wycofywanie 
cen 
regulowanych 
oraz utworzenie 
platformy 
handlu gazem. 

Projekt ustawy – Prawo 
gazowe będzie stanowił 
uzupełnienie transpozycji do 
prawa polskiego III pakietu 
energetycznego UE. Celem 
proponowanych w ustawie 
rozwiązań jest przede 
wszystkim wsparcie rozwoju 
konkurencji na rynku gazu 
ziemnego oraz poprawa 
bezpieczeństwa 
energetycznego kraju, co ma 
realizować cele wyznaczone 
przez prawodawstwo 
europejskie. Projekt ustawy 
przewiduje wprowadzenie 
obowiązku obrotu częścią 
surowca przez giełdę 
towarową, co, zgodnie z 
Mapą drogową uwolnienia 
cen gazu ziemnego, będzie 
milowym krokiem w 
kierunku uwolnienia cen 
paliw gazowych dla 
kolejnych grup odbiorców, 
najpierw instytucjonalnych, 
następnie zaś gospodarstw 
domowych. 

Ustawa Prawo gazowe 
(numer projektu 
ustawy w wykazie prac 
legislacyjnych – UC6) 
 

I-II kwartał 2012 r. 
konsultacje 
międzyresortowe 
projektu ustawy; XI 
2012 – wejście w 
Ŝycie rozporządzenia 
w sprawie 
funkcjonowania 
systemu gazowego, 
XII 2012 – 
uruchomienie 
platformy obrotu 
giełdowego paliwami 
gazowymi, XII 2012 
i I 2013 – decyzje 
Prezesa URE o 
uwolnieniu części 
rynku gazu ziemnego 
z obowiązku 
utrzymywania 
zapasów 
obowiązkowych, I 
2013 – przekazanie 
projektu ustawy – 
Prawo gazowe do 
rozpatrzenia przez 
KRM 

Przewidywany termin 
przyjęcia przez Radę 
Ministrów projektu 
ustawy Prawo gazowe – II 
kwartał 2013 r. 
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1 Skuteczne 

wdraŜanie 
projektów 
inwestycyjnych 
w kolejnictwie 

wdraŜanie projektów 
infrastrukturalnych ujętych w 
Wieloletnim Programie 
Inwestycji Kolejowych do 
roku 2015 

„Wieloletni program 
Inwestycji Kolejowych 
do roku 2015”, „Master 
Plan dla transportu 
kolejowego w Polsce 
do 2030 roku” 
 

 Przewidywany termin 
przyjęcia aktualizacji 
dokumentu „Wieloletni 
program Inwestycji 
Kolejowych do roku 
2015” przez Radę 
Ministrów – II kwartał 
2013 r.; WdraŜanie 
projektów zgodnie z 
harmonogramem 
przyjętym w „Wieloletnim 
Programie Inwestycji 
Kolejowych do roku 
2015” – 2013/2014; 
Przygotowanie 
Dokumentu 
Implementacyjnego (DI) 
dla Strategii Rozwoju 
Transportu, zawierającego 
project pipeline dla 
inwestycji kolejowych 
przewidzianych do 
realizacji do roku 2020 - 
III kwartał 2013 r.; 
Aktualizacja dokumentu 
strategicznego „Master 
Plan dla transportu 
kolejowego w Polsce do 
2030 roku” – IV kwartał 
2013 r. 
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1 zmniejszenie 
liczby 
zawodów, 
których 
wykonywanie 
jest 
uwarunkowane 
spełnieniem 
wymagań 
kwalifikacyjnyc
h i warunków 
określonych w 
przepisach 
prawa 

uchylenie szeregu przepisów 
rangi ustawowej, 
ustanawiających ramy 
prawne dopuszczenia do 
wykonywania zawodów, 
które ze względu na swój 
charakter moŜna uwolnić od 
regulacji, co doprowadzi do 
pełniejszego stosowania w 
Polsce zasady swobody 
przepływu pracowników. 
 

ustawa o uchyleniu lub 
zmianie ustaw 
regulujących 
wykonywanie 
niektórych zawodów 
(numer projektu 
ustawy z wykazu prac 
legislacyjnych – UA14, 
druk sejmowy nr 806; 

przyjęcie przez Radę 
Ministrów projektu 
ustawy o zmianie 
ustaw regulujących 
wykonywanie 
niektórych zawodów 
(I transza deregulacji) 
– 25 września 2012 
r.; 
przygotowanie 
projektu ustawy o 
ułatwieniu dostępu 
do wykonywania 
niektórych zawodów 
regulowanych (II 
transza deregulacji) 
 

Przewidywany termin 
przyjęcia ustawy przez 
Parlament – II kwartał 
2013 r.; Planowany termin 
wejścia w Ŝycie – III 
kwartał 2013 r.; 
Przewidywany termin 
przyjęcia projektu ustawy 
o ułatwieniu dostępu do 
wykonywania niektórych 
zawodów regulowanych 
przez Radę Ministrów (II 
transza deregulacji) – II 
kwartał 2013 r.; 
Przewidywany termin 
przyjęcia ustawy przez 
Parlament – III kwartał 
2013 r.; Planowany termin 
wejścia w Ŝycie – IV 
kwartał 2013 r. 
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1 uproszczenie 
procedur z 
zakresu prawa 
budowlanego 

dokonanie szeregu zmian w 
przepisach obecnie 
obowiązującej ustawy – 
Prawo budowlane, które 
pozwolą na zmniejszenie 
wymiaru obciąŜeń 
administracyjnych 
inwestorów budowlanych 
oraz doprowadzą do 
przyspieszenia procesu 
uzyskiwania zgody 
budowlanej (zarówno w 
formie pozwolenia na 
budowę jak i w formie 
milczącej zgody) 

ustawa o zmianie 
ustawy Prawo 
budowlane (numer 
załoŜeń do ustawy z 
wykazu prac 
legislacyjnych – ZA32) 

opracowanie załoŜeń 
do ustawy i 
skierowanie do 
konsultacji 
społecznych – luty 
2013 r. 

Przewidywany termin 
przyjęcia przez Radę 
Ministrów załoŜeń do 
ustawy o zmianie ustawy 
– Prawo budowlane oraz 
niektórych innych ustaw - 
II kwartał 2013 r.; 
Przewidywany termin 
przyjęcia przez Radę 
Ministrów ustawy o 
zmianie ustawy – Prawo 
budowlane oraz 
niektórych innych ustaw - 
III kwartał 2013 r.; 
Przewidywany termin 
przyjęcia ustawy przez 
Parlament – IV kwartał 
2013 r.; Planowany termin 
wejścia w Ŝycie ustawy –
IV kwartał 2013 r. 
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Załącznik 2 Zobowiązania w ramach Paktu Euro Plus w 2013 r.  

Rząd RP deklaruje następujące główne reformy i zobowiązania do realizacji, które 
mają na celu wspieranie konkurencyjności, zatrudnienia oraz zwiększenie stabilności 
finansów publicznych: 

wspieranie konkurencyjności 

Przyjęcie i rozpoczęcie wdraŜania Narodowego Planu Szerokopasmowego  

elastyczność i bezpieczeństwo na rynku pracy 

Wprowadzenie do Kodeksu pracy rozwiązań w zakresie regulacji czasu pracy  

zmiany w systemie poboru podatków 

Wejście w Ŝycie przepisów mających na celu poprawę elastyczności postępowania podatkowego i kontroli 
podatkowej (elektroniczne doręczanie pism, elektroniczna kontrola podatkowa i kontrola skarbowa) oraz 
dalsze uszczelnienie systemu poboru podatków w drodze wzmocnienia zapisów ordynacji podatkowej dot. 
unikania opodatkowania. 

krajowe przepisy dotyczące reorganizacji kryzysowej banków i inne środki stabilizacji finansowej 

Utworzenie w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym tzw. funduszu stabilizacyjnego, stanowiącego źródło 
dodatkowych środków na finansowanie ewentualnych działań pomocowych wobec banków, podejmowanych 
w celu zachowania bezpieczeństwa i stabilności polskiego systemu finansowego. 

Dodatkowo szereg działań i zobowiązań w ramach poszczególnych elementów Paktu 
Euro Plus obejmuje: 

Wspieranie konkurencyjności: 

zmiany wynagrodzeń w sektorze publicznym 

Kontynuacja w 2013 r. ogólnego zamroŜenia wynagrodzeń w administracji publicznej (wyjątkiem będą 
wynagrodzenia sektora samorządowego oraz zwiększenie wynagrodzeń w niektórych kategoriach wynikające 
z przepisów wewnętrznych oraz jako skutek podwyŜek zrealizowanych w 2012 r.) 

otoczenie przedsiębiorstw 

Dalsze uproszczenie prowadzenia działalności gospodarczej  w ramach IV ustawy deregulacyjnej  

Realizacja Programu „Lepsze Regulacje 2015”  

Przygotowanie dokumentu „Polityka Nowej Szansy” 

pozostałe zobowiązania słuŜące wspieraniu konkurencyjności 

Realizacja programu wieloletniego pn. „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015”.  

Usprawnienie i uproszczenie przebiegu procesu budowlanego: przyjęcie ustawy nowelizującej Prawo 
budowlane, przedstawienie projektu Kodeksu budowlanego  

 
Wspieranie zatrudnienia: 

współczynnik aktywności zawodowej 

Opracowanie załoŜeń do zmiany ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w celu poprawy 
efektywności działań realizowanych przez urzędy pracy  

WdraŜanie projektu pilotaŜowego pn. „Partnerstwo dla pracy”, który ma na celu wypracowanie modelu 
współpracy pomiędzy wojewódzkimi urzędami pracy, powiatowymi urzędami pracy, dostawcami usług 
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aktywizacyjnych oraz innymi partnerami rynku pracy na rzecz powrotu do zatrudnienia osób bezrobotnych.  

zachęty dla starszych pracowników 

Realizacja zadań w ramach Programu Solidarność Pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej 
osób 50+ 

Realizacja projektów mających na celu poprawę jakości i poziomu Ŝycia osób starszych dla godnego starzenia 
się, w ramach „Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012 – 2013”. 
(Realizacja: 2013 r.) 

działania na rzecz zwiększania dostępności do form opieki na dziećmi w wieku do lat 3 

Wejście w Ŝycie przepisów nowelizujących ustawę o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.  

Realizacja w 2013 r. resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” 
– edycja 1. i 2.  

Opłacanie przez ZUS składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i ubezpieczenie zdrowotne 
za ok. 10 tys. niań.    

działania na rzecz zwiększania dostępności wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat 

Wprowadzenie nowych rozwiązań ustawowych dotyczących wsparcia finansowego dla gmin w realizacji 
zadań dotyczących wychowania przedszkolnego.  

 
Zwiększenie stabilności finansów publicznych: 

poprawa skuteczności planowania strategicznego i zarządzania finansowego 

Działania, które realizowane będą w ramach Strategii Sprawne Państwo 2020, będą związane z kontynuacją 
prac zmierzających do doskonalenia budŜetu zadaniowego, w szczególności przez opracowanie i 
uruchomienie systemu oceny realizacji ujętych w budŜecie zadaniowym zadań publicznych wykonywanych 
przez administrację rządową.  
 
Wzmocnienie stabilności finansowej: 

powołanie organu nadzoru makroostroŜnościowego w Polsce 

Kontynuacja przez Narodowy Bank Polski  prac koncepcyjnych nad operacyjnym i merytorycznym 
wdroŜeniem nadzoru makroostroŜnościowego w krajowym systemie finansowym (m.in. ze względu na 
implementację Zalecenia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie 
mandatu makroostroŜnościowego organów krajowych).   

powołanie organu nadzoru makroostroŜnościowego w Polsce 

Wprowadzenie elementów nadzoru w oparciu o ryzyko do obecnego reŜimu nadzoru nad rynkiem 
ubezpieczeniowym i emerytalnym w Polsce. 
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Załącznik 3 Realizacja zobowiązań w ramach Paktu Euro Plus w 2012 r. 

Zobowiązanie Stopień realizacji 

Główne reformy i zobowiązania mające na celu wspieranie konkurencyjności oraz zwiększenie 
stabilności finansów publicznych 

Utrzymanie polityki zamroŜonych płac w sektorze publicznym. Nieliczne wyjątki to 
m.in. planowany wzrost płac w dziedzinie nauki i edukacji. Od 1 września 2012 r. 
zakładano wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 3,8 %. 

zrealizowane 

Rozszerzenie dostępu do tzw. zawodów regulowanych (wymagających określonych 
kwalifikacji przewidzianych w przepisach prawa). ZałoŜenia do projektu ustawy o 
uchyleniu lub zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów 
(przyjęcie przez rząd: II kwartał 2012 r.).   

zrealizowane w zakresie 
przyjęcia projektu 
ustawy o zmianie ustaw 
regulujących 
wykonywanie 
niektórych zawodów (I 
transza deregulacji). 

Reforma systemu emerytalnego - stopniowe zrównanie i podwyŜszenie wieku 
przechodzenia na emeryturę kobiet i męŜczyzn do 67. roku Ŝycia (stopniowe 
wydłuŜenie z celem realizacji w 2020 r. męŜczyźni, w 2040 r. kobiety).  

Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych oraz niektórych innych ustaw (przyjęcie przez rząd - I półrocze 2012 
r.) 

zrealizowane  

Wprowadzenie nowej trwałej reguły fiskalnej dla całego sektora finansów 
publicznych. Celem projektowanej ustawy zmieniającej ustawę o finansach 
publicznych będzie zapewnienie długookresowej stabilności finansów publicznych. 
W załoŜeniach do projektu ustawy, których przyjęcie przez Radę Ministrów planuje 
się na  III kwartał br., zostaną wskazane narzędzia, których zastosowanie pozwoli 
na osiągnięcie ww. celu, m.in. wprowadzenie nowej reguły fiskalnej oraz zakres 
pozostałych zmian w obszarze krajowych ram fiskalnych, niezbędnych do 
efektywnego wprowadzenia reguły w Ŝycie. 

w trakcie realizacji 
 
 
 
 
 
 
 

Wspieranie konkurencyjności 

Realizacja Programu Badań Stosowanych - w 2012 roku uruchomione będą dwa 
nabory wniosków w ramach programu (budŜet kaŜdego konkursu wynosi 240 
mln zł, przy czym płatności będą realizowane w latach 2012-2014) 

zadanie na 2012 r. 
zrealizowane 

(Realizacja programu 
potrwa do 2022 r.) 

Realizacja Programu „TOP 500 Innovators” - w 2012 roku 120 uczestników 
odbędzie zagraniczne staŜe w ramach programu 

zadanie na 2012 r. 
zrealizowane 

(Realizacja programu 
„TOP 500” potrwa do 
2015 r.)   

Przygotowanie narzędzi do oceny skutków wprowadzenia danego projektu ustawy 
(IV kwartał 2012 r.) oraz wprowadzenie mechanizmu, który uniemoŜliwi 
przyjmowanie nadmiernej liczby ustaw (tylko jednoznacznie pozytywna ocena 
wszystkich skutków danego projektu ustawy ma być warunkiem przekazania do 
parlamentu). 

w  trakcie realizacji 

Ograniczenie obciąŜeń administracyjnych i obowiązków informacyjnych 
dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. ZałoŜenia do projektu ustawy 
o redukcji niektórych obciąŜeń administracyjnych w gospodarce (przyjęcie przez 
rząd: III kwartał 2012 r.). 

zrealizowane 

Usprawnienie i uproszczenie przebiegu procesu budowlanego, w tym skrócenie 
terminów wydawania pozwoleń na budowę (100 dni dla wielkich inwestycji, 60 dni 
dla małych). Przewidywany termin przyjęcia projektu nowej ustawy Prawo 
budowlane - do końca 2012 r. 

w  trakcie realizacji 

Ograniczenie wymogów formalnych związanych z rozpoczynaniem działalności 
gospodarczej oraz rezygnacja z wymogu składania wielu formularzy i zaświadczeń 
(m.in. automatyczne nadawanie NIP i REGON). ZałoŜenia do projektu ustawy o 
zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i innych ustaw (planowane 

zrealizowane 
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przyjęcie przez rząd - III kwartał 2012 r.). 

Podstawą konkurencyjności jest odpowiednia infrastruktura. W roku 2012 
przewidywane jest oddanie  do ruchu: 

• 407,3 km autostrad, 

• 409,3 km dróg ekspresowych, 

• 55 km obwodnic, 

• 20,1 km dróg krajowych wzmocnionych lub przebudowanych. 

częściowo zrealizowane 
Drogi krajowe oddane 
do ruchu w 2012 r. – 
711,8 km, w tym: 
Autostrady: 297,7 km, 

Drogi ekspresowe: 
327,4 km 

Obwodnice i pozostałe 
drogi: 86,7 km 

Przebudowa linii kolejowych o długości 413 km. częściowo zrealizowane 
Zrealizowano  313 km 

Rozwój infrastruktury teleinformatycznej zapewniającej dostęp do Internetu 
poprzez inwestycje publiczne (rządowe i samorządowe) oraz publiczno-prywatne, 
w szczególności na obszarach wiejskich.   

• Nowelizacja ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 
oraz Prawa telekomunikacyjnego (do grudnia 2012 r.) 

• Wsparcie ekspercko-doradcze i koordynacyjne co najmniej 30 projektów 
szerokopasmowych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. 

w trakcie realizacji 

 

 

zrealizowane 

 

zrealizowane 

Wspieranie zatrudnienia 

Wsparcie zatrudnienia skrajnych grup wiekowych napotykających trudności na 
rynku pracy poprzez przygotowanie programu pilotaŜowego na rzecz młodzieŜy i 
wdroŜenie na terenie kraju, zgodnie z obowiązującymi regulacjami, programów 
specjalnych dla osób młodych („30 minus”) i starszych („50 plus”) o łącznej 
wartości co najmniej 100 mln zł. 

w trakcie realizacji 

  

Realizacja nowych zadań w ramach Programu Solidarność Pokoleń. Działania dla 
zwiększenia aktywności zawodowej osób 50+ 
Zadania obejmują następujące obszary: 
• wspieranie kształcenia ustawicznego osób w wieku 50+, 
• wsparcie na rzecz osób zatrudnionych w wieku 50+, 
• działania na rzecz integracji społecznej osób w wieku 50+, 
• aktywizacja zawodowa osób w wieku 50+, w tym z uwzględnieniem osób 

niepełnosprawnych, 
• promocja przedsiębiorczości wśród osób w wieku 45 i więcej lat, 
wydłuŜenie efektywnego wieku emerytalnego. 

zrealizowane 

WdroŜenie reformy kształcenia zawodowego mające na celu poprawę jego jakości i 
atrakcyjności oraz dostosowanie kształcenia do rynku pracy. 

Ustawa z dn. 19 września 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o 
zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 205, poz. 1206) – ustawa wejdzie w 
Ŝycie we wrześniu 2012 r. 
Przyjęcie nowych lub nowelizacja istniejących aktów wykonawczych, w tym: 
- rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach, 
- rozporządzenia w sprawie egzaminów eksternistycznych, 
- rozporządzenia w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, 
- rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i 
promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i 
egzaminów w szkołach publicznych (w zakresie egzaminów potwierdzających 
kwalifikacje w zawodzie). 
Przewidziany termin wejścia w Ŝycie ww. rozporządzeń: 1 września 2012 r. 

zrealizowane 

Kontynuacja polityki redukcji kosztów pracy poprzez utrzymanie obniŜonej składki 
rentowej na poziomie 8% (obniŜka z 13%). 

zrealizowane 

Uruchomienie programu „Maluch” na 2012 r. – zapewnienie opieki nad dziećmi w 
wieku do lat 3. Planowane przeznaczenie na program 40 mln zł w 2012 r., co 
powinno spowodować wzrost liczby miejsc w instytucjach opieki nad małymi 

zrealizowane (w 
zakresie wydatkowania 
środków z budŜetu 



 

 93 

dziećmi o ok. 10 tys. w latach 2012-2013. państwa na 
dofinansowanie zadań z 
zakresu opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 
3 ), 

częściowo zrealizowane 
(w zakresie liczby 
nowych miejsc opieki 
nad małymi dziećmi w 
ramach Programu 
„Maluch”)  

Opłacanie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenie 
społeczne za ok. 10 tys. niań. 

częściowo zrealizowane 
(składki opłacane za 
niŜszą niŜ szacowano 
liczbę niań) 

Zwiększenie stabilności finansów publicznych 

Zmiany w systemie emerytalnym grup uprzywilejowanych:  

• słuŜby mundurowe: dla wstępujących do słuŜby wprowadzenie wieku 
emerytalnego – 55 lat, staŜ słuŜby – 25 lat, 

Projekt ustawy emerytalnej słuŜb mundurowych (planowane przyjęcie przez rząd - 
I półrocze 2012 r.).  

• górnictwo: utrzymanie przywilejów wyłącznie dla pracujących bezpośrednio 
przy wydobyciu. 

• duchowni: odnośnie do części finansowanej przez państwo z Funduszu 
Kościelnego, planowane jest włączenie duchownych do powszechnego 
systemu. 

(i) ZałoŜenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o gwarancjach wolności 
sumienia i wyznania oraz niektórych innych ustaw lub (ii) załoŜenia do projektu 
ustawy o zmianie ustawy  o przejęciu przez państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu 
proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego 
oraz niektórych innych ustaw  (do końca 2012 r.) 

 
zrealizowane 
 
 
 
 
w trakcie realizacji 
 
 
zrealizowane 

Wprowadzenie limitu deficytu podsektora samorządowego. 
Przyjęcie przez rząd w I kwartale 2012 r. projektu ustawy o zmianie ustawy o 
finansach publicznych oraz innych ustaw.    

Niezrealizowane 
(dotychczas 
obowiązujące przepisy 
ustawy o finansach 
publicznych okazały się 
na tyle skuteczne, Ŝe 
wprowadzanie 
dodatkowej reguły dla 
jst nie znalazło 
uzasadnienia)   

Zmiany w opłatach eksploatacyjnych / podatkach od wydobywanych bogactw 
naturalnych, zwłaszcza miedzi i srebra. Nowe przepisy mają zapewnić państwu  
udział w zyskach wynikających z eksploatacji niektórych surowców naturalnych 
naleŜących do państwa. Podstawą opodatkowania będzie ilość wydobytej miedzi 
oraz srebra. Kwotowe stawki podatkowe będą ustalane m.in. z uwzględnieniem cen 
ww. metali na rynkach światowych. Dochód budŜetowy z tytułu tego podatku 
wyniesie w 2012 r. około 1,8 mld zł, zakładając, Ŝe ustawa wejdzie w Ŝycie w 
marcu 2012 r. Szacuje się, Ŝe w latach następnych dochody budŜetowe z tytułu tego 
podatku będą wynosiły 2,2 mld rocznie. 

zrealizowane 

Ograniczenie liczby osób uprawnionych do otrzymania jednorazowej zapomogi z 
tytułu urodzenia dziecka. Tzw. becikowe będzie trafiać do rodzin uzyskujących 
roczne dochody poniŜej 85 tys. zł. Projekt ustawy o zmianie ustawy o 
świadczeniach rodzinnych został przyjęty przez rząd 27 marca 2012 r. 

zrealizowane 

Zamknięcie moŜliwości omijania podatku od dochodów kapitałowych przy 
lokatach bankowych od kwietnia 2012 r. na mocy tzw. ustawy okołobudŜetowej. W 
przypadku uzyskiwania przychodów  z odsetek z kapitałów pienięŜnych, w tym 

zrealizowane 
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odsetek z lokat bankowych, zaokrąglanie podstawy opodatkowania i podatku z tego 
tytułu będzie następowało do pełnych groszy w górę. Rozwiązanie to pozwoli na 
pobór podatku w wysokości zbliŜonej do nominalnej oraz wykluczy moŜliwość 
optymalizacji podatkowej przez podmioty świadczące usługi finansowe. Szacuje 
się, Ŝe dochód budŜetowy z tytułu tej zmiany wyniesie około 380 mln zł rocznie (w 
2012 r. proporcjonalnie mniej z uwagi na datę wejścia w Ŝycie przedmiotowej 
ustawy). 

Wzmocnienie stabilności finansowej 

Wprowadzanie elementów nadzoru w oparciu o ryzyko do obecnego reŜimu 
nadzoru nad rynkiem ubezpieczeniowym i emerytalnym w Polsce. Dyrektywa 
2009/138/WE (Solvency II) reguluje nadzór ubezpieczeniowy w oparciu o ryzyko. 
Obecnie toczą się prace nad aktem implementującym – projektem załoŜeń do 
projektu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. 

zrealizowane 
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PPooddssuummoowwaanniiee  

Coroczna aktualizacja Programu konwergencji (dalej jako Program) przedstawia średniookresową prognozę 
sytuacji gospodarczej Polski i jej finansów publicznych. Dokument opracowano zgodnie z wytycznymi 
dotyczącymi programów stabilności i konwergencji państw członkowskich Unii Europejskiej. Z uwagi na embargo 
na dane dotyczące wyniku sektora instytucji rządowych i samorządowych za 2012 r. Program został przesłany do 
konsultacji w dniu 22 kwietnia br., tj. w dniu publikacji tych danych przez Eurostat i Główny Urząd Statystyczny. 

Obecna aktualizacja Programu była przygotowywana równolegle z tegoroczną edycją Krajowego Programu 
Reform (KPR), zawierającego m.in. przegląd reform strukturalnych służących spełnieniu przez Polskę celów 
unijnej strategii Europa2020 oraz zaleceń Rady sformułowanych na podstawie analizy KPR z 2012 r.1 Program 
oraz KPR zostaną w kwietniu, w ramach Semestru Europejskiego, przekazane Komisji Europejskiej oraz Radzie. 
Zalecenia Rady wydane na podstawie oceny obu programów powinny zostać uwzględnione przed podjęciem 
kluczowych decyzji w sprawie budżetu na rok przyszły. 

Podobnie jak w 2012 r., opinia Rady na temat niniejszego Programu oraz zalecenia Rady dotyczące KPR 
z 2013 r. będą przedmiotem dyskusji polskiego Parlamentu. 

 
I. OOggóóllnnee  rraammyy  pprroowwaaddzzeenniiaa  ppoolliittyykkii  ggoossppooddaarrcczzeejj  ii  jjeejj  cceellee  

I.1. Polityka fiskalna w kontekście UE 

1) Procedura nadmiernego deficytu 

W 2009 r. Rada Ecofin (tj. ministrowie państw UE do spraw finansów i gospodarki) stwierdziła występowanie 
w Polsce nadmiernego deficytu i zaleciła jego zlikwidowanie najpóźniej w 2012 r., m.in. poprzez zmniejszenie 
deficytu strukturalnego (tzw. wysiłek fiskalny) o przynamniej 1¼ pkt. proc. PKB średnio w okresie 2010-12. 
W Programie konwergencji. Aktualizacja 2012 rząd podtrzymał swoje zobowiązanie do terminowego 
zlikwidowania nadmiernego deficytu. 

Ocena wysiłku fiskalnego jest dokonywana przez Komisję Europejską na podstawie jej wyliczeń, publikacja tej 
oceny jest oczekiwana z końcem maja br. Zgodnie z ostatnią prognozą Komisji z lutego 2013 r., deficyt 
strukturalny - czyli ta część deficytu nominalnego sektora, na którą rząd ma bezpośredni wpływ poprzez 
realizowane działania - zmniejszył się z poziomu 7,9% PKB w 2009 r. do 2,9% PKB w 2012 r., a więc w tempie 
znacznie wyższym niż zalecony przez Radę Ecofin. 

Aktualny, bardzo ostrożny szacunek deficytu strukturalnego (por. rozdział III.5), przygotowany przez Ministerstwo 
Finansów zgodnie z metodyką Komisji Europejskiej, wskazuje, że w 2012 r. deficyt ten osiągnął wartość ok. 3,4% 
PKB. Przyjęcie nawet tego pesymistycznego szacunku deficytu strukturalnego oznacza, że zalecany wysiłek 
fiskalny został zrealizowany z nadmiarem. Ponadto dług sektora nie tylko pozostaje poniżej wartości referencyjnej 
60% PKB, lecz w 2012 r. – po raz pierwszy od 2007 r. – jego relacja do PKB osiągnęła poziom niższy niż rok 
wcześniej (por. rozdział III.6). 

Wyraźne pogorszenie koniunktury w otoczeniu zewnętrznym Polski przełożyło się jednak na spowolnienie 
wzrostu gospodarczego w kraju, co spowodowało istotną zmianę warunków makroekonomicznych w stosunku do 
tych założonych w aktualizacji Programu z 2012 r., a w jeszcze większym stopniu w stosunku do założonych przy 
formułowaniu w 2009 r. zaleceń dla Polski przez Radę Ecofin. Spowolnienie gospodarki uwidoczniło się z pełną 
siłą w spadku tempa wzrostu dochodów podatkowych (poprzez wpływ automatycznych stabilizatorów 
koniunktury). Mimo że w 2012 r. deficyt strukturalny (według szacunków MF) zmniejszył się co najmniej o 1,7 pkt. 
proc. PKB w porównaniu do 2011 r. (bądź o 2,2 pkt. proc. PKB – według szacunków Komisji), nie pozwoliło to 
osiągnąć w 2012 r. założonego deficytu nominalnego sektora na poziomie 2,9% PKB. 

Znaczące spowolnienie wzrostu gospodarczego spowodowało, że część cykliczna wyniku sektora instytucji 
rządowych i samorządowych (która jest niezależna od polityki gospodarczej rządu) pogorszyła się w stosunku do 
                                                 
1 Zalecenie Rady z 10 lipca 2012 r. w sprawie krajowego programu reform Polski z 2012 r. oraz zawierające opinię Rady na 
temat przedstawionego przez Polskę programu konwergencji na lata 2012-2015, dostępne na http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:219:0065:0068:PL:PDF  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:219:0065:0068:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:219:0065:0068:PL:PDF
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2011 r. o ok. 0,6 pkt. proc. PKB. W konsekwencji nominalny deficyt sektora wprawdzie zmniejszył się w 2012 r. 
o 1,1 pkt. proc. PKB w porównaniu z 2011 r. i wyniósł 3,9%, jednak taki jego poziom oznacza, że procedura 
nadmiernego deficytu nie może zostać uchylona w 2013 r. Gdyby nie część cykliczna budżetu, zrealizowane 
przez rząd dostosowanie strukturalne w 2012 r. byłoby wystarczające, aby sprowadzić deficyt sektora poniżej 
poziomu pozwalającego na uchylenie procedury nadmiernego deficytu. 

 

Wykres 1. Deficyt strukturalny i nominalny sektora instytucji rządowych i samorządowych w latach 2007-12 
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Źródło: Komisja Europejska, European Economic Forecast. Winter 2013, luty 2013; Ministerstwo Finansów. 

 

Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych pozostaje jednak pod kontrolą. Z informacji 
prezentowanych w niniejszej aktualizacji (por. rozdział III.2) wynika, że nominalny deficyt sektora w kolejnych 
latach pozostanie w trendzie zniżkowym. Również prognozy Komisji Europejskiej opublikowane w lutym br.2 
potwierdzają kontynuację przez Polskę konsolidacji fiskalnej. 

2) Koordynacja polityk gospodarczych 

Konsolidacja fiskalna przyjazna wzrostowi gospodarczemu została uznana przez Radę Europejską – podobnie 
jak rok wcześniej – za jeden z priorytetów polityki gospodarczej państw członkowskich UE3. Komisja Europejska 
w swoim cyklicznym raporcie Roczna analiza wzrostu gospodarczego4 podkreśla zarazem, że zakres i tempo 
konsolidacji (a procedurą nadmiernego deficytu jest objętych obecnie 20 krajów) powinny być uwarunkowane 
zróżnicowaną sytuacją budżetową i gospodarczą poszczególnych państw. Zgodnie z unijnym Paktem Stabilności 
i Wzrostu, strategie równoważenia finansów publicznych powinny skupiać się na poprawie wyniku strukturalnego 
(por. wspomniany wyżej wysiłek fiskalny zalecany przez Radę), która w opinii Komisji odgrywa ważniejszą rolę 
niż osiąganie zaplanowanych nominalnych celów budżetowych. 

                                                 
2 http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2013/pdf/ee1_en.pdf  
3 Por. konkluzje Rady Europejskiej z 14-15 marca 2013 r. na stronie: 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/PL/ec/136156.pdf  
4 Annual Growth Survey 2013 z listopada 2012 r., dostępny na: http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/ags2013_en.pdf  

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2013/pdf/ee1_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2013/pdf/ee1_en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/PL/ec/136156.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/ags2013_en.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/ags2013_en.pdf
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Rząd pozostaje zdeterminowany, by dalej ograniczać nierównowagę finansów publicznych w sposób 
niezagrażający średniookresowym perspektywom rozwoju kraju. Służyć temu będą m.in. działania przedstawione 
w niniejszym Programie. W następnych latach konsolidacja fiskalna będzie kontynuowana, tak aby, zgodnie 
z unijnymi uregulowaniami, osiągnąć średniookresowy cel budżetowy (w przypadku Polski - deficyt strukturalny 
1% PKB) już w perspektywie czasowej obecnej aktualizacji Programu. 

W 2013 r. będą również prowadzone działania dla wzmocnienia instytucjonalnego finansów publicznych, w tym 
związane z implementacją dyrektywy Rady UE nr 2011/85/UE w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw 
członkowskich (por. rozdział VII). 

 
I.2.  Integracja ze strefą euro 

Wprowadzenie euro stanowi strategiczny cel Polski. Rząd niezmiennie postrzega przyjęcie wspólnej waluty jako 
korzystne, uznając, że główną przyczyną obecnego kryzysu w strefie euro był sposób prowadzenia polityki 
gospodarczej przez wybrane państwa członkowskie oraz słabość niektórych rozwiązań instytucjonalnych strefy 
euro, nie zaś samo wprowadzenie euro. W obliczu wskazanych wyżej uwarunkowań strategia integracji Polski 
ze strefą euro została uzupełniona o dodatkowy, czwarty filar. 

Filar pierwszy stanowi ukierunkowanie polityki gospodarczej Polski na trwałe wypełnienie kryteriów konwergencji, 
w szczególności kryterium dotyczącego dyscypliny fiskalnej. Stabilna perspektywa wypełnienia kryteriów 
w horyzoncie dwóch lat uczestnictwa w ERM II oraz osiągnięcie porozumienia politycznego w zakresie 
przeprowadzenia zmian legislacyjnych niezbędnych do przyjęcia wspólnej waluty stanowią warunki przystąpienia 
do tego mechanizmu. Warunki te zostały sformułowane przez rząd w 2010 r. w dokumencie Uwarunkowania 
realizacji kolejnych etapów Mapy Drogowej Przyjęcia Euro przez Polskę. 

Filar drugi to podjęcie innych działań wzmacniających potencjał polskiej gospodarki, w tym w obszarze 
instytucjonalnym. Brak odpowiedniego przygotowania przed przyjęciem euro do funkcjonowania w warunkach 
wspólnej polityki pieniężnej i kursowej może bowiem skutkować powieleniem scenariusza kryzysowego 
obserwowanego w peryferyjnych państwach strefy euro. 

Filar trzeci obejmuje wczesne opracowanie Narodowego Planu Wprowadzenia Euro i jego odpowiednie 
aktualizowanie. Dotychczas opracowano dwa kluczowe dokumenty: Ramy Strategiczne Narodowego Planu 
Wprowadzenia Euro, przyjęte przez Radę Ministrów w 2010 r., oraz Narodowy Plan Wprowadzenia Euro, 
w 2011 r. zatwierdzony przez Komitet do spraw Europejskich. Biorąc pod uwagę skalę zmian w strefie euro, za 
celową uznano aktualizację Narodowego Planu Wprowadzenia Euro w zakresie implikacji zmian w strefie euro 
dla strategii przygotowań do wprowadzenia euro w Polsce. Opracowanie nowej wersji dokumentu planowane jest 
jeszcze w 2013 r. 

Filar czwarty stanowi zaś ustabilizowanie sytuacji w strefie euro, a w szczególności jej wzmocnienie 
instytucjonalne, w tym utworzenie systemu zarządzania kryzysowego oraz mechanizmów zapobiegających 
powstawaniu kryzysów w przyszłości. 

Ze względu na dużą niepewność co do terminu wypełnienia warunków bezpiecznej integracji Polski ze strefą 
euro obecnie rząd nie określa przewidywanej daty przyjęcia euro. Rząd uznaje jednak za korzystne dla Polski 
kontynuowanie przygotowań do wprowadzenia euro, w szczególności w zakresie filarów I i II strategii integracji. 

 

I.3.  Cele polityki gospodarczej 

Cele wyznaczone w strategii Europa2020 realizowane są w sposób harmonijny, jednakże z uwzględnieniem 
własnych uwarunkowań, poziomu rozwoju oraz priorytetów strategii krajowych, co ma swoje odzwierciedlenie 
w KPR. Polska zmierzać będzie do osiągnięcia celów określonych przez UE, realizując cele nastawione na 
wzrost konkurencyjności gospodarki, podnoszenie sprawności i efektywności instytucjonalnej oraz zapewnienie 
spójności społecznej i terytorialnej. Realizacji celów strategii Europa2020 służy Strategia Rozwoju Kraju. 
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Przyjęta przez Radę Ministrów we wrześniu ub.r. Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 20205 formułuje 
główny cel rządu w średnim horyzoncie czasowym jako wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, 
społecznych i instytucjonalnych potencjałów zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój kraju oraz poprawę 
jakości życia ludności. Strategia wskazuje trzy obszary strategiczne, na których koncentrować się powinny 
główne działania w celu przyspieszenia procesów rozwojowych: Sprawne i efektywne państwo, Konkurencyjna 
gospodarka oraz Spójność społeczna i terytorialna. 

Podkreśla się przy tym złożoność wyzwania, jakie stanowi konieczność równoważenia finansów publicznych 
i zwiększania oszczędności przy jednoczesnym wdrażaniu wizji rozwoju opartego na likwidowaniu największych 
barier rozwojowych i w coraz większym stopniu opartego na edukacji, cyfryzacji i innowacyjności. Przyjęte 
w Strategii założenia dotyczące konsolidacji finansów publicznych (prowadzonej zgodnie z kolejnymi edycjami 
Programu konwergencji) oznaczają, że warunek niezbędny dla wdrożenia wspomnianej wyżej wizji rozwoju 
stanowi racjonalizacja struktury wydatków i ich reorientacja na działania kluczowe dla rozwoju społeczno-
gospodarczego i przestrzennego kraju. 

Zrównoważone finanse publiczne są niezbędnym warunkiem dla stabilności makroekonomicznej 
i, w konsekwencji, długofalowego wzrostu gospodarczego. Wzmocnieniu stabilności makroekonomicznej 
w Polsce sprzyjać też będzie m.in. planowane utworzenie Rady do spraw Ryzyka Systemowego, skupiającej 
przedstawicieli organów należących do sieci bezpieczeństwa finansowego (Narodowy Bank Polski, Ministerstwo 
Finansów, Komisja Nadzoru Finansowego, Bankowy Fundusz Gwarancyjny). Do zadań Rady należeć będzie 
m.in. rozpoznanie, ocena i monitorowanie ryzyka systemowego, tj. ryzyka wystąpienia zakłóceń 
w funkcjonowaniu krajowego systemu finansowego, które mogłyby prowadzić do wystąpienia nierównowagi 
makroekonomicznej zagrażającej stabilności wzrostu gospodarczego. W przypadku stwierdzenia ryzyka 
systemowego obowiązkiem Rady będzie podjęcie działań w celu ograniczenia prawdopodobieństwa jego 
materializacji lub ograniczenie jego potencjalnych skutków. Odpowiedni, powołujący tę Radę i wyposażający ją 
w niezbędne instrumenty oddziaływania, projekt ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad krajowym 
systemem finansowym wkrótce poddany zostanie konsultacjom zewnętrznym. 

Ponadto, trwają prace nad wzmocnieniem bezpieczeństwa i stabilności całego sektora finansowego w Polsce, 
w tym nad nowymi rozwiązaniami z zakresu uporządkowanej likwidacji banków (resolution).  

 

II. OOcceennaa  bbiieeżżąącceejj  ssyyttuuaaccjjii  ggoossppooddaarrcczzeejj  ii  pprrooggnnoozzaa  

II.1. Cykl koniunkturalny i sytuacja bieżąca 

Na początku 2012 r. gospodarka polska weszła w fazę wyraźnego spowolnienia tempa wzrostu PKB. 
W przeciwieństwie do części krajów UE udało się jej jednak uniknąć technicznej recesji rozumianej jako dwa 
kwartały z rzędu spadku PKB. W całym ubiegłym roku PKB zwiększył się tylko o 1,9%, wobec 4,5% 
zanotowanych rok wcześniej. Spowolnienie dynamiki aktywności gospodarczej było efektem dwóch czynników: 
pogorszenia koniunktury na głównych rynkach eksportowych, tj. w pozostałych krajach UE oraz stosunkowo 
restrykcyjnej polityki makroekonomicznej. Kontynuowany był konieczny proces konsolidacji finansów publicznych, 
co znalazło swoje odzwierciedlenie w stagnacji konsumpcji i spadku inwestycji sektora instytucji rządowych 
i samorządowych. Równocześnie Rada Polityki Pieniężnej (RPP) prowadziła restrykcyjną politykę pieniężną. 
Decyzje RPP w zakresie stóp procentowych brały pod uwagę przedłużający się okres utrzymywania się inflacji 
powyżej górnej granicy odchyleń od celu oraz ryzyko utrwalenia się podwyższonej inflacji, w tym utrwalenia się 
podwyższonych oczekiwań inflacyjnych. 

Poprawa sytuacji na rynkach finansowych w UE, będąca efektem osłabienia się obaw dotyczących rozpadu strefy 
euro, nie przełożyła się na poprawę tempa wzrostu gospodarczego na polskich głównych rynkach eksportowych. 
Wyniki gospodarki UE w II połowie roku okazały się gorsze od oczekiwań, a w całym 2012 r. gospodarka 
europejska zanotowała nieznaczny spadek PKB. Słaba dynamika popytu krajowego, której główną przyczyną 
była korekta zewnętrznych i wewnętrznych nierównowag, zwłaszcza proces delewarowania, wpłynęła również na 
spadek importu UE, głównego indykatora popytu na polskie towary i usługi (na UE przypada ok. ¾ polskiego 

                                                 
5 Strategia Rozwoju Kraju 2020 – Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo, przyjęta przez 
Radę Ministrów w dniu 25.09.2012 r., dostępna na: 
http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_rozwoju/SRK_2020/Documents/SRK_2020_112012_1.pdf  

http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_rozwoju/SRK_2020/Documents/SRK_2020_112012_1.pdf
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eksportu towarów). Wciąż rósł wprawdzie import Niemiec, z którymi Polska utrzymuje najsilniejsze kontakty 
handlowe, ale i w tym wypadku zanotowano wyraźny spadek tempa wzrostu. 

Polska gospodarka nie jest odizolowana od zmian zachodzących w otoczeniu zewnętrznym i mimo stosunkowo 
wysokiej odporności odczuła pogorszenie koniunktury na głównych rynkach eksportowych, co znalazło 
odzwierciedlenie w spadku tempa wzrostu eksportu. W głównej mierze było to efektem stagnacji lub nawet 
spadku eksportu (towarów) do największych gospodarek strefy euro, tj. Niemiec, Francji i Włoch. Wyraźnie 
lepsze wyniki sprzedaży odnotowano natomiast do Rosji i Ukrainy. Dynamika eksportu pozostała jednak wyższa 
od dynamiki aktywności na polskich rynkach eksportowych za sprawą wciąż wysokiej konkurencyjności cenowej 
polskich produktów, do poprawy której przyczyniło się stosunkowo duże osłabienie realnego efektywnego kursu 
złotego w II połowie 2011 r. 

Na przełomie lat 2011/12 swój górny punkt zwrotny osiągnęła produkcja przemysłowa, która później znajdowała 
się w lekkiej tendencji spadkowej. Słabe wyniki zanotowały w szczególności działy zajmujące się produkcją dóbr 
inwestycyjnych, co w dużej mierze było związane ze spadkiem dynamiki inwestycji w środki transportu oraz 
maszyny i urządzenia. Osłabienie dynamiki tej kategorii inwestycji to w głównej mierze efekt słabszych wyników 
finansowych przedsiębiorstw, stagnacji kredytów inwestycyjnych oraz stopniowej korekty w dół prognoz tempa 
wzrostu gospodarki polskiej. Naturalne po mistrzostwach Europy w piłce nożnej EURO 2012 spowolnienie 
inwestycji sektora instytucji rządowych i samorządowych wpłynęło na spadek inwestycji infrastrukturalnych. 
Znalazło to odzwierciedlenie w tendencji spadkowej produkcji budowlano–montażowej, która swój górny punkt 
zwrotny, podobnie jak produkcja przemysłowa, osiągnęła na przełomie lat 2011/12. O ile więc w przypadku PKB 
mamy jedynie do czynienia ze spowolnieniem tempa wzrostu, to w przypadku produkcji przemysłowej 
i budowlanej od roku obserwujemy spadek poziomu sprzedaży. 

Spowolnienie gospodarcze wpłynęło na nieznaczny, bliski stagnacji, wzrost popytu na pracę6. W głównej mierze 
było to efektem wciąż niskiego tempa wzrostu zatrudnienia oraz pierwszego od siedmiu lat spadku liczby 
pracodawców i pracujących na własny rachunek. W ujęciu sektorowym te zmiany to skutek spadku liczby 
pracujących w szeroko rozumianym sektorze przemysłowym (obejmującym przemysł i budownictwo) i kontynuacji 
tendencji spadkowej liczby pracujących w rolnictwie, których nie był w stanie zrównoważyć wciąż stosunkowo 
silny wzrost liczby pracujących w usługach. Słaby popyt na pracę przy utrzymującym się wzroście współczynnika 
aktywności zawodowej i liczby ludności przyczynił się do wzrostu bezrobocia. Stopa bezrobocia wyniosła 10,1% 
(wobec 9,7% rok wcześniej) i była nieznacznie niższa od przeciętnej stopy bezrobocia w UE. Stagnacji 
zatrudnienia towarzyszyła ograniczona presja płacowa. Siła przetargowa pracowników w negocjacjach płacowych 
była ograniczana przez wciąż relatywnie wysoki poziom bezrobocia. W efekcie tych czynników obniżyła się i tak 
już niska dynamika realnych dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych. 

W konsekwencji konsumpcja prywatna zwiększyła się zaledwie o 0,8%, wobec 2,6% zanotowanych rok wcześniej 
i był to najsłabszy wynik od początku publikacji tej zmiennej. Oprócz niższej dynamiki realnych dochodów do 
dyspozycji gospodarstw domowych, przyczyniła się do tego spadkowa tendencja kredytów konsumpcyjnych, jak 
i utrzymujące się na niskim poziomie nastroje konsumentów. 

Utrzymujący się wzrost inwestycji sektora prywatnego nie był w stanie zrekompensować spadku inwestycji 
sektora inwestycji rządowych i samorządowych, co w efekcie wpłynęło na ograniczenie łącznych inwestycji 
w całej gospodarce. Ten czynnik wraz ze spowolnieniem tempa wzrostu konsumpcji prywatnej oraz spadkiem 
inwestycji w zapasy spowodował spadek popytu krajowego. Głównym czynnikiem wzrostu PKB był eksport netto 
w efekcie niższej dynamiki importu niż eksportu. 

W 2012 r. dynamika realna PKB była wprawdzie dodatnia, jednak wyraźnie niższa niż wskazywałby na to 
potencjał gospodarki polskiej. Konsekwencją słabszego tempa wzrostu gospodarczego było szybkie domknięcie 
luki produktowej, która jeszcze w 2011 r. była dodatnia. Szacuje się, że w 2012 r. poziom rzeczywistego PKB 
spadł poniżej poziomu potencjalnego (w 2011 r. był jeszcze nieznacznie wyższy), czego efektem była ujemna 
luka produktowa w skali ok. minus 1,5% potencjalnego PKB. Oznacza to istotne pogorszenie warunków 
cyklicznych dla prowadzenia działalności gospodarczej i polityki gospodarczej w porównaniu z okresem 2009-11, 
kiedy to luka produktowa pozostawała jeszcze dodatnia. 

                                                 
6 Informacje dotyczące rynku pracy oparte zostały na danych BAEL obejmujących ludność w wieku 15 lat i więcej. 
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Mimo spadku popytu krajowego i negatywnej luki produktowej inflacja, w głównej mierze za sprawą wysokiej 
dynamiki cen energii i żywności, utrzymywała się na wysokim poziomie przez większą część 2012 r. Brak presji 
popytowej znalazł jednak odzwierciedlenie w niskim poziomie inflacji bazowej, która od wiosny utrzymywała się 
poniżej celu inflacyjnego banku centralnego. Inflacja ogółem obniżyła się wyraźnie dopiero w końcu roku, 
a w grudniu spadła nieznacznie poniżej celu NBP, osiągając 2,4% (wobec 4,6% w grudniu 2011 r.). W 2012 r. 
średnioroczna inflacja wyniosła jednak 3,7%, wobec 4,3% rok wcześniej. 

Struktura wzrostu PKB ze słabym popytem krajowym wpłynęła na wyraźną poprawę ujemnego salda rachunku 
obrotów bieżących bilansu płatniczego, które wyniosło 3,5% PKB wobec 4,9% PKB rok wcześniej. Zawężenie 
nierównowagi zewnętrznej to w głównej mierze zasługa poprawy salda handlowego w efekcie wyższej dynamiki 
eksportu niż importu. Nadal wysoki pozostał natomiast deficyt dochodów odzwierciedlający głównie dochody 
zagranicznych inwestorów bezpośrednich, jednak przy rosnącym udziale dochodów nierezydentów z tytułu ich 
kapitałowego zaangażowania w inwestycje portfelowe. Deficyt rachunku bieżącego w dużej mierze finansowany 
był przez napływ kapitału długookresowego. 

Wysoka inflacja obserwowana w pierwszych miesiącach roku i ryzyko jej utrwalenia na poziomie wyraźnie 
wyższym od celu inflacyjnego skłoniło RPP do podniesienia podstawowych stóp procentowych w maju 2012 r. Po 
tej decyzji stopy procentowe pozostały bez zmian do listopada ze względu na kształtowanie się inflacji powyżej 
celu mimo napływających sygnałów świadczących o spowolnieniu dynamiki aktywności gospodarczej, które 
pozwalały oczekiwać osłabienia presji inflacyjnej. Łącznie w okresie listopad–grudzień 2012 r. stopy zostały 
obniżone o 0,5 pkt proc. W rezultacie stopa referencyjna spadła na koniec roku do poziomu 4,25%. RPP 
zdecydowała o rozpoczęciu cyklu łagodzenia polityki pieniężnej stosunkowo późno. W konsekwencji, 
uwzględniając skalę redukcji stóp procentowych na początku cyklu obniżek, wzrosły realne stopy procentowe ex 
post. 

W 2012 r. złoty osłabił się średnio o 1,6% wobec euro, a do dolara amerykańskiego stracił 9,9%. Po znacznym 
umocnieniu złotego obserwowanym w I kwartale 2012 r. w okresie kwiecień-maj dominował trend deprecjacyjny 
polskiej waluty. Złoty osłabił się, gdyż wzrost awersji do ryzyka, wywołany przez narastające obawy o wyjście 
Grecji ze strefy euro oraz o sytuację hiszpańskiego sektora bankowego spowodował odpływ inwestorów do 
bezpiecznych aktywów. W III kwartale ponownie przeważał trend aprecjacyjny złotego. Umocnieniu polskiej 
waluty sprzyjała poprawa nastrojów rynkowych po decyzji Europejskiego Banku Centralnego o obniżeniu stóp 
procentowych oraz ożywienie nadziei na skuteczne działania banku w walce z kryzysem w strefie euro. 
W ostatnich miesiącach 2012 r. kurs złotego do euro kształtował się bez wyraźnego trendu, a jego zmienność 
wyraźnie spadła. Oczekiwania na złagodzenie polityki pieniężnej przez RPP były głównym czynnikiem 
wpływającym na kurs polskiej waluty w tym okresie. 

 
II.2. Scenariusz średniookresowy 

Oczekiwany przebieg sytuacji gospodarczej w Polsce w najbliższych latach uwarunkowany jest założeniami 
dotyczącymi kształtowania się koniunktury w Unii Europejskiej, ścieżki i struktury realizowanej w Polsce 
konsolidacji fiskalnej oraz tendencji demograficznych, w szczególności ubytku ludności w wieku produkcyjnym 
i zmian aktywności zawodowej Polaków. 

Prognozy dotyczące kondycji głównego partnera handlowego Polski, UE, bazują na scenariuszu 
makroekonomicznym zaprezentowanym przez Komisję Europejską w prognozach gospodarczych 
opublikowanych w lutym 2013 r. Zgodnie z tym scenariuszem, oczekuje się, że po słabej drugiej połowie 2012 r. 
realny PKB w UE w skali całego 2013 r. praktycznie nie ulegnie zmianie. Wzrost tej kategorii ekonomicznej 
szacowany jest na ok. 0,1%. Pomimo niskiego wzrostu ogółem, ważnym aspektem, w kontekście ścieżki wzrostu 
gospodarczego w Polsce, jest oczekiwana ścieżka czasowa rozwoju sytuacji gospodarczej w UE. Komisja 
Europejska szacuje, że relatywnie słabe będzie pierwsze półrocze br., jednak w drugiej połowie roku kwartalne 
tempo wzrostu PKB naszego największego partnera handlowego ma przyspieszyć już do 0,4% kw/kw, by 
stopniowo, w końcu 2014 r. osiągnąć poziom ok. 0,5% wzrostu kw/kw. Oznacza to wzrost PKB na poziomie 1,6% 
w skali całego 2014 r. W przyjętym scenariuszu na kolejne lata założono, że tempo wzrostu gospodarczego UE 
będzie zbliżone do długookresowej średniej i wyniesie 1,8% r/r. Zgodnie ze scenariuszem Komisji Europejskiej, 
głównym czynnikiem wzrostu w 2013 r. w UE będzie popyt zewnętrzny. Konieczność redukcji nierównowag 
makroekonomicznych, w tym kontynuacja delewarowania sektorów publicznego i prywatnego, skutkować będą 
relatywnie słabym popytem wewnętrznym w UE. Komisja Europejska oczekuje jednak, że wzrost importu 
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wspólnego obszaru gospodarczego przyspieszy w 2013 r. do 1,5% w porównaniu z 0,1% spadkiem tej kategorii 
makroekonomicznej zanotowanym w 2012 r. W kolejnych latach rolę motoru wzrostu w UE ma przejąć popyt 
wewnętrzny, w związku z czym prognozuje się przyspieszenie realnego tempa wzrostu importu UE do 4,6% 
w 2014 r. i 4,8% w 2015 r. i 2016 r., co implikuje wyraźną poprawę popytu na polski eksport. 

Prezentowany w dalszej części Programu scenariusz wzrostu gospodarczego w Polsce uwzględnia m. in. 
wykorzystanie w poprzednich latach znacznej części środków unijnych, których Polska jest beneficjentem 
w ramach obecnej perspektywy finansowej, przy jednoczesnym dopiero „rozpędzaniu się” wykorzystania nowej 
perspektywy finansowej oraz zmiany struktury beneficjentów tych środków na korzyść sektora prywatnego. 
W efekcie udział inwestycji publicznych w PKB będzie spadał w kolejnych, objętych aktualizacją Programu, 
latach. Skala tego ograniczenia będzie jednak nieco mniejsza niż w 2012 r. Oczekuje się, że w 2013 r. udział 
inwestycji publicznych w PKB w Polsce obniży się do ok. 3,8% w porównaniu z rekordowymi 4,6% w roku 
poprzednim i 5,7% w 2011 r.  

Miejsce inwestycji publicznych w tworzeniu wzrostu gospodarczego powinny stopniowo przejmować inwestycje 
prywatne. Proces ten jest obserwowany od 2011 r., od kiedy to udział w PKB nakładów brutto na środki trwałe 
sektora rynkowego systematycznie się zwiększa. W celu utrzymania obecnej dynamiki inwestycji w projekty 
infrastrukturalne inwestycje bezpośrednio finansowane przez sektor instytucji rządowych i samorządowych mają 
być wspierane inwestycjami realizowanymi w ramach programu Inwestycje Polskie. Program ten oparty jest na 
dwóch filarach: Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) oraz specjalnie powołanej spółce Polskie Inwestycje 
Rozwojowe. Celem pierwszego filaru jest zwiększenie akcji kredytowej i gwarancyjnej związanej z potrzebami 
długookresowego finansowania inwestycji realizowanych przez sektor prywatny w obszarach strategicznych dla 
państwa. W szczególności nowym instrumentem obsługiwanym przez BGK będzie portfelowa linia gwarancyjna 
de minimis zapewniająca małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) łatwiejszy i tańszy dostęp do finansowania 
bieżącej działalności w okresie spowolnienia gospodarczego. Instrument ten jednocześnie zmniejszy ryzyko 
kredytowe dla banków. Zadaniem spółki Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. jest z kolei inwestowanie w spółki 
celowe, odpowiedzialne za przygotowanie i prowadzenie projektów infrastrukturalnych. 

W związku z kontynuacją działań mających na celu ograniczenie nierównowagi finansów publicznych oczekuje 
się, że w okresie prognozy udział spożycia publicznego w PKB spadnie z 17,8% w 2013 r. do ok. 16,0% 
w 2016 r. W latach 2011-12 udział ten spadł do 17,9% w porównaniu z rekordowym poziomem 18,9% 
zanotowanym w 2010 r. Wśród czynników odpowiedzialnych za kształtowanie się spożycia publicznego należy 
wymienić planowane ograniczenia kosztów pracy oraz wydatków zaliczanych do zużycia pośredniego sektora 
instytucji rządowych i samorządowych. 

Uwarunkowania demograficzne niniejszej prognozy bazują na trendach przewidzianych w scenariuszu 
EUROPOP2010, przy czym dane z tego scenariusza opublikowanego przez Eurostat w 2011 r. zostały 
uaktualnione o informacje dotyczące rzeczywistego kształtowania się wybranych kategorii demograficznych 
takich jak ludność ogółem, ludność w wieku produkcyjnym czy ludność aktywna zawodowo, dostępne 
w I kwartale 2013 r., w tym wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 r. Zgodnie 
z przyjętym scenariuszem, w horyzoncie prognozy w Polsce oczekiwany jest spadek ludności ogółem o ok. 0,2% 
w stosunku do poziomu z 2012 r. Ludność w wieku 15 lat i więcej spadnie o ok. 0,3%. Przyjęty scenariusz 
kształtowania się współczynnika aktywności zawodowej (według metodologii BAEL), uwzględniający m. in. 
działania rządu polegające na znacznym ograniczeniu możliwości przechodzenia na wcześniejszą emeryturę 
oraz podniesieniu wieku emerytalnego, pozwoli jednak ograniczyć negatywne skutki demograficzne dla rynku 
pracy. W horyzoncie prognozy, tj. do 2016 r. podaż pracy wzrośnie o ok. 1,1% w stosunku do poziomu z 2012 r., 
co oznacza, że trend wzrostowy obserwowany w Polsce od 2008 r. w odniesieniu do aktywności zawodowej 
zostanie utrzymany. 

Uwzględniając spodziewany wzrost liczby osób aktywnych zawodowo, prognozuje się relatywnie szybki przyrost 
stopy bezrobocia w pierwszych latach prezentowanego scenariusza, kiedy wzrost PKB pozostanie poniżej 
potencjalnego. Szacuje się, że w 2013 r. stopa bezrobocia wzrośnie do 10,8% w stosunku do poziomu 10,1% 
zanotowanego w roku poprzednim, a w 2014 r. wyniesie 11,0%. Takie kształtowanie się tej kategorii 
ekonomicznej wynika z tego, że rosnąca podaż pracy napotka silną barierę po stronie popytu na pracę. Oczekuje 
się, że w 2013 r. liczba osób pracujących spadnie o ok. 0,3% po wzroście o 0,2% w roku poprzednim. W 2014 r. 
liczba pracujących nie zmieni się w stosunku do 2013 r. Dopiero w latach kolejnych skutki spodziewanego 
w 2014 r. ożywienia aktywności gospodarczej w otoczeniu zewnętrznym i w związku z tym w poprawy 
koniunktury w Polsce pozwolą na szybszy wzrost popytu na pracę. Prognozuje się, że w latach 2015-16 liczba 
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pracujących będzie rosła w tempie 0,6%. Konsekwencją tego będzie spadek zharmonizowanej stopy bezrobocia 
do 10,6% w 2015 r. i 10,3% w 2016 r. w warunkach wciąż rosnącej aktywności zawodowej. 

Utrzymująca się wysoka stopa bezrobocia wraz z rosnącą podażą pracy oraz planowanym znacznym 
ograniczeniem wzrostu funduszu wynagrodzeń w większości jednostek podsektora rządowego oraz 
w podsektorze ubezpieczeń społecznych będą ograniczać wzrost wynagrodzeń w gospodarce. Skala tego 
wpływu pozostanie szczególnie widoczna w okresie relatywnie wysokiej stopy bezrobocia. Przewiduje się, że 
w 2013 r. nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie 2,8%. Od 
2014 r. oczekiwane jest początkowo niewielkie przyspieszenie, do 3,5%, czyli do poziomu, w jakim przeciętne 
wynagrodzenie wzrosło w 2012 r., by w kolejnych latach, wraz z oczekiwaną poprawą sytuacji na rynku pracy 
i obniżającą się stopą bezrobocia, osiągnąć tempo odpowiednio 4,7% i 5,2%. 

Relatywnie niskiemu wzrostowi funduszu wynagrodzeń w roku bieżącym towarzyszyć będzie wysoki wzrost 
funduszu emerytur i rent w wyniku obowiązującego systemu waloryzacji świadczeń. W konsekwencji realny 
wzrost dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych w 2013 r. wyniesie ok. 1,6%. Pozwoli to, przy 
zakładanym zwiększeniu stopy oszczędności gospodarstw domowych w związku z dużą niepewnością dotyczącą 
przyszłej sytuacji gospodarczej (tzw. efekt przezornościowy), na realny wyrost konsumpcji prywatnej w tempie 
1,1%. W 2012 r. konsumpcja prywatna wzrosła realnie o 0,8%. W kolejnych latach, wraz z poprawą warunków na 
rynku pracy i oczekiwanym polepszeniem nastrojów konsumentów dzięki lepszej koniunkturze, tempa wzrostu 
dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych, jak i konsumpcji powinny przyspieszać. Prognozuje się, że 
w 2014 r. realny wzrost konsumpcji prywatnej wyniesie 2,1%, w latach 2015-16 będzie to już odpowiednio 3,2% 
i 3,5%. 

Utrzymująca się wysoka konkurencyjność cenowa polskich produktów pozwala osiągać firmom relatywnie wysoki 
wskaźnik rentowności ze sprzedaży. W 2012 r. wskaźnik rentowności ze sprzedaży ogółem przedsiębiorstw 
niefinansowych zatrudniających powyżej 49 osób wyniósł średnio 4,3% w porównaniu z poziomem 5,3% 
zanotowanym w 2011 r. Warto zauważyć, że w okresie kryzysu w latach 2001-02 wskaźnik ten kształtował się 
średnio na poziomie poniżej 3,0%. Pomimo relatywnie niekorzystnej sytuacji w otoczeniu zewnętrznym od 2011 r. 
obserwuje się w Polsce odbudowę inwestycji prywatnych po silnym spadku tej kategorii ekonomicznej w latach 
2009-10. Udział inwestycji prywatnych w PKB systematycznie rośnie i w 2012 r. osiągnął poziom 14,8% 
w porównaniu z 14,2% z 2010 r. Przewiduje się, że ta pozytywna tendencja będzie kontynuowana w latach 
kolejnych. Wprawdzie w 2013 r. realne tempo inwestycji prywatnych będzie nieco niższe niż w roku poprzednim 
(odpowiednio 4,4% względem 5,3%), jednak w kolejnych latach prognozy można się już spodziewać wyraźnego 
przyspieszenia tempa wzrostu tej kategorii ekonomicznej. Dodatkowym czynnikiem wspierającym wzrost popytu 
inwestycyjnego sektora prywatnego będzie oczekiwany spadek kosztu kapitału w związku z obniżeniem stóp 
procentowych oraz w efekcie uruchomienia wspomnianego wyżej programu Inwestycje Polskie. Szacuje się, że 
w przyszłym roku udział inwestycji prywatnych w PKB wzrośnie do 16,2%, by w 2016 r. osiągnąć poziom 18,6%. 

W 2012 r. w związku ze znacznym ograniczeniem realnego tempa wzrostu popytu finalnego (do 0,7% względem 
4,8% wzrostu w 2011 r.) zmiana zapasów miała relatywnie wysoką, ujemną kontrybucję we wzrost PKB (minus 
0,6 pkt. proc.). W kolejnych latach kształtowanie się zapasów będzie wypadkową oczekiwanych zmian popytu na 
rynkach krajowym i zagranicznym. Szacuje się, że w 2013 r., wraz z prognozowanym spowolnieniem wzrostu 
gospodarczego, wkład we wzrost PKB ze strony zmiany zapasów wyniesie 0,0 pkt. proc. W kolejnych latach 
prognozy oczekiwane ożywienie koniunktury wpłynie pozytywnie na wzrost stanu rzeczowych środków 
obrotowych. Wkład we wzrost PKB ze strony zmian tej kategorii ekonomicznej będzie już pozytywny, 
w wysokości odpowiednio ok. 0,5-0,4 pkt. proc. 

W przypadku eksportu oczekuje się stabilizacji realnego tempa wzrostu tej kategorii ekonomicznej w roku 
bieżącym na poziomie z roku poprzedniego (2,8%). W kolejnych latach realne tempo wzrostu eksportu 
pozostanie zbliżone do tempa wzrostu rynków eksportowych i wyniesie odpowiednio 4,3% w 2014 r. i ok. 5% 
w latach 2015-16. Kształtowanie się popytu finalnego będzie obok kursu walutowego podstawową determinantą 
wzrostu importu w Polsce. Oczekuje się, że w 2013 r. realny wzrost importu będzie istotnie niższy niż 
prognozowany wzrost eksportu, co pozwoli utrzymać dodatnią kontrybucję eksportu netto we wzrost PKB. 
Poziom tej kontrybucji będzie już jednak nieco niższy niż roku poprzednim i wyniesie 0,8 pkt. proc. w porównaniu 
do odpowiednio 2,0 pkt. proc. z 2012 r. W kolejnych latach, wraz z przyspieszeniem popytu w kraju oczekiwane 
jest przyspieszenie realnego tempa wzrostu importu do poziomów powyżej tempa notowanego przez eksport. 
W efekcie wkład eksportu netto we wzrost PKB będzie nieznacznie ujemny, na poziomie odpowiednio minus 
0,1 pkt. proc. w 2014 r., minus 0,2 pkt. proc. w 2015 r. oraz minus 0,3 pkt. proc. w 2016 r. 
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Kształtowanie się eksportu netto jest determinantą salda obrotów towarowych i ważnym czynnikiem wpływającym 
na saldo rachunku bieżącego w bilansie płatniczym. W 2013 r. deficyt rachunku bieżącego spadnie do 2,7% PKB 
w porównaniu z 3,5% PKB z 2012 r. Głównym źródłem nierównowagi zewnętrznej pozostanie natomiast deficyt 
dochodów będący odzwierciedleniem ujemnej międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto polskiej gospodarki. 
W kolejnych latach prognozy deficyt na rachunku bieżącym bilansu płatniczego będzie się pogłębiał i wyniesie 
odpowiednio 3,3% w 2014 r., 3,9% w 2015 r. oraz 4,5% w 2016 r. Oczekuje się, że w horyzoncie prognozy deficyt 
ten będzie w większości finansowany napływem kapitału długookresowego, tj. zagranicznymi inwestycjami 
bezpośrednimi i środkami klasyfikowanymi na rachunku kapitałowym (głównie europejskimi funduszami 
strukturalnymi). 

Podsumowując, oczekiwania dotyczące kształtowania się składowych PKB pozwalają przewidywać, że wzrost 
gospodarczy w Polsce w 2013 r. wyniesie 1,5%, czyli o 0,4 pkt. proc. mniej niż w 2012 r. Podstawowym 
czynnikiem odpowiedzialnym za wolniejsze tempo wzrostu w roku bieżącym jest stagnacja u naszych głównych 
partnerów handlowych. W kolejnych latach, wraz z poprawą koniunktury w UE można spodziewać się 
przyspieszenia tempa wzrostu PKB w Polsce. Prognozuje się, że w 2014 r. realny wzrost gospodarczy wyniesie 
2,5%, a w latach 2015-16 odpowiednio 3,8% i 4,3%. Oczekiwana poprawa koniunktury u naszego głównego 
partnera handlowego pozwoli na kontynuację wysiłku konsolidacyjnego i będzie czynnikiem, który osłabi wpływ 
ograniczenia popytu publicznego. 

W horyzoncie prognozy polityka makroekonomiczna prowadzona będzie w warunkach utrzymującej się ujemnej 
luki produktowej. Szacuje się, że w 2013 r. luka produktowa w relacji do potencjalnego PKB pogłębi się do minus 
3,1% wobec minus 1,5% w 2012 r. W 2014 r. luka wzrośnie jeszcze do minus 3,7%, by od 2015 r. zacząć się 
domykać do odpowiednio minus 3,1% i minus 2,3% w 2016 r. 

Do 2016 r. włącznie oczekiwane jest utrzymanie się tendencji aprecjacyjnej złotego. Umacnianiu się polskiej 
waluty powinny sprzyjać silne fundamenty polskiej gospodarki, w tym relatywnie niewielki deficyt rachunku 
bieżącego, napływ inwestycji zagranicznych oraz istotny spadek premii za ryzyko związany z ograniczeniem 
nierównowagi finansów publicznych. Zakłada się, że duże znaczenie dla kształtowania się kursu walutowego 
będzie miał ostatni z wymienionych czynników. Planowana redukcja nominalnego deficytu sektora instytucji 
rządowych i samorządowych, uwzględniając niekorzystne warunki cykliczne, oznacza silne pozytywne 
dostosowanie strukturalne. 

W przypadku inflacji prognozuje się, że po wyraźnym spadku w końcu 2012 r. utrzyma się ona na niskim 
poziomie również w roku bieżącym. Inflacja średnioroczna (mierzona CPI) w 2013 r. wyniesie 1,6% w porównaniu 
z 3,7% w roku ubiegłym. W kolejnych latach, przy założeniu stabilizacji cen na rynkach surowcowych oraz 
uwzględniając utrzymującą się wysoką ujemną lukę produktową i oczekiwaną tendencję aprecjacyjną złotego, 
przewiduje się, że presja inflacyjna będzie bardzo ograniczona. Zakłada się jednak, że wspomniane czynniki oraz 
fakt dalszego zacieśniania polityki fiskalnej znajdą odzwierciedlenie w decyzjach RPP dotyczących skali i tempa 
zmian stóp procentowych. Właściwy policy mix, w tym uwzględniający decyzje głównych banków centralnych na 
świecie w zakresie polityki pieniężnej, pozwoli stopniowo CPI zbliżyć się do celu inflacyjnego NBP. W 2014 r. 
wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 2,4%, by w latach 2015-16 ustabilizować się na poziomie 
2,5%. 

 

III. WWyynniikk  ii  ddłłuugg  sseekkttoorraa  iinnssttyyttuuccjjii  rrzząąddoowwyycchh  ii  ssaammoorrzząąddoowwyycchh  

III.1. Strategia i cele średniookresowe rządu 

Dyscyplina finansów publicznych jest kluczowym elementem stabilności makroekonomicznej, a tym samym 
wiarygodności państwa, która ma szczególne znaczenie w okresie zawirowań na rynkach finansowych 
i towarzyszącej im niepewności oraz ryzyka gwałtownych przepływów kapitału. Dlatego też zlikwidowanie 
nadmiernego deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych przy jednoczesnej dbałości o zrównoważony 
wzrost gospodarczy jest priorytetem w polityce gospodarczej i fiskalnej rządu na najbliższe lata. 

W szczególności ważne będzie podjęcie działań, w tym wprowadzenie rozwiązań instytucjonalnych, które będą 
minimalizować ryzyko wystąpienia trwałej nierównowagi finansów publicznych w Polsce. Osiągnięciu tego celu 
będzie sprzyjać m.in. wprowadzenie stabilizującej reguły wydatkowej. Wprowadzenie reguły pozwoli 
równocześnie wypełnić zobowiązania wynikające z dyrektywy Rady 2011/86/UE z dnia 8 listopada 2011 r. 
w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich. 
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III.2. Działania podjęte w celu zlikwidowania nadmiernego deficytu 

Zgodnie z rekomendacjami Rady Ecofin, Polska powinna do 2012 r. zlikwidować nadmierny deficyt m.in. poprzez 
zmniejszenie deficytu strukturalnego (tzw. wysiłek fiskalny) o przynamniej 1¼ pkt. proc. PKB średnio w okresie 
2010-12. Dostosowanie strukturalne w latach 2011-12 było znacznie większe i wyniosło odpowiednio 3,1 pkt. 
proc. PKB oraz co najmniej 1,7 pkt. proc. PKB. Jednak z uwagi na spowolnienie wzrostu gospodarczego 
dostosowanie deficytu nominalnego było mniejsze, wyniosło 2,9 pkt. proc. PKB w 2011 r. i dalsze 1,1 pkt. proc. 
PKB w 2012 r. 

Konsolidacyjne działania rządu doprowadziły w latach 2010-12 do ograniczenia wydatków o 2,3 pkt. proc. PKB. 
Z kolei wydatki po oczyszczeniu o te finansowane ze środków Unii Europejskiej, dla których ostatecznym 
beneficjentem są jednostki sektora instytucji rządowych i samorządowych, zostały zmniejszone aż o 2,9 pkt. proc. 
PKB. Taka skala ograniczenia wydatków była możliwa m.in. dzięki: 

 obowiązującej od 2011 r. wydatkowej regule dyscyplinującej (art. 112a ustawy o finansach publicznych), 
ograniczającej tempo wzrostu wydatków dyskrecjonalnych i nowych wydatków sztywnych do 1% realnie 
w skali roku, 

 ograniczeniu (od 2011 r.) funduszu wynagrodzeń w państwowych jednostkach budżetowych, poprzez 
przyjęcie generalnej zasady o jego zamrożeniu  na nominalnym poziomie z roku poprzedniego, 

 okresowemu (w czasie, gdy Polska podlega procedurze nadmiernego deficytu) zakazowi przyjmowania 
przez rząd projektów ustaw, których skutkiem może być spadek dochodów jednostek sektora finansów 
publicznych w stosunku do wielkości wynikających z obowiązujących przepisów oraz projektów 
powodujących zwiększenie wydatków (art. 112 c ustawy o finansach publicznych), 

 aktualnie obowiązującym - zmodyfikowanym w 2009 r. - regułom fiskalnym dla samorządów: 

� zasadzie co najmniej zrównoważonego wyniku bieżącego wynikającej z art. 242 ustawy o finansach 
publicznych (od 2011 r.); 

� indywidualnym limitom zadłużenia - określonym w art. 243 ustawy o finansach publicznych (od 2014 r. – 
limit obliczany będzie na podstawie trzyletniej średniej ruchomej, po raz pierwszy za lata 2011-13); 

 ograniczeniu przywilejów uprawniających do wcześniejszego przejścia na emeryturę; 

 ograniczeniu w 2011 r. wysokości zasiłku pogrzebowego do 4 tys. zł. 

Dochody sektora instytucji rządowych i samorządowych w latach 2010-12 zwiększyły się z kolei o 1,2 pkt. proc. 
PKB (przy czym 0,9 pkt. proc. przyrostu przypada na dochody ze środków Unii Europejskiej). Najważniejszymi 
działaniami po stronie dochodowej były: 

 ograniczenie części składki na ubezpieczenie emerytalne przekazywanej do OFE (część przekazywana do 
OFE została zmniejszona od maja 2011 r. z 7,3% podstawy wymiaru do 2,3%), 

 podwyższenie stawek VAT z 22% do 23% i z 7% na 8%, przy równoczesnym zmniejszeniu stawki z 7% do 
5% na podstawowe towary żywnościowe (od stycznia 2011 r.), 

 podwyższenie składki rentowej stanowiącej obciążenie pracodawcy o 2 pkt. proc. (od lutego 2012 r.), 

 ograniczenie możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu samochodów osobowych 
z homologacją ciężarową i paliwa wykorzystywanego do ich napędu (od początku 2011 r.), 

 podwyższenie akcyzy na olej napędowy i opłaty paliwowej (od stycznia 2012 r.), 

 podwyższenie akcyzy na papierosy (corocznie od 2010 r.), 

 zniesienie ulgi na biokomponenty w akcyzie (od maja 2011 r.), 

 zamrożenie skali w PIT (na nominalnym poziomie z 2009 r.), 

 zmiany w podatku od zysków z lokat bankowych ograniczające możliwość unikania tego podatku 
(wprowadzone w 2012 r.), 
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 wprowadzenie opłaty za korzystanie z niektórych zasobów złóż naturalnych (podatku od wydobycia miedzi 
i srebra od kwietnia 2012 r.), 

 podwyższenie składki rentowej w części stanowiącej obciążenie pracodawców (wzrost o 2 pkt. proc. 
od lutego 2012 r.). 

 

Wykres 2. Wpływ zmiany dochodów i wydatków na zmianę salda sektora instytucji rządowych i samorządowych 
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Źródło: Ministerstwo Finansów. 

Objaśnienia: z dochodów i wydatków wyłączono środki z bezzwrotnej pomocy unijnej, których wpływ na wynik sektora jest 
neutralny. 

 
III.3. Sytuacja bieżąca 

W 2012 r. kontynuowana była konsolidacja fiskalna zapoczątkowana w 2011 r. Po redukcji deficytu sektora 
w 2011 r. aż o 2,9 pkt. proc. PKB w stosunku do roku poprzedniego deficyt w 2012 r. został ograniczony o dalsze 
1,1 pkt. proc. PKB, tj. do 3,9% PKB (wobec 5% PKB w 2011 r.). Warto podkreślić, że tak silne ograniczenie 
deficytu nastąpiło, podobnie jak w 2011 r., głównie po stronie wydatkowej. Relacja wydatków krajowych7 do PKB 
ukształtowała się w ub. r. na poziomie 40,8%, tj. aż o 0,8 pkt. proc. niższym niż w 2011 r. W 2012 r. udało się 
obniżyć wydatki w relacji do PKB do poziomu najniższego od 2001 r. Wpływ miało na to m.in. ograniczenie 

                                                 
7 Wydatków po oczyszczeniu o wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej, dla których beneficjentem ostatecznym 
są jednostki sektora instytucji rządowych i samorządowych. Wydzielenie tej kategorii jest o tyle istotne, że – zgodnie 
z metodyką ESA’95 – wpływ środków unijnych na deficyt jest neutralny, tj. dochody sektora z UE wykazywane są w wielkości 
wydatków sektora finansowanych ze środków z UE, niezależnie od kasowych przepływów. W rezultacie, wydatki 
finansowane ze środków UE są zawsze neutralne dla deficytu sektora. Udział wydatków ogółem w PKB obniżył się w Polsce 
w 2012 r. o 1,1 pkt. proc., ale – jak wyżej zaznaczono – z punktu widzenia wpływu na deficyt sektora ocenie należy poddać 
zmianę wydatków krajowych. Analogicznie, analizując wpływ zmiany dochodów na wynik sektora, należy uwzględniać 
dochody ze źródeł krajowych. 
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wydatków budżetu państwa w 2012 r., które okazały się znacząco niższe (o 10,8 mld zł) niż przyjęto w ustawie 
budżetowej. 

W 2012 r. o 1,1  pkt. proc PKB wyhamowały wydatki na inwestycje publiczne, w tym wydatki na inwestycje 
podsektora samorządowego aż o 0,6 pkt. proc. PKB. Wyhamowywanie inwestycji obserwowane w samorządach 
wyniosło aż 17,3% r/r. Wydatki podsektora centralnego, w tym głównie wydatki infrastrukturalne realizowane 
przez Krajowy Fundusz Drogowy w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015, spadły w tym 
samym czasie o 15,7% r/r. 

Ponadto, w 2012 r. miał miejsce spadek kosztów pracy o 0,1 pkt. proc. oraz spadek zużycia pośredniego, 
tj. zakupów sektora publicznego, o 0,1 pkt. proc. W konsekwencji spożycie publiczne w 2012 r. wzrosło 
nominalnie jedynie o 3,7 % r/r, a więc w tempie równym zanotowanej inflacji. Opisane wyżej ograniczenie 
wydatków bieżących było możliwe głównie dzięki efektom obowiązującej od 2011 r. tymczasowej wydatkowej 
reguły dyscyplinującej, w tym dzięki zamrożeniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. 

Wzrost relacji dochodów ze źródeł krajowych do PKB wyniósł w 2012 r. (tj. po odjęciu transferów z UE) zaledwie 
0,3 pkt proc., na co wpłynęła sytuacja gospodarcza. Udział dochodów w PKB nie wzrósł w oczekiwanym 
w wymiarze mimo wprowadzenia zmian systemowych opisanych w poprzednim Programie. Gorsze niż 
przewidywano wykonanie dochodów w 2012 r. było głównie spowodowane słabszym niż planowano wykonaniem 
dochodów podatkowych z VAT oraz słabszymi wpływami z podatku CIT, silnie uzależnionego od wahań 
koniunktury. W przypadku podatku VAT największe znaczenie dla gorszego niż przewidywano wykonania 
dochodów miała, obok wolniejszego tempa wzrostu PKB, jego struktura. Ważony stawkami VAT indykator bazy8 
tego podatku w 2012 r. wzrósł w tempie niższym o 2,4 pkt proc niż planowano. 

Dodatkowo, w obszarze podatku VAT zaobserwowano wysoki wzrost (znacznie przekraczający tempo wzrostu 
bazy podatkowej) realizowanych na konta podatników przez urzędy skarbowe zwrotów podatku VAT. Wynika to 
m.in. z faktu, że pogorszenie płynności przedsiębiorstw spowodowało zwiększenie preferencji podatników do 
uzyskania zwrotów w postaci bezpośrednich zwrotów podatku (w porównaniu z formą rozliczenia zwrotu 
polegającej na obniżeniu przyszłych płatności podatku na rzecz urzędu skarbowego). W trakcie 2012 r. 
zaobserwowano także ponadnormatywny wzrost zaległości podatkowych w obszarze podatku VAT. Wszystkie te 
mechanizmy stanowią elementy składające się na automatyczne stabilizatory koniunktury, których działanie 
uwidacznia się m.in. w fazie spowolnienia gospodarczego. Maleje wówczas efektywna stawka podatkowa. Efekty 
te powinny, wraz z oczekiwaną w drugiej połowie bieżącego roku poprawą koniunktury, początkowo zanikać, by 
następnie zwiększyć (w stosunku do wzrostu bazy podatkowej) dynamikę wpływów podatkowych. Dla całego 
bieżącego roku zakłada się jednak, że wyżej wskazane efekty (negatywny w I połowie roku i oczekiwany 
pozytywny w II połowie) będą neutralne dla wzrostu dochodów z podatków pośrednich.  

W przypadku pozostałych dochodów podatkowych wykonanie było bardziej zbliżone do prognoz, jednakże i tu 
widoczne były efekty spowolnienia gospodarczego. W szczególności dotyczyło to podatków od dochodów osób 
prawnych i fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Z kolei słabszy od oczekiwanego popyt na olej 
napędowy (wykorzystywany głównie przez przedsiębiorstwa), był głównym powodem zrealizowania niższych od 
wcześniejszych oczekiwań dochodów z akcyzy od paliw silnikowych. 

 
III.4. Prognoza średniookresowa 

1) Czynniki determinujące dochody sektora instytucji rządowych i samorządowych 

Najważniejszym źródłem dochodów sektora instytucji rządowych i samorządowych są wpływy z podatków 
związanych z produkcją i importem, a wśród nich oczywiście podatki pośrednie. Dla tej grupy podatków 
najważniejszym indykatorem wzrostu bazy podatkowej jest wzrost spożycia prywatnego, dla którego prognozuje 
się (po 2013 r.) znaczące przyspieszenie tempa wzrostu. Z kolei inwestycje i zakupy netto sektora instytucji 
rządowych i samorządowych, które również stanowią część bazy podatkowej, po nominalnych spadkach w latach 
2012-13 pozostaną w kolejnych latach na stabilnym poziomie, dzięki czemu nie będą ujemnie wpływać na wzrost 

                                                 
8 Suma spożycia prywatnego, zakupów netto i inwestycji sektora instytucji rządowych i samorządowych. 
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dochodów podatkowych. Nominalne tempo wzrostu bazy podatkowej prognozowane jest jednak na znacznie 
niższym poziomie niż nominalne tempo PKB. 

Wpływy ze wspomnianych wyżej podatków będą determinowane nie tylko sytuacją makroekonomiczną, lecz 
także zmianami systemowymi. Zmiany te wzmocnią stronę dochodową budżetu, przyczyniając się do koniecznej 
redukcji deficytu. Na 2013 r. zostały zaplanowane działania, które w większości wynikają z potrzeby 
dostosowania przepisów krajowych do regulacji unijnych. Do tych działań należy zaliczyć: 

 zmiany w podatku akcyzowym: 

� podwyżkę stawki akcyzy na papierosy (od początku 2013 r.), 

� objęcie podatkiem akcyzowym suszu tytoniowego, który był nielegalnie wykorzystywany jako produkt 
tytoniowy nieobjęty podatkiem akcyzowym, 

� objęcie od 1 listopada 2013 r. akcyzą gazu ziemnego do celów opałowych. Zmiana ta nie będzie miała 
większego wpływu na dochody w 2013 r., jej efekty będą widoczne w latach późniejszych; jednocześnie, 
w celu ograniczenia negatywnego wpływu tego rozwiązania na sytuację finansową sektora gospodarstw 
domowych, planuje się wprowadzenie szerokiego katalogu zwolnień z tego podatku; 

 zmiany w podatku VAT: 

� podniesienie od 1 kwietnia 2013 r. stawki podatku VAT z 8% na 23% na wyroby sztuki ludowej oraz 
rękodzieła ludowego i artystycznego, które posiadają atest Komisji Artystycznej i Etnograficznej, 

� zmianę od 1 kwietnia 2013 r. stawki podatku VAT na usługi pocztowe niepowszechne, świadczone 
przez operatora publicznego, do poziomu 23%. Wynika to z potrzeby dostosowania krajowych 
przepisów do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej C-357/07. 

Z uwagi na konieczność ograniczenia nierównowagi finansów publicznych, co jest niezbędnym warunkiem dla 
stabilności makroekonomicznej i długofalowego wzrostu gospodarczego, oraz biorąc pod uwagę bardzo słabą 
koniunkturę na głównych rynkach eksportowych ograniczającą wzrost polskiej gospodarki, konieczne stało się 
podjęcie decyzji o utrzymaniu w kolejnych latach aktualnych stawek VAT na niezmienionym poziomie (pierwotnie 
planowano obniżenie stawek VAT od 2014 r. o 1 pkt. proc.). 

Wśród innych zmian systemowych w podatku VAT przewiduje się w dalszym horyzoncie prognozy: 

 rozszerzenie stosowania mechanizmu reverse charge – poszerzony zostanie katalog wyrobów, 
w odniesieniu do których stosuje się mechanizm odwrotnego obciążenia, 

 wprowadzenie systemu mini one-stop-shop od początku 2015 r. - zmiana wynika z konieczności 
implementacji prawa unijnego do krajowego porządku prawnego i będzie polegała na zmianie miejsca 
świadczenia usług w odniesieniu do usług telekomunikacyjnych, nadawczych, radiowych i telewizyjnych oraz 
świadczonych drogą elektroniczną na rzecz osób niebędących podatnikami, 

 zmiany w zakresie możliwości odliczania podatku naliczonego przy zakupie samochodów z tzw. kratką oraz 
paliw do ich napędu - jest to związane z zakończeniem obecnie obowiązującej derogacji na stosowanie 
ograniczeń w tym obszarze,  

 likwidację od 2014 r. tzw. ulgi w podatku VAT polegającej na zwrocie osobom fizycznym niektórych 
wydatków związanych z budową i remontem. 

Wprowadzenie wyżej wymienionych zmian systemowych nie będzie jednak wystarczające do zrównoważenia 
różnicy pomiędzy nominalnym wzrostem PKB a wzrostem bazy podatkowej (tempo wzrostu wszystkich 
komponentów bazy podatkowej jest niższe od wzrostu PKB), co powodować będzie, w okresie objętym 
prognozą, spadek relacji dochodów do PKB w kategorii podatki od produktów. 

Drugą co do wielkości pozycję po stronie dochodowej sektora instytucji rządowych i samorządowych stanowią 
wpływy ze składek na ubezpieczenia społeczne. Kategoria ta będzie uzależniona od kształtowania się podstawy 
do ich naliczania, której głównym komponentem jest fundusz wynagrodzeń w gospodarce narodowej. Nominalne 
tempo wzrostu fundusz wynagrodzeń, po prognozowanym niskim wzroście w 2013 r., powinno w kolejnych latach 
przyspieszać, by osiągnąć w ostatnim roku horyzontu prognozy poziom nieco poniżej 6%, pozostając jednak – 
jak i w całym okresie prognozy - poniżej nominalnego tempa wzrostu PKB. Głównym czynnikiem  o charakterze 
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instytucjonalnym, który będzie miał wpływ na wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, będzie stopniowy 
wzrost kapitałowej części składki emerytalnej przekazywanej do OFE: z 2,8% w 2013 r. do 3,3% w 2015 r. 
i 2016 r. (docelowo od 2017 r. 3,5%), co przy utrzymaniu całkowitej wysokości składki emerytalnej na 
niezmienionym poziomie spowoduje wolniejszy, od wzrostu podstawy do naliczania, wzrost wpływów ze składek. 

W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w całym horyzoncie prognozy zakłada się brak waloryzacji 
dotychczas obowiązujących progów podatkowych oraz ustawowych zryczałtowanych kosztów uzyskania 
przychodów i kwoty zmniejszającej podatek. Oznacza to, że kontynuowany będzie proces nieznacznego 
podwyższania efektywnego obciążenia podatkiem PIT, którego beneficjentami są praktycznie w równych 
częściach budżet państwa i samorząd terytorialny.  

Począwszy od 2014 r. na wpływy z PIT będzie pozytywnie oddziaływać istotne ograniczenie ulgi z tytułu 
użytkowania sieci Internet. Z kolei w przypadku CIT planuje się od 2014 r. wprowadzenie opodatkowania spółek 
komandytowo-akcyjnych (a od 2015 r. – spółek komandytowych) oraz wyłączenie prawa do korzystania ze 
zwolnienia od podatku CIT wypłat dywidend i innych dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób 
prawnych podlegających odliczeniu w spółce wypłacającej. 

W 2013 r., dzięki dobrym wynikom przedsiębiorstw z udziałem Skarbu Państwa osiągniętym w 2012 r., 
planowane są zwiększone, w stosunku do prognozowanych w ustawie budżetowej, wpływy z tytułu dywidend ze 
spółek oraz wpłat z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa. Na poziom dochodów w 2013 r. wpływ 
będzie również miało wdrożenie systemu automatycznej rejestracji wykroczeń, zarządzanego przez Centrum 
Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, będącego częścią Głównego Inspektoratu Transportu 
Drogowego. Począwszy od 2014 r., stałym źródłem dochodów sektora instytucji rządowych i samorządowych 
stanie się, wprowadzony w 2013 r., system aukcji sprzedaży praw do emisji CO2.  

Założona ścieżka wpływów z dywidend od udziałów Skarbu Państwa w spółkach oraz wpłat z zysku od 
przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa spowoduje, że relacja dochodów 
z tytułu własności do PKB ulegnie w kolejnych latach obniżeniu. 

2) Czynniki determinujące wydatki sektora instytucji rządowych i samorządowych 

Równolegle do działań strukturalnie zwiększających dochody rząd w 2013 r. kontynuował będzie politykę 
ukierunkowaną na obniżanie relacji wydatków do PKB. Według najnowszych prognoz, relacja wydatków 
krajowych do PKB sektora instytucji rządowych i samorządowych ukształtuje się w 2013. r. na poziomie 
39,7% PKB, tj. o 1,1 pkt. proc. niższym niż w 2012 r.  
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Wykres 3. Wydatki sektora instytucji rządowych i samorządowych 
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Źródło: Ameco, Ministerstwo Finansów. 

 

Wydatki będą determinowane przez: pozostającą w mocy wydatkową regułę dyscyplinującą, ograniczenie 
przyjmowania przez rząd projektów skutkujących wzrostem deficytu (zgodnie z art. 112a i 112 c ustawy o 
finansach publicznych - oba rozwiązania omówione rozdziale III.2); efekt nominalnego zamrożenia funduszu 
wynagrodzeń w podsektorze centralnym i podsektorze ubezpieczeń społecznych (z wyjątkiem przede wszystkim 
wynagrodzeń pracowników publicznych szkół wyższych, które – zgodnie z ustaleniami Rady Ministrów – mają 
rosnąć w nominalnym tempie 9,14% rocznie, by w latach 2013-15 zwiększyć się łącznie o 30%). 

Pomimo silnego ograniczenia wydatków (wydatki budżetu państwa ogółem, zgodnie z ustawą budżetową na 
2013 r. wzrosną, w stosunku do wydatków zapisanych w ustawie budżetowej na 2012 r., jedynie o 1,9% w ujęciu 
nominalnym) rząd wygospodarował środki na działania w ramach polityki prorodzinnej. Zmiany w tym zakresie 
dotyczą wydłużenia urlopów rodzicielskich i upowszechnienia wychowania przedszkolnego. Aktualnie trwają 
prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Projekt nowelizacji 
przewiduje podwyższenie wymiaru dodatkowego urlopu macierzyńskiego (i dodatkowego urlopu na warunkach 
urlopu macierzyńskiego) oraz wprowadza tzw. urlop rodzicielski (26 tygodni). Proponuje się, aby łączny wymiar 
urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego wynosił 52 tygodnie, 
w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, natomiast w przypadku porodów mnogich, 
w zależności od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie - od 65 do 71 tygodni. Wprowadza się także 
ułatwienia dla ojca w sprawowaniu opieki nad nowonarodzonym dzieckiem – nowe rozwiązania w większym niż 
dotychczas stopniu umożliwią obojgu rodzicom korzystanie z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Ponadto, 
uwzględniono efekt przyjętej przez Sejm w dniu 16 listopada 2012 r. nowelizacji ustawy o świadczeniach 
rodzinnych oraz niektórych innych ustaw, skutkującej wzrostem zasiłków pielęgnacyjno – opiekuńczych. 

Ponadto projektowane są zmiany w ustawie o systemie oświaty, które będą miały na celu zwiększenie 
dostępności wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat w przedszkolach oraz innych formach 
wychowania przedszkolnego i w efekcie wzrost wskaźnika upowszechnienia przedszkolnego dzieci do poziomu 
porównywalnego w innych krajach UE.  

Przy uwzględnieniu efektów wspomnianych wyżej działań prognozuje się, że deficyt sektora instytucji rządowych 
i samorządowych ukształtuje się w 2013. r. na poziomie 3,5 % PKB, tj. o 0,4 pkt. proc. niższym niż w 2012 r. 
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W kolejnych latach głównymi czynnikami wpływającymi w horyzoncie prognozy na poziom i strukturę wydatków 
będą wprowadzone i planowane zmiany systemowe, zmiany w wydatkach na inwestycje publiczne wynikające 
z cyklu inwestycyjnego, w tym głównie infrastrukturalne, a także decyzje dotyczące utrzymania dyscypliny 
wydatkowej. Założono, że w całym prognozowanym okresie wzrost wydatków bieżących będzie zgodny 
z prognozowaną inflacją. Działania te mają zapewnić w kolejnych latach dalszy systematyczny spadek relacji 
wydatków sektora do PKB. 

 

Wykres 4. Zmiana udziału wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych w relacji do PKB 
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Źródło: Ministerstwo Finansów. 

 

Inwestycje sektora instytucji rządowych i samorządowych osiągnęły maksymalny poziom w 2011 r., w wysokości 
5,7% PKB, w 2012 r. zmniejszył się on do 4,6% PKB, a w latach następnych ich udział w PKB będzie stopniowo 
się obniżać, utrzymując się jednak w całym horyzoncie prognozy powyżej średniej unijnej, wynoszącej 2,5% PKB 
w latach 2001-11. Poziom inwestycji sektora jest w znacznym stopniu kształtowany przez realizację programów 
wieloletnich. Największym z nich jest Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015, obejmujący zadania 
inwestycyjne związane z budową i przebudową dróg krajowych i autostrad, finansowane ze środków Krajowego 
Funduszu Drogowego. Program ten przewiduje w 2013 r. zmniejszenie wydatków inwestycyjnych z KFD, co jest 
związane z wykorzystaniem dużej części funduszy unijnych z obecnej perspektywy finansowej. Środki z nowej 
perspektywy finansowej UE na lata 2014-20 będą uruchamiane stopniowo. Drugim znaczącym programem 
wieloletnim jest Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych do roku 2013 z perspektywą do roku 2015 obejmujący 
wydatki inwestycyjne na budowę i modernizację linii kolejowych, realizowany przez PKP PLK SA. Inwestycje te 
są finansowane ze środków Funduszu Kolejowego, budżetu państwa oraz przez PKP PLK SA. 

Poziom inwestycji sektora determinowany będzie również przez zakładane ograniczanie wydatków 
inwestycyjnych w podsektorze samorządowym, związane z koniecznością poprawy ich sytuacji finansowej, 
wynikającej z zapisów art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych. Gdyby jednak jednostki samorządu 
terytorialnego większą część wymaganych oszczędności zrealizowały poprzez ograniczenie spożycia, wówczas 
ich aktywność inwestycyjna mogłaby być odpowiednio większa. Przy powyższym scenariuszu udział inwestycji 
publicznych w PKB powinien się obniżyć z 4,6% w 2012 r. do 2,8% w 2016 r. 
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Kolejnym ważnym czynnikiem determinującym wydatki są założenia dotyczące kształtowania się kosztów pracy 
w sektorze instytucji rządowych i samorządowych. Przyjęto, że w części związanej z kosztami pracy w okresie 
prognozy nominalny fundusz wynagrodzeń podsektora centralnego i ubezpieczeń społecznych nie zmieni się 
w stosunku do 2013 r. (z wyjątkiem wynagrodzeń pracowników publicznych szkół wyższych, które – zgodnie 
z ustaleniami Rady Ministrów – mają rosnąć w nominalnym tempie 9,14% rocznie, tak by w latach 2013-15 
zwiększyć się łącznie o 30%9, a fundusz wynagrodzeń w podsektorze samorządowym będzie rósł w tempie 
prognozowanej inflacji. 

Wypłaty w ramach świadczeń z ubezpieczeń społecznych będą determinowane poprzez: 

 coroczną waloryzację emerytur i rent zgodnie z formułą: CPI + 20% realnego wzrostu wynagrodzeń 
w gospodarce narodowej, 

 wydłużenie urlopu macierzyńskiego (i dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego) oraz 
planowane wprowadzenie tzw. urlopu rodzicielskiego. 

W kierunku ograniczenia wydatków budżetu państwa w horyzoncie prognozy będą oddziaływać zmniejszające 
się wydatki przeznaczone na realizację Wspólnej Polityki Rolnej, wynikające z finansowania uzupełniających 
płatności obszarowych z budżetu krajowego. W rezultacie prognozuje się, że deficyt sektora w 2014 r. wyniesie 
3,3% PKB, a w kolejnych latach będzie nadal obniżany do 2,7% w 2015 r. oraz 1,6% w 2016 r.  

 

Wykres 5. Wpływ zmiany dochodów i wydatków krajowych na saldo sektora instytucji rządowych i samorządowych 
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Źródło: Ministerstwo Finansów. 

Objaśnienia: dochody - słupek "dodatni" oznacza wzrost udziału dochodów krajowych w PKB między poszczególnymi latami, 
słupek "ujemny" – spadek. Wydatki - słupek "dodatni" oznacza spadek udziału wydatków krajowych w PKB między 
poszczególnymi latami, słupek "ujemny" – wzrost. 

 

                                                 
9 Por. rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. 
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Osiągnięcie średniookresowego celu budżetowego w 2016 r. będzie przede wszystkim wynikiem obniżenia 
wydatków, a nie wzrostu dochodów sektora w relacji do PKB (por. wykres 5). W rzeczywistości już w 2013 r. 
udział wydatków krajowych sektora instytucji rządowych i samorządowych w PKB powinien, po raz pierwszy od 
początku transformacji, spaść poniżej 40% PKB. Co więcej, w prognozowanym okresie udział ten powinien 
w każdym następnym roku dalej się obniżać (por. wykres 3/4). 

Wykres 6. Dochody, wydatki i wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych 
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Źródło: lata 2004-11 – Eurostat, lata 2012-16 – Ministerstwo Finansów. 

 

III.5. Wynik strukturalny 

W 2009 r. Polska, z powodu przekroczenia przez deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2008 r. 
wartości referencyjnej, została objęta procedurą nadmiernego deficytu. Jednocześnie Rada Ecofin zaleciła 
zlikwidowanie nadmiernego deficytu najpóźniej do 2012 r., m.in. poprzez zmniejszenie deficytu strukturalnego 
o przynamniej 1¼ pkt. proc. PKB średnio w okresie 2010-12. Z dostępnych danych i ostrożnych szacunków 
Ministerstwa Finansów oraz Komisji Europejskiej wynika, że uzyskana przez Polskę redukcja deficytu 
strukturalnego była w latach 2010-12 większa od zalecanej przez Radę Ecofin. Z uwagi jednak na osiągnięcie 
przez deficyt nominalny w 2012 r. 3,9% PKB procedura nadmiernego deficytu nie może zostać uchylona 
w 2013 r. Nieprzewidywane, znaczące spowolnienie wzrostu gospodarczego spowodowało, że część cykliczna 
wyniku sektora instytucji rządowych i samorządowych (która jest niezależna od polityki gospodarczej rządu) 
pogorszyła się w stosunku do 2011 r. o ok. 0,6 pkt. proc. PKB. Gdyby nie pogorszyły się warunki 
makroekonomiczne, to zrealizowane przez rząd dostosowanie strukturalne w 2012 r. byłoby wystarczające, aby 
sprowadzić deficyt sektora poniżej poziomu pozwalającego na uchylenie procedury nadmiernego deficytu. 

Prognozuje się, że deficyt strukturalny obniży się w 2013 r. o 1 pkt. proc. PKB, a redukcja deficytu nominalnego 
do 3,5% PKB powinna pozwolić na zakończenie procedury nadmiernego deficytu. Według tak określonego 
scenariusza, kształtowanie się wyniku strukturalnego od 2014 r. będzie podyktowane dążeniem Polski do 
osiągnięcia średniookresowego celu budżetowego zgodnie z uregulowaniami unijnymi. 
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Wykres 7. Wynik nominalny i strukturalny sektora instytucji rządowych i samorządowych w okresie 2007-16 

-1,6

-3,4

-0,8

-2,7

-3,3
-3,5

-5,0
-3,9

-7,9
-7,4

-3,7

-1,9
-1,6

-2,0
-2,4

-5,1

-8,2-7,8

-5,0

-3,2

-9

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

%
 P

KB

wynik nominalny

wynik strukturalny 

 
Źródło: Ministerstwo Finansów. 

 
Zgodnie ze zmienionym w 2011 r. Paktem Stabilności i Wzrostu 10 , ocena tego, czy postęp na drodze do 
osiągnięcia celu budżetowego jest wystarczający, jest przeprowadzana na podstawie oceny ogólnej, w której 
punktem odniesienia jest wynik strukturalny, i obejmuje ona również analizę wydatków po skorygowaniu 
o dyskrecjonalne działania po stronie dochodów. Polska przyjęła swój średniookresowy cel budżetowy, czyli 
docelowy wynik strukturalny sektora instytucji rządowych i samorządowych na poziomie -1% PKB i obecnie 
znajduje się na prowadzącej do niego ścieżce dostosowawczej. 

Roczna poprawa wyniku strukturalnego o 0,5 pkt. proc. PKB stanowi minimalne tempo dostosowania do 
średniookresowego celu budżetowego w normalnych warunkach wymagane od państw strefy euro 
i uczestniczących w ERM II. Przeciętna prognozowana poprawa wyniku strukturalnego przez Polskę od punktu 
skrajnego w 2010 r. aż do końca horyzontu prognozy będzie natomiast zdecydowanie szybsza i przekroczy 
1,2 pkt. proc. PKB rocznie. Biorąc natomiast pod uwagę okres 2012-16, przedstawiony w tabeli 1, przeciętna 
oczekiwana poprawa wyniku strukturalnego wyniesie 0,6 pkt. proc. PKB rocznie. Jedyne działanie jednorazowe 
podjęte w tym okresie zostało przewidziane na 2013 r. i stanowią je dochody ze sprzedaży częstotliwości 
radiowych na kwotę 1,8 mld zł (ok. 0,1% PKB).  

Osiągnięcie średniookresowego celu budżetowego przez Polskę planowane jest na 2016 r. Dopóki jednak cel ten 
nie zostanie osiągnięty, roczne tempo wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych – zmodyfikowane 
zgodnie z metodyką stosowaną przez Komisję Europejską11 - nie powinno przekraczać tempa referencyjnego 
pomniejszonego o wielkość odpowiadającą 0,5% PKB. Obecnie tempo referencyjne, tj. 10-letnia średnia realnego 

                                                 
10 Por. art. 9 ust. 1 rozporządzenia Rady UE nr 1466/97/WE w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz 
nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych z późn. zmianami. 

11 Tj. po odjęciu kosztów obsługi długu, wydatków unijnych dla których beneficjentem ostatecznym są jednostki sektora 
instytucji rządowych i samorządowych, cyklicznego wzrostu wydatków na rzecz bezrobotnych, a także po zastąpieniu 
wydatków inwestycyjnych z danego roku średnią z czterech ostatnich lat oraz po odjęciu wyniku netto działań 
dyskrecjonalnych po stronie dochodów. 
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wzrostu potencjalnego PKB, wynosi dla Polski 3,7-3,8%, co po uwzględnieniu korekty wynikającej z potrzeby 
osiągnięcia średniookresowego celu budżetowego daje wymagane graniczne tempo równe 2,5-2,6%. 

Zgodnie z prognozami, Polska wypełnia wyżej określony wymóg dotyczący tempa wzrostu wydatków. Oczekuje 
się, że roczne realne tempo wydatków zmodyfikowane według metodyki Komisji Europejskiej w okresie 2012-16 
będzie wahało się w przedziale (-2%, +1%), czyli znacznie poniżej wartości granicznej.  
 

Wykres 8. Wydatki sektora instytucji rządowych i samorządowych zmodyfikowane zgodnie z metodyką Komisji 
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tempo referencyjne dla zmodyfikowanego realnego tempa wzrostu wydatków (10-letnia średnia potencjalnego PKB) =
3,8% / 3,7%
tempo graniczne = tempo referencyjne - kwota odpowiadająca 0,5% PKB = 2,6%  / 2,5%

 
Źródło: Ministerstwo Finansów. 

Tabela 1. Wynik strukturalny sektora 

% PKB Kod ESA 2012 2013 2014 2015 2016 

1. Wzrost PKB w cenach stałych (%)  1,9 1,5 2,5 3,8 4,3 

2. Wynik sektora instytucji rządowych 
i samorządowych 

EDP B.9 
-3,9 -3,5 -3,3 -2,7 -1,6 

3. Odsetki EDP D.41 2,8 2,7 2,4 2,2 2,1 

4. Działania jednorazowe i tymczasowe  - 0,1 - - - 

5. Potencjalny wzrost PKB (%)  3,9 3,3 3,1 3,2 3,4 

6. Luka produktowa  -1,5 -3,1 -3,7 -3,1 -2,3 

7. Element cykliczny budżetu   -0,5 -1,1 -1,3 -1,1 -0,8 

8. Wynik skorygowany o wpływ cyklu (2-7)  -3,4 -2,3 -2,0 -1,6 -0,8 

9. Wynik pierwotny skorygowany o wpływ cyklu (8+3)  -0,6 0,3 0,4 0,6 1,3 

10. Wynik strukturalny (8-4)  -3,4* -2,4 -2,0 -1,6 -0,8 

Źródło: Ministerstwo Finansów. 

* W lutym br. Komisja Europejska przedstawiła szacunek na poziomie minus 2,9% PKB. 
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III.6. Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych 

W okresie objętym aktualizacją Programu konwergencji zarządzanie długiem będzie, podobnie jak w latach 
ubiegłych, ukierunkowane na realizację celu określonego w Strategii zarządzania długiem sektora finansów 
publicznych, tj. na minimalizację kosztów obsługi długu w długim horyzoncie przy przyjętych ograniczeniach 
dotyczących ryzyka. 

Zarządzanie długiem będzie odbywało się w warunkach stopniowego ograniczania deficytu sektora instytucji 
rządowych i samorządowych oraz występowania niepewności na rynkach finansowych wynikającej z kryzysu 
zadłużenia części państw strefy euro. Na rynku krajowym działania związane z ograniczaniem deficytu sektora 
instytucji rządowych i samorządowych powinny mieć istotny wpływ na poziom i kształt krzywej dochodowości, 
a więc i kosztów obsługi długu Skarbu Państwa. Już obecnie historycznie niskie poziomy rentowności na rynku 
krajowym oraz rynkach zagranicznych wynikające z pozytywnej oceny fundamentów gospodarczych 
i wiarygodności kredytowej Polski będą miały odzwierciedlenie w obniżeniu kosztów obsługi długu w kolejnych 
latach.  

Zmiany relacji długu do PKB w latach 2013-16 będą przede wszystkim konsekwencją kształtowania się potrzeb 
pożyczkowych budżetu państwa (dług Skarbu Państwa stanowi ponad 85% długu sektora instytucji rządowych 
i samorządowych), tempa wzrostu PKB oraz kursu złotego w stosunku do innych walut, w tym zwłaszcza do euro. 
Istotnym uwarunkowaniem wpływającym na potrzeby pożyczkowe budżetu państwa będzie wejście w życie 
nowej perspektywy unijnej na lata 2014-20, która przełoży się na wynik budżetu środków europejskich 
w kolejnych latach. Na wielkość potrzeb pożyczkowych wpływ będą miały również przychody z prywatyzacji oraz 
saldo lokat wolnych środków jednostek sektora finansów publicznych w ramach konsolidacji zarządzania 
płynnością. Założono, że wprowadzony zostanie kolejny etap konsolidacji zarządzania płynnością jednostek 
sektora finansów publicznych, co przyczyni się do ograniczenia potrzeb pożyczkowych budżetu. 

Na obniżenie relacji długu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB w 2012 r. istotny wpływ miały: 
spadek relacji długu Skarbu Państwa, na który wpłynęły m.in. niskie potrzeby pożyczkowe (elementami 
obniżającymi potrzeby pożyczkowe były m.in. przychody z prywatyzacji oraz lokaty wolnych środków wskazanych 
jednostek sektora finansów publicznych szczebla centralnego na rachunku Ministra Finansów) oraz różnice 
kursowe, spowodowane umocnieniem się złotego w stosunku do walut, w których denominowany jest dług 
zagraniczny. Po dynamicznym przyroście długu podsektora samorządowego w okresie 2009-11, nastąpiło 
zmniejszenie tempa tego przyrostu, spowodowane m.in. wejściem w życie nowych reguł fiskalnych dla jednostek 
samorządu terytorialnego. 

Zmiany długu pozostałych podmiotów sektora instytucji rządowych i samorządowych będą wynikały głównie ze 
zmiany zadłużenia Krajowego Funduszu Drogowego (wzrost zadłużenia będzie związany z zaciąganiem 
zobowiązań na realizację inwestycji drogowych w ramach nowej perspektywy unijnej) oraz przewidywanego 
stopniowego oddłużania się jednostek samorządu terytorialnego. 

W horyzoncie aktualizacji relacja długu do PKB według metodologii UE ukształtuje się na poziomie 54,5%. 

 

Tabela 2. Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (koniec roku) 

% PKB Kod ESA 2012 2013 2014 2015 2016 

1. Dług brutto   55,6 55,8 55,7 55,6 54,5 
2. Zmiana relacji długu brutto   -0,6 0,2 -0,1 -0,2 -1,0 

Składniki wzrostu długu 

3. Wynik pierwotny  1,1 0,8 0,9 0,5 -0,5 
4. Odsetki EDP D.41 2,8 2,7 2,4 2,2 2,1 
5. Dostosowania stanów i przepływów  -4,6 -3,3 -3,4 -2,9 -2,7 
z tego: różnica między wynikiem kasowym 
a memoriałowym 

 
0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 

akumulacja netto aktywów finansowych  -0,6 -1,6 -0,3 0,8 1,1 
w tym: przychody z prywatyzacji  -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 

różnice kursowe i inne czynniki  -4,1 -1,9 -3,2 -3,9 -3,9 
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% PKB Kod ESA 2012 2013 2014 2015 2016 

p.m. wynikowe przeciętne oprocentowanie długu (%)   5,3 4,9 4,6 4,3 4,1 
Pozostałe istotne dane 

6. Płynne środki finansowe   3,0 1,8 1,7 1,6 1,6 
7. Dług netto (=1-6)  52,6 54,0 54,0 54,0 53,0 
8. Wykup długu (istniejące obligacje) od końca roku poprzedniego 1) 8,7 5,8 5,4 5,6 4,4 
9. Udział długu nominowanego w walucie obcej (%)  30,4 29,7 29,8 28,9 27,7 
10. Średnia zapadalność długu 2)   5,5 5,3-5,5 5,3-5,6 5,3-5,7 5,3-5,8 

Źródło: Ministerstwo Finansów. 

1) W przypadku długu jednostek sektora finansów publicznych innych niż Skarb Państwa – szacunek na podstawie 
dostępnej sprawozdawczości. 
2) Prognoza przedziałowa dla długu Skarbu Państwa. 

 
IV. AAnnaalliizzaa  wwrraażżlliiwwoośśccii  ii  ppoorróówwnnaanniiee  zz  ppoopprrzzeeddnniiąą  aakkttuuaalliizzaaccjjąą  PPrrooggrraammuu  

IV.1. Czynniki ryzyka 

1) Sytuacja gospodarcza u głównych partnerów handlowych Polski 

Podstawowym czynnikiem ryzyka dla prezentowanej w rozdziale II prognozy makroekonomicznej jest rozwój 
sytuacji gospodarczej głównych partnerów handlowych Polski. Prognozę przygotowano w oparciu o aktualne 
dane dotyczące bieżącej i oczekiwanej sytuacji w UE. Kryzys zadłużeniowy niektórych państw strefy euro i stan 
koniunktury w największych gospodarkach pozaeuropejskich mogą jednak istotnie wpłynąć na oczekiwaną 
dynamikę zjawisk, stanowiąc podstawowe zagrożenie dla prezentowanej prognozy wzrostu gospodarczego 
w Polsce. W rezultacie, głównym czynnikiem niepewności co do rozwoju polskiej gospodarki jest sytuacja 
w otoczeniu zewnętrznym, która z kolei w znacznym stopniu zależy od skuteczności działań instytucji 
europejskich oraz rządów poszczególnych krajów strefy euro, mających na celu wyjście z kryzysu i zapewnienie 
stabilnych podstaw ożywienia gospodarczego. 

2) Wdrażanie wymogów UE dotyczących redukcji emisji CO2 

Analizy oceniające ilościowe i jakościowe skutki wdrożenia w Polsce pakietu energetyczno–klimatycznego 
wskazują, że jego implementacja wiąże się z ryzykiem wystąpienia szeregu negatywnych skutków w obszarze 
polityki energetycznej, gospodarczej i społecznej. Wyzwania dla polskiej gospodarki związane z realizacją celów 
polityki klimatyczno-energetycznej UE wynikają z uzależnienia polskiej energetyki od paliw kopalnych - ponad 
90% energii elektrycznej w Polsce pochodzi z elektrowni opalanych węglem kamiennym i brunatnym. Realizacja 
tych celów wymagać będzie poniesienia znaczących inwestycji w sektorach gospodarki charakteryzujących się 
wysoką emisyjnością gazów cieplarnianych. Ponadto, w wyniku wzrostu cen energii elektrycznej można 
oczekiwać spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego, zmniejszenia dochodów budżetu państwa, zwiększenia 
bezrobocia, zmniejszenia dochodów rozporządzalnych gospodarstw domowych i wzrostu udziału kosztów energii 
w budżetach gospodarstw domowych.  

Przedsiębiorstwa polskie cechują się niską efektywnością energetyczną w porównaniu do wiodących podmiotów 
w UE. W konsekwencji przedsiębiorstwa krajowe prowadzące działalność w sektorach charakteryzujących się 
wysokim zużyciem energii na jednostkę produkcji narażone są na ryzyko znacznego wzrostu kosztów 
działalności i utratę konkurencyjności międzynarodowej. Dodatkowo krajowe podmioty narażone są na ryzyko 
tzw. carbon leakage (przenoszenie energochłonnej i wysokoemisyjnej produkcji z państw członkowskich UE 
prowadzących politykę redukcji emisji gazów cieplarnianych do krajów o niższych standardach środowiskowych). 

3) Niższa absorpcja środków z UE i inne czynniki ryzyka 

Na ryzyko niepełnego wykorzystania środków z polskiej alokacji w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu 
Spójności oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) wpływ ma sytuacja gospodarcza państw UE, 
która doprowadziła w ostatnich latach do uchwalenia budżetów rocznych UE na poziomie niewystarczającym dla 
realizacji polityki spójności i PROW w Polsce, ale także w innych krajach beneficjentach środków UE (narastające 
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i przedłużające się prefinansowanie wydatków z budżetu państwa i budżetów samorządów. Innym źródłem tego 
ryzyka jest także konieczność wygospodarowania środków publicznych w celu zapewnienia współfinansowania 
i prefinansowania krajowego dla realizacji projektów. Na refundację prefinansowania trzeba czekać coraz dłużej 
(wnioski złożone w grudniu 2012 r. zostaną zrefundowane dopiero ok. maja/czerwca br.). 

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na ryzyko związane z toczącymi się negocjacjami wieloletnich ram 
finansowych UE (lata 2014-20). Przedłużające się negocjacje Rady UE z Parlamentem Europejskim mogą 
prowadzić do późnego opracowania dokumentów programowych i operacyjnych niezbędnych dla uruchomienia 
nowych funduszy. Wciąż niepewny jest także wynik negocjacji Rady i Parlamentu Europejskiego co do 
kwalifikowalności podatku VAT w projektach polityki spójności i rozwoju obszarów wiejskich dla wieloletnich ram 
finansowych 2014-20 (uzgodnionej na Radzie Europejskiej 8 lutego br.). Zmiana rozstrzygnięć Rady Europejskiej 
skutkowałaby dodatkowymi poważnymi obciążeniami budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego. 

4) Poręczenia i gwarancje oraz inne operacje 

W najbliższych latach przewiduje się koncentrację udzielania poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa głównie na 
wspieraniu inwestycji prorozwojowych z zakresu infrastruktury drogowej i kolejnictwa. Poręczenia i gwarancje 
będą przede wszystkim udzielane na inwestycje realizowane w oparciu o fundusze z UE (kredyty i obligacje 
poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa powinny umożliwić pozyskanie funduszy UE), a także na inne 
zadania inwestycyjne wynikające z ewentualnych nowych programów wsparcia przewidujących udzielanie 
poręczeń i gwarancji zgodnie z zasadami UE. 

Wartość udzielanych przez Skarb Państwa w danym roku nowych poręczeń i gwarancji ograniczana jest poprzez 
ustawę budżetową. W przyjętej ustawie budżetowej limit na 2013 r. został ustalony na poziomie 300 mld zł i – 
oprócz wspierania wyżej wymienionych projektów – może być wykorzystany na działania podejmowane 
w przypadku ewentualnego pogorszenia warunków funkcjonowania polskiego systemu finansowego w obliczu 
globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego. 

Według stanu na koniec 2012 r. kwota potencjalnych zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu już udzielonych 
poręczeń i gwarancji stanowiła 6,1% PKB. W latach 2013-14 prognozowany jest dalszy wzrost tej relacji, jednak 
nie powinna ona przekroczyć 9% PKB. Ryzyko całego portfela poręczeń i gwarancji według prognoz powinno 
zawierać się w przedziale 5-10%.  

Wśród innych operacji powodujących ryzyko dodatkowych obciążeń dla finansów publicznych należy wymienić 
transakcję związaną z potencjalnym uruchomieniem gwarancji udzielonej za zobowiązania Autostrady 
Wielkopolskiej S.A. z chwilą wezwania Ministra Finansów jako Gwaranta przez EBI, co w konsekwencji może 
spowodować wzrost deficytu i długu o kwotę przejętego zobowiązania. 
 

IV.2. Analiza wrażliwości 

Poniżej przedstawiono wrażliwość wyniku i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w latach 2013-
16 na spadek popytu światowego, zwiększenie inwestycji publicznych, deprecjację kursu złotego i wzrost 
krajowej stopy procentowej. Analizy dokonano w oparciu o rozwijany w Ministerstwie Finansów ekonometryczny 
model finansów publicznych (eMPF). Symulacje przeprowadzono w warunkach lat 2013-16, kiedy gospodarka 
nie znajduje się w stanie długookresowej równowagi (ang. steady state). Ze względu na specyfikację modelu 
eMPF przeprowadzona analiza zakłada, że zmiana stóp procentowych od razu w całości przekłada się na zmianę 
kosztów obsługi długu publicznego. W rzeczywistości koszty obsługi długu są ustalone na pewien okres czasu, 
więc reakcja salda i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych powinna być mniejsza. W tym aspekcie 
mamy więc do czynienia ze skrajnie ostrożnym scenariuszem wrażliwości. 

 



 27 

Wykres 9. Import UE (lewy wykres) oraz reakcja salda i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych na 

zmianę popytu światowego (prawy wykres) 
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Impuls spadku popytu światowego zdefiniowany został jako trwałe obniżenie indykatora popytu światowego - 
którym w modelu jest import UE - o 1% w stosunku do scenariusza bazowego. Bezpośrednim skutkiem zaburzeń 
w otoczeniu zewnętrznym dla gospodarki krajowej jest ograniczenie wymiany handlowej z zagranicą. 
W pierwszym roku od wystąpienia szoku wolumen eksportu spada o 0,5% w stosunku do scenariusza bazowego 
i w kolejnych latach pozostaje niższy o 0,3-0,4%. Ze względu na znaczny stopień importochłonności eksportu 
spadkowi wolumenu eksportu towarzyszy spadek importu (o 0,4-0,5%) wspierany przez deprecjację waluty 
krajowej będącą wynikiem pogorszenia nastrojów w gospodarce światowej. W reakcji na spadek popytu 
zagranicznego przedsiębiorstwa ograniczają działalność inwestycyjną (nakłady brutto na środki trwałe sektora 
prywatnego w pierwszych dwóch latach po szoku pozostają niższe o ok. 0,7% w porównaniu z poziomem ze 
scenariusza bazowego, a w latach kolejnych utrzymują się 0,2-0,3% poniżej ścieżki bazowej), zmniejszają 
zatrudnienie i wynagrodzenia. Dochody do dyspozycji gospodarstw domowych spadają, co ogranicza 
konsumpcję prywatną o 0,1-0,2%. W wyniku tych zaburzeń wolumen PKB pozostaje trwale niższy o 0,1-0,2% 
w porównaniu ze scenariuszem bez szoku. Ograniczeniu popytu krajowego towarzyszy zmniejszenie presji 
inflacyjnej i spadek stóp procentowych. Niższy wzrost gospodarczy negatywnie wpływa na sytuację fiskalną kraju. 
Rośnie deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych (w pierwszym roku o 0,2% PKB, w kolejnych latach 
nieco mniej), w wyniku czego poziom długu sektora w scenariuszu szokowym jest w 2016 r. o 0,6% PKB wyższy 
niż w scenariuszu bazowym. 

 

Wykres 10. Wolumen inwestycji publicznych (lewy wykres) oraz reakcja salda i długu sektora instytucji rządowych 

i samorządowych na zmianę inwestycji publicznych (prawy wykres) 
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Impuls fiskalny został zdefiniowany jako trwałe zwiększenie wolumenu inwestycji sektora instytucji rządowych 
i samorządowych o 1% PKB w stosunku do scenariusza bazowego. Bezpośrednim skutkiem zwiększenia 
wydatków publicznych jest wzrost deficytu, który w analizowanym okresie utrzymuje się 0,5-0,8% PKB powyżej 
ścieżki bazowej. Wyższe wydatki publiczne implikują również wzrost popytu prywatnego (spożycie gospodarstw 
domowych rośnie o 0,1-0,4%, a inwestycje prywatne o 0,8-2,2%), co przyczynia się do poprawy sytuacji na rynku 
pracy, zwiększenia presji inflacyjnej i stóp procentowych oraz pogorszenia salda wymiany z zagranicą. W wyniku 
wprowadzonego zaburzenia wolumen PKB rośnie o 0,1-0,2% w stosunku do ścieżki bazowej. Wyższy wzrost 
gospodarczy neutralizuje negatywne efekty zwiększenia wydatków publicznych w początkowym okresie 
symulacji. W kolejnych latach, przy trwałym pogorszeniu salda sektora, skutki te stają się coraz bardziej widoczne 
- w 2016 r. dług sektora instytucji rządowych i samorządowych jest o 1,6% PKB wyższy niż w scenariuszu bez 
zwiększania wydatków. 

 

Wykres 11. Kurs PLN/EUR (lewy wykres) oraz reakcja salda i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych 

na zmianę kursu PLN/EUR (prawy wykres) 
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Impuls kursowy został wprowadzony w postaci trwałej 10% deprecjacji kursu złotego w stosunku do euro. 
Osłabienie złotego poprawia konkurencyjność krajowych produktów, czego efektem jest wzrost wolumenu 
eksportu o 2,9% w pierwszym roku i 0,3-1,2% w latach kolejnych po wystąpieniu szoku. Ze względu na wysoką 
importochłonność eksportu import w początkowym okresie symulacji również rośnie w porównaniu ze ścieżką ze 
scenariusza bazowego (w pierwszym roku wolniej, a w drugim szybciej niż eksport), lecz w kolejnych latach 
negatywny efekt kursowy zaczyna przeważać i wolumen importu spada poniżej ścieżki bazowej. Wzrost popytu 
na polskie towary sprzyja poprawie sytuacji na rynku pracy i przyspieszeniu działalności inwestycyjnej. 
W rezultacie wolumen PKB w pierwszych dwóch latach od wystąpienia szoku pozostaje wyższy o 1,3-1,9% niż 
w scenariuszu z mocniejszym kursem. Wraz ze wzrostem cen importu, prowadzącym do przyspieszenia wzrostu 
ogólnego poziomu cen i podniesienia stóp procentowych, w kolejnych latach pozytywne efekty deprecjacji waluty 
krajowej zanikają. W pierwszym roku po wystąpieniu szoku wzrost gospodarczy sprzyja wzrostowi dochodów 
sektora instytucji rządowych i samorządowych, który przewyższa wzrost wydatków związanych z obsługą 
zadłużenia denominowanego w walutach obcych i saldo sektora ulega poprawie. W kolejnych latach do głosu 
dochodzą czynniki negatywne, lecz w 2016 r. dług sektora i tak pozostaje niższy niż w scenariuszu bazowym 
(o 0,9 pkt. proc. PKB). 
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Wykres 12. Krótkookresowa stopa procentowa (lewy wykres) oraz reakcja salda i długu sektora instytucji 

rządowych i samorządowych na zmianę krótkookresowej stopy procentowej (prawy wykres) 
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Impuls stopy procentowej został zdefiniowany jako skokowy wzrost nominalnej krótkookresowej stopy 
procentowej o 1 pkt. proc. w całym horyzoncie czasowym objętym analizą. Podwyżka krótkookresowych stóp 
procentowych pociąga za sobą wzrost stóp długookresowych i w rezultacie prowadzi do zwiększenia kosztu 
pozyskiwania kapitału i ograniczenia inwestycji (przy trwale wyższych stopach procentowych inwestycje sektora 
prywatnego w 2016 r. są o blisko 5% niższe niż w scenariuszu bazowym) oraz zwiększenia kosztów 
finansowania długu. Na skutek przesunięcia konsumpcji w czasie w ramach międzyokresowej substytucji oraz 
zaostrzenia warunków udzielania kredytów nieznacznemu spadkowi ulega spożycie prywatne. W rezultacie 
impuls monetarny prowadzi do spadku wolumenu PKB w horyzoncie prognozy o 0,1-0,4%. Saldo sektora 
instytucji rządowych i samorządowych pozostaje trwale niższe o 0,5-0,6% PKB, a dług sektora w 2016 r. jest 
wyższy o 2,3% PKB niż w scenariuszu bazowym. 
 

IV.3. Porównanie z poprzednią aktualizacją Programu 

W porównaniu z ostatnią aktualizacją Programu prognozowana ścieżka realnego wzrostu PKB w latach 2013-14 
uległa obniżeniu. Niższy od oczekiwań okazał się również wzrost PKB w 2012 r. Wśród głównych przyczyn 
należy wymienić pogorszenie sytuacji gospodarczej w otoczeniu zewnętrznym, szybsze od założonego 
dostosowanie inwestycji sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz pogorszenie w stosunku do 
oczekiwań sytuacji dochodowej gospodarstw domowych, co znalazło odzwierciedlenie w większym od 
prognozowanego ograniczeniu popytu konsumpcyjnego sektora prywatnego. 

Wolniejszy od prognozowanego wzrost gospodarczy przyczynił się do istotnego pogorszenia warunków 
cyklicznych, w jakich realizowana jest polityka makroekonomiczna. Według szacunków Ministerstwa Finansów, 
luka produktowa w relacji do potencjalnego PKB wyniosła w 2012 r. minus 1,5% w porównaniu z plus 0,4% 
w 2011 r. Skala pogorszenia cyklu koniunkturalnego była istotnie większa niż oczekiwano wiosną 2012 r., na 
etapie przygotowywania poprzedniej aktualizacji Programu. W związku ze zmianą metodologii szacowania luki 
produktowej przez Ministerstwo Finansów na potrzeby tego porównania wykorzystano prognozy Komisji 
Europejskiej. Zgodnie z szacunkami Komisji Europejskiej z wiosny 2012 r., luka produktowa w relacji do 
potencjalnego PKB miała w 2012 r. wynieść minus 0,9% w porównaniu z minus 0,2% w 2011 r. W lutym 2013 r. 
Komisja przedstawiła jednak szacunki, według których luka produktowa w relacji do potencjalnego PKB wyniosła 
w 2012 r. minus 1,3% w porównaniu z plus 0,5% z 2011 r. Zgodnie z prognozą prezentowaną w niniejszej 
aktualizacji Programu, w horyzoncie do 2016 r. luka produktowa pozostanie ujemna w skali wyraźnie powyżej 2% 
potencjalnego PKB. 

Ścieżka dostosowania fiskalnego uległa pogorszeniu w porównaniu z ostatnią aktualizacją Programu. Nominalny 
deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2012 r. okazał się o 1 pkt. proc. wyższy w porównaniu 
z oczekiwanym. Wyższy od założonego w poprzednim Programie deficyt nominalny w 2012 r. pociągnął za sobą 
rewizję prognozowanego wyniku sektora w kolejnych latach. Pogorszenie dostosowania fiskalnego względem 
ścieżki prezentowanej poprzednio wynika przy tym przede wszystkim z niższej prognozy dochodów sektora, 
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zdeterminowanych przez relatywnie mniej korzystną sytuację gospodarczą w kraju i w otoczeniu zewnętrznym. 
Niemniej jednak, można ocenić, że średnioroczny, skorygowany o czynniki pozostające poza kontrolą rządu, 
wysiłek fiskalny Polski w latach 2010-12 przekroczył zalecane przez Radę Ecofin minimum 1¼ pkt. proc. 
Utrzymanie działań konsolidacyjnych wprowadzonych w latach 2011-12, mimo pogorszenia otoczenia 
makroekonomicznego i tym samym spowolnienia tempa dostosowania fiskalnego, a także wprowadzenie nowych 
działań w następnych latach pozwoli na utrzymanie polityki fiskalnej nakierowanej na redukcję deficytu co 
najmniej do momentu osiągnięcia średniookresowego celu budżetowego (MTO)  

Różnica w relacji długu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB w 2012 r. w stosunku do prognozy 
z poprzedniej aktualizacji Programu wynika przede wszystkim z wyższych potrzeb pożyczkowych budżetu 
państwa, znacznego prefinansowania potrzeb pożyczkowych 2013 r. i wolniejszego nominalnego wzrostu PKB 
w stosunku do zakładanych w poprzedniej aktualizacji. Różnice w kolejnych latach wynikają natomiast 
m.in. z zakładanych wyższych potrzeb pożyczkowych budżetu państwa oraz z obecnie prognozowanego 
wolniejszego (w porównaniu do poprzedniego Programu) wzrostu nominalnego PKB. 

 

Tabela 3. Różnice w porównaniu z poprzednią aktualizacją 

 Kod ESA 2012 2013 2014 2015 2016 

Wzrost PKB (%)       
Aktualizacja 2012  2,5 2,9 3,2 3,8 - 
Obecna aktualizacja  1,9 1,5 2,5 3,8 4,3 

Różnica  -0,6 -1,4 -0,7 0,0 - 
Wynik sektora (% PKB) EDP B.9      

Aktualizacja 2012  -2,9 -2,2 -1,6 -0,9 - 
Obecna aktualizacja  -3,9 -3,5 -3,3 -2,7 -1,6 

Różnica  -1,0 -1,3 -1,7 -1,8 - 
Dług (% PKB)       

Aktualizacja 2012  53,7 52,5 50,6 49,7 - 
Obecna aktualizacja  55,6 55,8 55,7 55,6 54,5 

Różnica  1,9 3,3 5,2 5,8 - 

Źródło: Ministerstwo Finansów, GUS. 
 

V. SSttaabbiillnnoośśćć  ffiinnaannssóóww  ppuubblliicczznnyycchh  ww  ddłłuuggiimm  ookkrreessiiee  

V.1. Strategia 

Zrównoważone finanse publiczne sprzyjają długofalowemu wzrostowi gospodarczemu i są kluczowym 
elementem stabilności makroekonomicznej. Z kolei wysoki deficyt sektora finansów publicznych, poprzez 
negatywny wpływ na oszczędności krajowe, wzrost premii za ryzyko kraju, a tym samym wyższy koszt kapitału 
oraz rosnące koszty obsługi coraz większego długu, hamująco wpływa na akumulację kapitału i w efekcie 
przyczynia się do obniżenia tempa wzrostu potencjalnego PKB. 

Dotychczasowe wysiłki konsolidacyjne i silne fundamenty polskiej gospodarki skutkują poprawą rynkowej oceny 
wiarygodności, o czym świadczy spadek oprocentowania polskich obligacji do poziomów najniższych w ich 
współczesnej historii.  

Zapewnienie dalszego optymalnego tempa konsolidacji finansów publicznych, przy jednoczesnej dbałości 
o zrównoważony wzrost gospodarczy, jest szczególnie ważne w warunkach pogłębiającego się kryzysu 
zadłużeniowego niektórych państw strefy euro. Dlatego też poprawa stanu finansów państwa, realizowana m.in. 
dzięki konsekwentnemu wzmacnianiu dyscypliny fiskalnej, pozostaje jednym z głównych celów polityki fiskalnej 
i gospodarczej rządu. 

W szczególności ważne będzie podjęcie działań, w tym wprowadzenie rozwiązań instytucjonalnych, które – po 
zlikwidowaniu nadmiernego deficytu, a następnie osiągnięciu poziomu średniookresowego celu budżetowego – 



 31 

będą minimalizować ryzyko ponownego wystąpienia nierównowagi finansów publicznych w Polsce. Sprzyjać 
temu będzie m.in. wprowadzenie stabilizującej reguły wydatkowej. 

 

V.2. Projekcja długookresowa, w tym skutki starzenia się ludności 

Przedstawione w tabeli 4 prognozy długookresowej stabilności finansów publicznych zostały przygotowane 
w ramach prac grupy roboczej do spraw starzenia się ludności (AWG) przy Komitecie Polityki Gospodarczej 
(EPC). Wyniki prac AWG zostały opublikowane przez Komisję Europejską w 2012 r. w raporcie 
o przewidywanych do 2060 r. skutkach starzenia się ludności (Ageing Report 2012). Następnie prognozy dla 
Polski zawarte we wspomnianym raporcie zostały zaktualizowane o efekty trzech istotnych reform 
przeprowadzonych w 2012 r., które przyczynią się do wzmocnienia stabilności finansów publicznych w Polsce. 

Bazą dla prezentowanych prognoz były założenia demograficzne opracowane przez Eurostat w 2011 r. oraz 
ekstrapolacja trendów historycznych i techniczne założenia dotyczące konwergencji podstawowych czynników 
wzrostu gospodarczego, tj. pracy, kapitału i produktywności pracy. Założenia makroekonomiczne zostały 
zaktualizowane, uwzględniając skutki reform emerytalnych. Prezentowane obliczenia uwzględniają obowiązujący 
stan prawny, w tym skutki, najważniejszych z punktu widzenia stabilności finansów publicznych, reform systemu 
emerytalnego wprowadzonych od 1 stycznia 1999 r. Głównym elementem reformy powszechnego systemu 
emerytalnego było zastąpienie systemu o zdefiniowanym świadczeniu systemem o zdefiniowanej składce, co 
doprowadziło do ograniczenia ryzyka niewypłacalności systemu w długim okresie poprzez dostosowanie go do 
zmian demograficznych i społeczno-ekonomicznych. 

Nowa projekcja obejmuje przede wszystkim efekty podwyższenia i zrównania wieku emerytalnego dla kobiet 
(obecnie 60 lat) i mężczyzn (obecnie 65 lat) do 67 lat. Zmiany te są wdrażane od 2013 r. – docelowy wiek 
emerytalny zostanie osiągnięty przez mężczyzn w 2020 r., a przez kobiety w 2040 r. Reforma dotyczy zarówno 
systemu powszechnego, jak i rolniczego oraz sędziów i prokuratorów. Po drugie, projekcja uwzględnia 
podwyższenie składki rentowej po stronie pracodawców o 2 pkt. proc. (z 4,5% do 6,5%) z dniem 1 lutego 2012 r., 
które poprawi saldo funduszu rentowego wyodrębnionego w ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 
Kolejną istotną zmianą w systemie ubezpieczeń społecznych było ograniczenie przywilejów emerytalnych służb 
mundurowych. W szczególności, począwszy od 2013 r. osoby rozpoczynające służbę nabędą uprawnienia 
emerytalne po 25, zamiast obecnych 15 latach pracy przy jednoczesnym wymogu ukończenia 55 lat.  

Pakiet reform systemu emerytalnego wpłynął nie tylko na ograniczenie wydatków publicznych, ale przede 
wszystkim na wzrost wysokości przyszłych świadczeń emerytalnych i poprawę salda powszechnego systemu 
emerytalnego. Podniesienie ustawowego wieku emerytalnego wpływa pozytywnie na wzrost podaży pracy, co 
przekłada się na szybszy wzrost gospodarczy.  

Szacunki Komisji Europejskiej wskazują, że skutkiem przeprowadzonej reformy wieku emerytalnego w Polsce 
będzie zwiększenie poziomu PKB w 2060 r. o ok. 6,5% w stosunku do scenariusza bazowego (tj. bez 
wprowadzonej zmiany). Szacunki te są spójne efektami przewidywanymi przez rząd na etapie wdrażania reformy 
i zaprezentowanymi w ocenie skutków regulacji do ustawy wydłużającej wiek uprawniający do przejścia na 
emeryturę. 

Należy ponadto pamiętać, że w maju 2011 r. weszła w życie ustawa zmieniająca podział składki emerytalnej 
pomiędzy system repartycyjny i kapitałowy. Wejście w życie ustawy ograniczyło koszty reformy emerytalnej, nie 
pogarszyło długookresowej stabilności finansów publicznych, przy jednoczesnym zachowaniu neutralności 
uchwalonych rozwiązań dla wysokości emerytur z obowiązkowej części systemu emerytalnego. W wyniku 
przyjęcia ustawy, składka do OFE wynosi od 2013 r. 2,8% podstawy wymiaru i rośnie docelowo do 3,5% od 
2017 r., natomiast pozostała część składki, tj. 4,5% podstawy wymiaru, ewidencjonowana jest na subkoncie 
prowadzonym w ZUS w ramach konta ubezpieczonego i maleje docelowo do 3,8% od 2017 r. W 2013 r. rząd 
dokona przeglądu systemu emerytalnego i w oparciu o diagnozę z niego wynikającą podejmie ewentualne dalsze 
decyzje dotyczące racjonalizacji systemu emerytalnego (w szczególności dotyczyć to może kosztów działania II 
filaru systemu emerytalnego). 
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Tabela 4. Długookresowa stabilność finansów publicznych 

% PKB 2007 2010 2020 2030 2040 2050 2060 

Całkowite wydatki        
W tym związane z wiekiem  19,9 21,3 19,9 20,6 20,2 20,9 21,8 
Wydatki na świadczenia emerytalno-rentowe 11,1 11,8 10,3 10,3 9,6 9,7 9,8 
Wydatki na świadczenia emerytalno-rentowe z 
ubezpieczeń społecznych 11,1 11,8 10,3 10,3 9,6 9,7 9,8 

   Emerytury i wcześniejsze emerytury 9,3 10,2 9,1 9,1 8,1 8,1 8,5 
   Pozostałe świadczenia (renty z tytułu niezdolności 
do pracy i renty rodzinne) 1,7 1,5 1,2 1,3 1,5 1,5 1,3 

   Pracownicze Programy Emerytalne (jeśli w 
sektorze) 

       

Opieka zdrowotna 4,0 4,9 5,4 5,8 6,2 6,5 6,8 
Opieka długookresowa (wcześniej podawana jako 
składowa opieki zdrowotnej) 

0,4 0,7 0,8 1,0 1,3 1,5 1,7 

Wydatki na edukację 4,4 3,9 3,4 3,5 3,1 3,2 3,5 
Pozostałe świadczenia związane z wiekiem        
Odsetki 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Całkowite dochody        
W tym dochody z tytułu własności        
W tym składki na ubezpieczenia emerytalno-
rentowe  

6,9 5,8 7,1 7,2 7,2 7,3 7,3 

Fundusz Rezerwy Demograficznej 0,3 0,7 1,9 3,2 4,7 6,9 10,1 
W tym rezerwy emerytalne nienależące do aktywów 
rządowych 

       

Systemowe reformy emerytalne  

Składki przeniesione do obowiązkowego filaru 
prywatnego 1,3 1,6 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 

Emerytury wypłacane przez obowiązkowy filar 
prywatny 0,0 0,0 0,1 0,3 0,6 1,0 1,3 

Założenia  

Wskaźnik wzrostu produktywności pracy 3,0 2,5 2,3 2,1 2,1 1,8 1,5 
Realny wzrost PKB 6,8 3,9 2,3 1,7 1,5 0,5 0,5 
Wskaźnik aktywności zawodowej mężczyzn (w 
wieku 20-64 lata) 77,4 79,1 81,7 82,2 80,5 80,7 81,2 

Wskaźnik aktywności zawodowej kobiet (w wieku 
20-64 lata) 62,2 64,1 66,0 68,7 68,8 70,2 71,0 

Wskaźnik aktywności zawodowej ogółem (w wieku 
20-64 lata) 69,7 71,5 73,8 75,5 74,7 75,5 76,2 

Stopa bezrobocia (20-64 lata) 9,8 9,6 7,5 7,2 7,2 7,1 7,1 
Populacja w wieku 65+ do ogółu populacji 13,4 13,5 18,2 22,6 25,3 30,6 34,6 

Źródło: Komisja Europejska oraz grupa robocza ds. starzenia się ludności (AWG – Ageing Working Group) działająca 
w ramach Komitetu ds. Polityki Ekonomicznej (EPC - Economic Policy Committee) 
 

W wyniku przeprowadzonych reform prognozowane wydatki emerytalne ogółem spadają z 11,8% PKB w 2010 r. 
do 9,8% PKB w 2060 r. Do 2040 r. zmiany w wydatkach są korzystne z punktu widzenia finansów publicznych: 
stopniowe podwyższanie ustawowego wieku emerytalnego powoduje zmniejszenie liczby emerytów oraz liczby 
wypłacanych świadczeń. Po tym okresie wydatki emerytalne rosną szybciej w porównaniu ze stanem sprzed 
wprowadzenia reformy, co wynika z akumulacji zobowiązań emerytalnych w systemie powszechnym i odroczenia 
momentu ich wypłaty. W efekcie, wpływ reformy powoduje wzrost wydatków o 0,2 pkt proc. PKB w 2060 r., co 
przekłada się równocześnie na wzrost stopy zastąpienia w porównaniu do obliczeń z 2012 r. 

W rezultacie przeprowadzonych reform - przede wszystkim: podwyższenia składki na ubezpieczenie rentowe po 
stronie pracodawców (o 2 pkt. proc.) - oczekiwany jest wzrost dochodów systemu emerytalnego. Konieczność 
dłuższej aktywności zawodowej na skutek podwyższenia wieku emerytalnego prowadzi również do wzrostu 
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dochodów, jednak ogółem udział dochodów w relacji do PKB pozostaje stały, podczas gdy w porównaniu do 
projekcji przed wprowadzeniem reform ulegał zmniejszeniu w badanym okresie.  

Przeprowadzone reformy sprzyjają zwiększeniu podaży pracy, a tym samym wzmacniają długookresowy 
potencjał wzrostu gospodarki, przyczyniając się także do tworzenia nowych miejsc pracy. W rezultacie, stopa 
bezrobocia jest niższa, a współczynnik aktywności zawodowej zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn wyższy 
w porównaniu do projekcji przed wprowadzeniem reform, odpowiednio o: 5,7 i 1,5 pkt. proc. na końcu okresu 
prognozy. 

 

V.3. Zobowiązania warunkowe (contingent liabilities) 

Potencjalne niewymagalne zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki sektora 
instytucji rządowych i samorządowych wyniosły w Polsce na koniec 2012 r. 6,3% PKB, wobec 6,4% PKB na 
koniec 2011 r. Zasadniczy udział w tej kategorii stanowiły poręczenia i gwarancje udzielone przez Skarb Państwa 
– na koniec 2012 r. stanowiły one 6,1% PKB, wobec 6,2% PKB na koniec 2011 r. W ramach portfela poręczeń 
i gwarancji Skarbu Państwa gwarancje udzielone za zobowiązania sektora finansowego (bez gwarancji 
udzielonych na wsparcie Krajowego Funduszu Drogowego w Banku Gospodarstwa Krajowego) stanowiły jedynie 
0,2% PKB. 

 

Tabela 5. Zobowiązania warunkowe 

% PKB 2012 2013 

Gwarancje publiczne 6,3 - 

Z tego udzielone dla sektora finansowego* 0,2 - 

* Dane na temat potencjalnych zobowiązań pozostałych jednostek sektora finansów publicznych z tytułu poręczeń 
i gwarancji udzielonych dla sektora finansowego nie podlegają sprawozdawaniu (dostępne są tylko potencjalne 
zobowiązania ogółem), dlatego prezentowana w tabeli wielkość gwarancji udzielonych za zobowiązania sektora finansowego 
dotyczy tylko poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa. Ze względu na swoją specyfikę nie są tu także 
wykazywane gwarancje udzielone na wsparcie KFD w BGK. 
 

Działalność Skarbu Państwa w zakresie poręczeń i gwarancji nie stwarza istotnych zagrożeń dla finansów 
publicznych. Na koniec 2012 r. prawie 90% niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji 
udzielonych przez Skarb Państwa należało do grupy niskiego ryzyka. Długookresowy współczynnik ryzyka dla 
portfela poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa utrzymał się przy tym na poziomie ok. 6%. 
Wzrost potencjalnych niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb 
Państwa, który przełożył się na wzrost relacji tych zobowiązań do PKB, był, jak w roku poprzednim, przede 
wszystkim wynikiem dużego wolumenu gwarancji udzielonych na wsparcie rozwoju infrastruktury. W kolejnych 
latach przewiduje się możliwość dalszego wzrostu potencjalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji 
udzielonych przez Skarb Państwa, co może przełożyć się na niewielki wzrost relacji tych zobowiązań do PKB. 

 

VI. JJaakkoośśćć  ffiinnaannssóóww  ppuubblliicczznnyycchh  

VI.1. Struktura, wydajność i efektywność wydatków 

Zgodnie z prognozą, poziom wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych w relacji do PKB zmniejszy 
się z 42,3% w 2012 r. do 37,2% w 2016 r. – w stosunku do 2011 r. udział wydatków w relacji do PKB spadnie 
zatem aż o 8,2 pkt. proc. Z punktu widzenia wpływu na saldo sektora ważniejsza jest jednak zmiana wydatków 
krajowych (tj.  wydatków po oczyszczeniu o – neutralne dla deficytu – wydatki finansowane ze środków UE), 
których udział w PKB powinien się zmniejszyć z 40,8% w 2012 r. do 36,5% w 2016 r. 

Duży wpływ na poziom i strukturę wydatków będą miały wdrożone i planowane zmiany systemowe, działania 
podejmowane w kierunku konsolidacji, racjonalizacji i uelastycznienia wydatków oraz dodatkowo działania 
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nakierowane na wzmocnienie dyscypliny finansów publicznych. Obok działań przedstawionych w poprzedniej 
aktualizacji Programu na uwagę zasługują poniżej opisane inicjatywy. 

Poprawę efektywności wydatkowania środków publicznych wspierać będzie wykonywanie zadań przewidzianych 
w znowelizowanej ustawie o finansach publicznych. Ministrowi Finansów nadano uprawnienia prowadzenia 
ogólnej kontroli efektywności i skuteczności realizacji budżetu w układzie zadaniowym, natomiast dysponentom 
części budżetowych – nadzoru i kontroli efektywności oraz skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym 
na podstawie mierników stopnia realizacji celów. Kontynuowane będą prace zmierzające do doskonalenia 
planowania w układzie zadaniowym, w szczególności przez opracowanie i uruchomienie systemu oceny realizacji 
zadań publicznych ujętych w planowaniu zadaniowym i wykonywanych przez administrację rządową. System ten, 
w powiązaniu z ewaluacją polityk publicznych w ramach polityki rozwoju, pozwoli na zwiększenie stopnia 
koordynacji i spójności procesów zarządzania finansowego oraz planowania strategicznego oraz dostarczy 
dysponentom środków publicznych informacji dotyczących efektywności, skuteczności i gospodarności 
wykonywania zadań publicznych, wzmacniając odpowiedzialność i rozliczalność dysponentów z osiąganych 
rezultatów. 

Warto także podkreślić, że w ostatnim czasie zintensyfikowano prace nad poprawą jakości oceny skutków 
regulacji (OSR), które jako narzędzie ułatwiające podjęcie właściwej decyzji wpływają na wybór rozwiązań 
optymalnych z punktu widzenia korzyści i kosztów. Opracowywane OSR są dokładnie sprawdzane przez 
specjalistyczny zespół analityków w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Również w innych resortach zostały 
utworzone zespoły, których celem jest kontrola tworzonych OSR. Istnieje potrzeba ciągłego wzmacniania 
systemu OSR oraz ujednolicania metodyki opracowywania OSR, gdyż prawidłowo funkcjonujący system OSR 
oparty o rzetelną wielowymiarową analizę pozwala na identyfikację najważniejszych szans i zagrożeń, jakie 
niesie ze sobą projektowana lub obowiązująca regulacja. OSR dokonywana na wczesnym etapie prac 
legislacyjnych wspomaga proces decyzyjny, zapewnia ocenę potencjalnych efektów działań administracji oraz 
pozwala na eliminację rozwiązań nieefektywnych dla gospodarki, społeczeństwa oraz finansów publicznych. OSR 
ex post pozwala na ocenę rzeczywistych skutków przyjętych rozwiązań prawnych i jednocześnie stanowi 
podstawę dla formułowania OSR ex ante dla dalszych działań. Podejmowane działania nad poprawą OSR 
uzupełniane są obowiązującym od początku 2011 r. wymogiem monitorowania projektów ustaw generujących 
skutki finansowe z punktu widzenia zmiany poziomu wydatków jednostek sektora finansów publicznych 
w stosunku do wielkości wynikających z obowiązujących przepisów. 

Wykres 13. Koszt funkcjonowania administracji (jako suma wynagrodzeń i zużycia pośredniego) 
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Źródło: Eurostat, Ministerstwo Finansów. 

 

Podobnie jak w poprzedniej aktualizacji Programu, największy spadek wydatków jest oczekiwany w funkcji 
sprawy gospodarcze – o 1,8 pkt. proc. w relacji do PKB, na co w głównej mierze ma wpływ spadek inwestycji 
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publicznych z 5,7% PKB w 2011 r. do 2,8% PKB w 2016 r. (udział nakładów inwestycyjnych w funkcji sprawy 
gospodarcze wynosi ponad 40%). Prognozowany jest spadek zarówno inwestycji infrastrukturalnych 
realizowanych na szczeblu centralnym przez Krajowy Fundusz Drogowy, jak i tych realizowanych przez 
samorządy.  

 

Wykres 14. Nakłady brutto na środki trwałe 
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Źródło: Eurostat, Ministerstwo Finansów. 
 

Znaczący spadek wydatków jest oczekiwany jest także w funkcji działalność ogólnopaństwowa (o 1 pkt. proc. 
w relacji do PKB) co wynika z istotnego obniżenia kosztów obsługi długu w horyzoncie prognozy. 

Ponadto spadek wydatków jest oczekiwany także w ochronie socjalnej (o 0,8 pkt. proc. w relacji do PKB). Będzie 
to wynikać m.in. ze zmniejszonych wypłat świadczeń emerytalnych z tytułu (wprowadzonego w 2009 r.) 
ograniczenia przywilejów uprawniających do przechodzenia na wcześniejsze emerytury oraz przyjętej minimalnej 
waloryzacji świadczeń emerytalnych zgodnie z formułą: CPI + 20% realnego wzrostu wynagrodzeń w gospodarce 
narodowej.  
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Wykres 15. Wydatki socjalne 
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Źródło: Eurostat, Ministerstwo Finansów. 

 

Tabela 6. Wydatki według funkcji 

% PKB 
Kod 

COFOG 
2011 2016 

1. Działalność ogólnopaństwowa 1 5,8 4,8 

2. Obrona narodowa 2 1,2 1,0 

3. Bezpieczeństwo i porządek publiczny 3 1,8 1,5 

4. Sprawy gospodarcze 4 5,6 3,8 

5. Ochrona środowiska 5 0,7 0,4 

6. Gospodarka mieszkaniowa i komunalna 6 0,9 0,9 

7. Ochrona zdrowia 7 4,7 4,2 

8. Organizacja wypoczynku, kultura i religia 8 1,3 0,9 

9. Edukacja 9 5,5 4,7 

10. Ochrona socjalna 10 15,9 15,1 

11. Wydatki ogółem TE 43,4 37,2 

Źródło: Ministerstwo Finansów, GUS. 
 

VI.2. Struktura i wydajność systemów dochodów 

Dochody sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniosły w 2012 r. 38,4% PKB. W 2013 r. prognozowany 
jest spadek tej relacji do 37,8%, natomiast w horyzoncie prognozy spadek, aż do 35,6%. Z punktu widzenia 
wpływu na wynik sektora ważniejsza jest jednak zmiana dochodów krajowych (tj. dochodów po oczyszczeniu o – 
neutralne dla deficytu – transfery związane z bezzwrotną pomocą z UE), których relacja do PKB 
w br.  prognozowana jest na poziomie 36,3% (36,9% w 2012 r.), a w 2016 r. na poziomie 34,9% 

Obok opisanych w rozdziale III.2 zmian w systemie podatkowym wprowadzono również inne, które w mniejszym 
stopniu determinują strumień dochodów, lecz istotnie wpływają na jakość systemu zapewniającego dochody 
sektora instytucji rządowych i samorządowych. 
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Jednym z elementów przeglądu systemu podatkowego i jego efektywności jest cykliczna analiza preferencji 
podatkowych funkcjonujących w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (VAT, podatek akcyzowy, 
PIT i CIT), jak i w podatkach lokalnych zasilających budżety jednostek samorządu terytorialnego. W 2011 r. 
globalna kwota preferencji podatkowych wyniosła 79,1 mld zł, co stanowi, podobnie jak w 2010 r., 5,2% PKB. 
Wzrost wszystkich preferencji w stosunku do ubiegłego okresu sprawozdawczego wyniósł 5,3 mld zł, z czego 
4,2 mld zł stanowi wzrost preferencji w podatku od towarów i usług, głównie z powodu zmiany struktury spożycia. 

Głównym obszarem wspieranym przez państwo poprzez udzielone preferencje podatkowe jest niezmiennie 
rodzina i pomoc socjalna. Obszar ten stanowi połowę preferencji funkcjonujących w systemie podatkowym. 
Kolejnymi sferami, które korzystają z pomocy państwa poprzez preferencje w systemie podatkowym, są 
gospodarka (17%) oraz rolnictwo i zdrowie (po 9%). 

 

Wykres 16. Struktura preferencji podatkowych w Polsce w 2011 r. według typów podatków (jako udział w łącznej 

wartości preferencji podatkowych) 

akcyza 1,2%

podatki lokalne (rolny, od 
nieruchomości) 9,0%

CIT  
13,4%

PIT 
25,2%

VAT  
50,1%

 
Źródło: Ministerstwo Finansów, Preferencje podatkowe w Polsce nr 3, Warszawa 2013. 

 

Obecnie trwają prace legislacyjne dotyczące zmiany Ordynacji podatkowej. W założeniach projektu ustawy o 
zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw planuje się kompleksowe uregulowanie 
kwestii pełnomocnictw, unowocześnienie zasad doręczania pism, uelastycznienie właściwości miejscowej 
organów podatkowych, usprawnienie procedur podatkowych poprzez wdrożenie technik informatycznych. 

Korzystając z doświadczeń międzynarodowych w zwalczaniu unikania obowiązków podatkowych, planuje się 
powrócenie do koncepcji wprowadzenia klauzuli przeciwko obejściu prawa podatkowego razem z funkcją 
niezależnego nadzoru ekspercko-społecznego. W związku z tym w 2014 r. planowane jest utworzenie Rady do 
spraw przeciwdziałania unikaniu opodatkowania. Rozwiązanie to ma na celu systemowe i trwałe zmniejszenie 
możliwości prawnych obejścia prawa podatkowego. 

W ramach usprawnień systemowych planuje się też uproszczenie zasad postępowania w sprawie nadpłat, 
rozszerzenie dostępu do informacji bankowych w procesie poboru podatków. Usprawnień i korekt legislacyjnych 
podyktowanych doświadczeniami praktycznymi planuje się dokonać również w zakresie interpretacji 
indywidualnych oraz uprzednich porozumieniach cenowych. Poprawa jakości i efektywności administracji 
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skarbowej przewidywana jest również w związku z prowadzonymi i planowanymi projektami o charakterze 
informatycznym. Polska administracja podatkowa jest w trakcie realizacji niżej opisanych projektów. 

1) Program e-Podatki 

Projekt ten obejmuje zbiór działań zmierzających do przeprowadzenia transformacji polskiej administracji 
podatkowej. Realizacja programu ma przyczynić się do wzrostu stopnia dobrowolnego wypełniania zobowiązań 
przez podatników m.in. dzięki świadczeniu przez administrację podatkową wysokiej jakości usług publicznych 
oraz zmniejszenia kosztów funkcjonowania systemu podatkowego po stronie podatników i płatników, jak 
i administracji podatkowej. Spowoduje to podniesienie efektywności tej administracji. Celami strategicznymi 
programu są: 

 zmniejszenie luki podatkowej,  

 poprawa efektywności wymiaru, poboru oraz dystrybucji podatków poprzez ich integrację oraz obniżenie 
kosztów poboru do wielkości średniej dla państw OECD, 

 uproszczenie procedur w zakresie wymiaru, poboru i dystrybucji podatków w wyniku zastosowania 
zaawansowanych technologii, 

 usprawnienie procesów rejestracji i ewidencjonowania interesariuszy administracji podatkowej oraz 
usprawnienie procesów wymiany informacji. 
 

Na początku 2013 r. rozpoczęto formalnie prace mające na celu budowę, wdrożenie i utrzymanie systemu e-
Podatki wraz z usługami dodatkowymi, dzięki czemu powstanie. zintegrowany system przeznaczonym do 
wszechstronnego wsparcia funkcjonowania administracji podatkowej. Planuje się, że do 2015 r. powstanie pięć 
kluczowych podsystemów: 

 Centralny Rejestr Podmiotów - realizujący funkcjonalności zapewniające gromadzenie danych 
identyfikacyjnych, adresowych, klasyfikacyjnych i innych, ulegających okazjonalnym zmianom, dotyczących 
podmiotów podlegających rejestracji w tym systemie na podstawie przepisów prawa,  

 Centrum Rozliczeniowe - ewidencjonowane i monitorowane w nim będą wszelkie rozliczenia finansowe 
administracji podatkowej związane z poborem podatków. Kluczową usługą tego podsystemu będzie 
automatyczna ewidencja zdarzeń rozliczeniowych, do której inne podsystemy będą przekazywały informacje 
istotne z punktu widzenia rozliczeń finansowych administracji podatkowej z otoczeniem,  

 Scentralizowany System Poboru - aplikacja realizująca usługi wspierające kluczowe procesy związane 
z wymiarem podatku, planowaniem i realizacją kontroli podatkowych, egzekucją administracyjną, 
postępowaniem karnym skarbowym oraz z aplikowaniem reguł decyzyjnych implementujących strategie 
postępowania z ryzykiem niewywiązywania się podatników/płatników z obowiązków wynikających z prawa 
podatkowego,  

 Platforma Usług Administracji Podatkowej - przez którą przechodzić będzie praktycznie każda informacja 
przekazywana pomiędzy administracją podatkową a jej otoczeniem, w tym zarówno innymi krajowymi 
instytucjami publicznymi i ich systemami informatycznymi, jak i z klientami administracji oraz 
wykorzystywanymi przez nich aplikacjami,  

 Portal Podatkowy – służący upowszechnieniu aktualnych i bieżących informacji podatkowych, dotyczących 
zmian w przepisach, obowiązujących wykładni przepisów i innych informacji o charakterze ogólnym oraz 
informacji dedykowanych konkretnemu podatnikowi, jak np. zbliżające się terminy złożenia oczekiwanych od 
niego deklaracji, obowiązujące go terminy płatności należności podatkowych, pozwalający też na 
komponowanie i rozsyłanie informacji do podatników, itp. 

2) Centralizacja procesów obsługi (pomocniczych)  

W ramach tego projektu przewiduje się przeprowadzenie centralizacji na poziomie województwa działań 
wspólnych dla jednostek organizacyjnych administracji podatkowej i zwiększenie efektywności w obszarze 
realizowanych przez te jednostki procesów obsługi urzędu (procesy pomocnicze), takich jak obsługa finansowa 
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i kadrowa urzędu, zarządzanie majątkiem, remontami i inwestycjami, zamówienia publiczne, obsługa 
informatyczna, audyt, kontrola zarządcza, zarządzanie jakością, komunikacja oraz ochrona informacji niejawnych 
i bhp, jak również osiągnięcie wymiernych korzyści wynikających ze zmiany zasad ich organizacji i sposobu 
zarządzania nimi. Procesy pomocnicze dotychczas realizowane przez urzędy skarbowe w zakresie obsługi 
i utrzymania urzędu przeniesione zostaną na wyższy poziom, tj. na poziom izby skarbowej. Urzędy skarbowe 
zostaną odciążone od konieczności realizacji procesów administracyjnych na rzecz skoncentrowania się na 
zadaniach związanych z realizacją poboru podatków. Integracja procesów związanych z zarządzaniem 
i organizacją jednostek korzystnie wpłynie na wydajność, przejrzystość i szybkość działania administracji 
podatkowej, a ponadto, umożliwi skuteczną koordynację oraz efektywny nadzór nad realizacją zadań statutowych 
oraz świadczeniem usług publicznych. 

Na gruncie prawa celnego od kilku lat bardzo silna jest tendencja do uproszczenia i odformalizowania procedur 
celnych, tak aby uczynić je jak najbardziej „przyjaznymi” dla biznesu przy zachowaniu skuteczności w zwalczaniu 
wszelkiego rodzaju patologii występujących w obrocie towarowym. Celem wprowadzanych ułatwień jest m.in. 
obniżenie kosztów działalności przedsiębiorców oraz administracji, jak również ograniczenie obciążeń. Mając to na 
względzie, w 2012 r. zostały wprowadzone m.in. ułatwienia mające na celu upowszechnianie przesyłania 
elektronicznych zgłoszeń celnych w przywozie bez konieczności przedkładania formy papierowej i większości 
towarzyszących dokumentów. Dodatkowo, opracowane zostały wytyczne dotyczące dokumentów papierowych 
przedkładanych jako załączniki do zgłoszeń celnych CELINA, ECS lub NCTS, których celem jest zapewnienie 
w oddziałach celnych jednolitej praktyki dotyczącej przedkładania dokumentów papierowych jako załączników do 
elektronicznych zgłoszeń celnych obsługiwanych w systemach CELINA, ECS, NCTS. Ponadto, wprowadzono szereg 
ułatwień m.in. o charakterze techniczno-organizacyjnym oraz obsługowym dla tzw. upoważnionych przedsiębiorców 
(Authorised Economic Operators, AEO), spełniających bardzo wysokie kryteria w zakresie wypłacalności, 
bezpieczeństwa, prowadzenia ewidencji i przestrzegania przepisów. 

Kolejnym programem realizowanym w Ministerstwie Finansów, trwale poprawiającym efektywność administracji 
publicznej, jest Program e-Cło – pakiet rozwiązań legislacyjnych, organizacyjnych, finansowych i technicznych, 
służący wdrożeniu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną dla przedsiębiorców w obszarze 
międzynarodowego obrotu towarowego oraz poboru należności celnych i podatkowych. Realizacja tego projektu 
(w okresie 2008-14) pozwoli na sprawniejsze zarządzanie ryzykiem, monitorowanie międzynarodowego obrotu 
towarowego, przemieszczania wyrobów akcyzowych. W szczególności, spowoduje uszczelnienie systemu poboru 
i zwiększenie wpływów z należności w obszarze działania administracji celnej. 

Pełne wdrożenie Programu e-Cło przełoży się na przyspieszenie i usprawnienie oraz obniżenie kosztów obsługi 
wniosków i procedur udzielania pozwoleń jak również przyczyni się do obniżenia kosztów transakcyjnych 
ponoszonych przez przedsiębiorców w związku z dopełnieniem formalności celnych. Wdrożenie programu będzie 
również wiązać się z racjonalizacją kosztów eksploatacji i utrzymania służb informatycznych służby celnej oraz 
poprawą jakości danych dzięki jednemu wspólnemu systemowi danych referencyjnych. 
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VII. ZZaaggaaddnniieenniiaa  iinnssttyyttuuccjjoonnaallnnee  ffiinnaannssóóww  ppuubblliicczznnyycchh  

VII.1. Reguły fiskalne  

1) Stabilizująca reguła wydatkowa 

Zasadniczym celem numerycznych reguł fiskalnych jest zapewnienie stabilności fiskalnej i stabilności 
makroekonomicznej oraz utrzymanie (ewentualnie ograniczanie) wielkości sektora finansów publicznych 
na określonym poziomie. Krajowe ramy fiskalne w Polsce oparte są na kilku regułach. Obecnie najważniejszą 
w tym zbiorze jest reguła długu, ujęta w dwóch aktach prawnych – Konstytucji RP oraz ustawie o finansach 
publicznych. Jej głównym celem jest niedopuszczenie do przekroczenia przez państwowy dług publiczny 
(obliczany przy zastosowaniu polskiej metodyki) określonych progów (jako % PKB).  

Od 2011 r. obowiązuje tymczasowa wydatkowa reguła dyscyplinująca. Ogranicza ona tempo wzrostu 
planowanych (plan stanowi zarazem limit) wydatków dyskrecjonalnych i tzw. nowych wydatków sztywnych, które 
obejmą także dotychczasowe wydatki sztywne, jeśli determinujący je akt prawny zostanie zmodyfikowany. 
Tempo wzrostu wspomnianych wydatków nie może przekroczyć prognozowanego wskaźnika inflacji CPI 
powiększonego o 1 pkt proc. Reguła dyscyplinująca będzie obowiązywała do momentu wydania przez Radę 
Ecofin decyzji o uchyleniu procedury nadmiernego deficytu wobec Polski.  

Po uchyleniu procedury nadmiernego deficytu priorytetem dla Polski będzie dalsze obniżenie wyniku sektora 
instytucji rządowych i samorządowych, a w konsekwencji długu publicznego, a następnie utrzymanie tych 
kategorii na bezpiecznych poziomach. Cel ten ma zostać osiągnięty dzięki trwałej stabilizującej regule 
wydatkowej, która zastąpi tymczasową regułę dyscyplinującą. Ograniczenie dynamiki wydatków określonej części 
sektora finansów publicznych będzie powodowało, że relacja zadłużenia do PKB powinna się stopniowo obniżać. 

Limit zostanie nałożony na wydatki sektora finansów publicznych i Krajowego Funduszu Drogowego - z dwoma 
wyjątkami. Po pierwsze, przy obliczaniu wyłączone zostaną wydatki finansowane środkami z bezzwrotnej 
pomocy unijnej, dla których ostatecznym beneficjentem są jednostki sektora instytucji rządowych 
i samorządowych. Jest to uzasadnione tym, że wpływ środków unijnych na deficyt (liczony według ESA’95) jest 
neutralny, tj. dochody sektora z UE wykazywane są zawsze w wysokości wydatków sektora finansowanych ze 
środków z UE, niezależnie od kasowych przepływów. Po drugie, rozważane jest wyłączenie również wydatków 
jednostek, które posiadają ustawowy wymóg zbilansowania planu budżetu. Wydatki (koszty) tych jednostek 
muszą zostać w pełni pokryte dochodami (przychodami), więc ich wpływ na deficyt także jest neutralny. Nie ma 
więc uzasadnienia sytuacja w której dynamika ich wydatków wpływałaby na dynamikę wydatków pozostałych 
jednostek. 

Tak określony limit zostanie następnie skorygowany o oczekiwany poziom 12  wydatków podsektora 
samorządowego, jednostek, o których mowa w art. 139 ust. 2 ustawy o finansach publicznych oraz Narodowego 
Funduszu Zdrowia. Reszta limitu – tzw. sublimit - będzie dzielona w ramach pozostałej części sektora finansów 
publicznych. Sublimit będzie miał charakter wiążący. Tym samym, choć tylko ta grupa podmiotów będzie 
podlegała regule, reguła zapewni stabilizację wyniku i długu całego sektora instytucji rządowych 
i samorządowych. Równocześnie należy podkreślić, że sublimit wydatkowy nie będzie dotyczył każdego 
podmiotu czy transakcji w takim samym stopniu – będzie on miał charakter zagregowany, a więc ograniczy 
łączny wzrost wydatków. Oznacza to, że niektóre wydatki będą mogły rosnąć szybciej, o ile będą kompensowane 
odpowiednio wolniejszym wzrostem (lub spadkiem) innych wydatków objętych sublimitem. 

W sytuacji równowagi finansów publicznych dynamika limitu wydatków będzie stanowiła iloczyn części realnej 
(w postaci indykatora średniookresowego realnego tempa wzrostu PKB) oraz części nominalnej (np. w postaci 
prognozowanej inflacji CPI lub dynamiki deflatora PKB na rok podlegający limitowi). Dynamika ta będzie 
obniżana w sytuacji nadmiernego zadłużenia lub deficytu. Pozwoli to Polsce na wypełnienie zobowiązań w 
obszarze polityki budżetowej, wynikających z Paktu Stabilności i Wzrostu. 

                                                 
12 Będzie to wartość wyrażona w zł (w cenach bieżących) ustalana na podstawie iloczynu indykatora średniookresowego 
wzrostu PKB i średniego udziału wykonanych wydatków jst, po wyłączeniu wydatków finansowanych ze środków z UE, 
do PKB z ostatnich ośmiu lat. 
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Opracowanie stabilizującej reguły wydatkowej jest bezpośrednio związane z koniecznością wdrożenia do końca 
2013 r. dyrektywy Rady 2011/86/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw 
członkowskich, zobowiązującą wszystkie państwa UE m.in. do stosowania silnych numerycznych reguł 
fiskalnych. Takie reguły powinny być wykorzystywane w corocznych ustawach budżetowych, jak też 
w wieloletniej perspektywie planowania budżetowego. Mają one przyczynić się do utrzymywania w średnim 
okresie wyniku instytucji rządowych i samorządowych na poziomie średniookresowego celu budżetowego (MTO), 
który dla Polski wynosi -1% PKB. Reguły fiskalne powinny mieć określony cel i zakres, zapobiegać procyklicznej 
polityce budżetowej oraz podlegać skutecznemu i terminowemu monitorowaniu. Dyrektywa wymaga ponadto 
precyzyjnego zdefiniowania tzw. klauzul wyjścia (umożliwiających czasowe zawieszenie reguł) oraz konsekwencji 
nieprzestrzegania reguł wraz z mechanizmami ich skutecznego egzekwowania. Polska jest zobowiązana 
wdrożyć wspomnianą dyrektywę do końca 2013 r. i niezwłocznie przekazać Komisji Europejskiej tekst przepisów 
niezbędnych do jej wykonania. 

Stabilizująca reguła wydatkowa będzie miała kluczowe znaczenie w corocznym procesie budżetowym. Uwaga w 
procesie budżetowym zostanie skoncentrowana na sposobie podziału sublimitu wydatkowego wyznaczonego 
adekwatnie do stanu finansów publicznych i koniunktury, a nie na wysokości sublimitu. Dodatkowo, limity 
wydatkowe będą wyznaczane w sposób indykatywny w perspektywie wieloletniej, zgodnie z formułą 
i prognozowanymi wartościami zmiennych, co usprawni proces planowania budżetowego. 

Formuła wyznaczająca limit na rok t+1 będzie składała się z czterech części: 1) limitu wydatkowego z roku t, który 
będzie mnożony przez 2) część nominalną i przez 3) ośmioletnią średnią realną dynamikę PKB (za okres od t-6 
do t+1). Przyjęcie takiej formuły zapobiegnie procyklicznemu kształtowaniu się polityki fiskalnej. W przypadku 
stwierdzenia nierównowagi finansów publicznych (w odniesieniu do wyniku sektora instytucji rządowych 
i samorządowych lub wskaźnika państwowego długu publicznego) od limitu dodatkowo będzie odejmowany 
4) składnik korekty. 

Klauzule wyjścia, zezwalające na określanie arbitralnego, abstrahującego od formuły poziomu limitu 
wydatkowego, są przewidziane jedynie w razie stanu wojennego, wyjątkowego albo klęski żywiołowej na całym 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nieprzestrzeganie reguły będzie wiązało się z tymi samymi 
konsekwencjami, co złamanie ustawy o finansach publicznych. 

Tak skonstruowana reguła zapewni zatem stabilność finansów publicznych poprzez poprawę i stabilizację wyniku 
sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz długu publicznego. Następnie, utrzymywanie dynamiki limitu 
wydatkowego na poziomie średniookresowego tempa wzrostu PKB i odpowiednie, stabilne kształtowanie się 
dochodów powinny przyczynić się do stabilizacji wyniku sektora instytucji rządowych i samorządowych w średnim 
okresie na poziomie -1% PKB.  

2) Reguły w podsektorze samorządowym 

Rok 2014 będzie pierwszym, w którym obowiązujące obecnie limity dotyczące poziomu zadłużenia oraz poziomu 
kosztów obsługi długu zostaną zastąpione indywidualnymi wskaźnikami zadłużenia odzwierciedlającymi 
ekonomiczną zdolność jednostek samorządu terytorialnego (JST) do spłaty zobowiązań. Nowy limit będzie 
uzależniony od zdolności jednostki do generowania odpowiednich nadwyżek w bieżącej części budżetu oraz 
wysokości dochodów ze sprzedaży majątku. Wskaźnik zadłużenia, liczony na podstawie wielkości z trzech 
poprzednich lat, z jednej strony znosi ograniczenia wiążące jednostki samorządu terytorialnego, dla których 
zaciąganie nawet dość znacznych zobowiązań finansowych może być instrumentem bezpiecznej polityki 
rozwojowej, z drugiej zaś dyscyplinuje te jednostki, którym wysokie obciążenie dochodów spłatami zobowiązań 
nakazuje dużą ostrożność przy zaciąganiu nowych kredytów i pożyczek czy też emisji papierów wartościowych. 
Wskaźnik zadłużenia ma za zadanie zabezpieczyć jednostki samorządu terytorialnego przed nadmierną 
kumulacją płatności z tytułu obsługi zadłużenia w stosunku do ich zdolności ekonomicznych. 

Zgodnie z pierwotnym zamierzeniem, dopełnieniem projektowanej docelowej, stabilizującej reguły wydatkowej 
miało być wprowadzenie prawnie wiążącego limitu dla deficytu podsektora samorządowego. Jednak 
przeprowadzone analizy obowiązujących reguł, zarówno tych dotyczących JST, jak i pozostałych jednostek na 
szczeblu samorządowym, wskazują na wystarczającą, dużą siłę ograniczającą nierównowagę fiskalną tego 
podsektora. Wprowadzono jedynie mechanizmy wzmacniające bieżący monitoring sytuacji finansowej JST oraz 
planowania wieloletniego (por. rozdział VII.3). 
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Tabela 7. Reguły fiskalne dotyczące jednostek samorządu terytorialnego w obowiązującym stanie prawnym 

  2009 2010 2011 2012 2013 od 2014 

Reguła długu* 
relacja zobowiązań 

do dochodów 

60% brak 

Wyłączenia z reguły 

długu 

emitowane papiery wartościowe, kredyty i pożyczki zaciągane 
w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym 

środkami z UE (na finansowanie i współfinansowanie) 
  

Reguła kosztów 

obsługi 

relacja kosztów 
obsługi 

(część kapitałowa + 
odsetki) do 
dochodów 

15% (12%)** indywidualny wskaźnik zadłużenia 

Wyłączenia z reguły 

kosztów obsługi 

długu  

obsługa zobowiązań związana z zobowiązaniami 
zaciągniętymi w związku z realizacją wydatków 

finansowanych z udziałem środków z UE 

obsługa zobowiązań związana ze 
zobowiązaniami zaciągniętymi 

w związku z realizacją wydatków 
finansowanych z udziałem środków 

z UE oraz euroobligacji 
wyemitowanych przed wejściem 

w życie ustawy o finansach 
publicznych z 2009 r. (bez odsetek) 

Reguła co najmniej 

zrównoważonego 

wyniku bieżącego 

Brak TAK 

* W grudniu 2010 r. zaostrzono kryteria tytułów zaliczanych do długu publicznego. Dzięki wprowadzeniu de facto 
ekonomicznego kryterium klasyfikacji długu skutecznie ograniczono możliwość omijania przez JST limitu zadłużenia 
wyznaczonego na poziomie 60% ich dochodów. 

** 12% w przypadku przekroczenia przez państwowy dług publiczny progu 55% PKB. 

W latach 2013-18 stosuje się wyłączenia z reguł fiskalnych dla - przejętych przez JST - zobowiązań przekształcanych 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 

Źródło: Ministerstwo Finansów 

 

VII.2. Proces budżetowy, w tym zarządzanie statystykami sektora 

W celu zapewnienia efektywnego funkcjonowania stabilizującej reguły wydatkowej kontynuowane będzie 
wzmacnianie krajowych ram fiskalnych, polegające na zwiększeniu roli podejścia top-down w planowaniu 
budżetowym, poprawie bieżącego monitorowania sytuacji finansowej oraz sprawozdawczości (opisane 
w poprzedniej aktualizacji Programu). 

Intensywne prace nad zwiększeniem zakresu oraz częstotliwości zbierania danych o jednostkach sektora 
instytucji rządowych i samorządowych pozwolą Polsce na wypełnienie wymogów dyrektywy Rady 2011/86/UE 
z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich. Na stronie 
internetowej Ministerstwa Finansów będą publikowane dane fiskalne: miesięczne odnośnie do podsektora 
centralnego oraz funduszy ubezpieczeń społecznych (z miesięcznym opóźnieniem) oraz dane kwartalne 
odnośnie do podsektora lokalnego (z kwartalnym opóźnieniem). Na stronie tej dostępna będzie także tablica 
metodyczna obrazująca przejście od danych kasowych do statystyk sektora instytucji rządowych 
i samorządowych, opracowanych zgodnie z metodyką ESA’95. Główny Urząd Statystyczny będzie natomiast 
publikował dane na temat: zobowiązań warunkowych mających potencjalnie istotny wpływ na sytuację budżetową 
(w tym na temat pożyczek zagrożonych, zobowiązań przedsiębiorstw publicznych, umów partnerstwa publiczno-
prywatnego zaklasyfikowanych poza bilansem sektora, udzielonych gwarancji w odniesieniu do sektora ogółem 
i wszystkich podsektorów oraz udziału sektora instytucji rządowych i samorządowych w kapitale przedsiębiorstw 
prywatnych i publicznych (z zachowaniem zasady istotności). 
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VII.3. Inne zmiany instytucjonalne 

Przepisy ustawy o finansach publicznych przewidują w ramach procedur ostrożnościowych i sanacyjnych szereg 
działań w przypadku przekroczenia przez państwowy dług publiczny (PDP) określonych w relacji do PKB progów. 

Do końca 2012 r. zobowiązania zaliczane do długu publicznego wyrażone w walutach obcych przeliczane były na 
złote kursem z ostatniego dnia roboczego roku. Możliwa była zatem sytuacja, w której zmiany kursów walut 
w ostatnim dniu roboczym roku, często wynikające z uwarunkowań zewnętrznych, niezwiązanych z polską 
gospodarką, mogły być przyczyną przekroczenia progów ostrożnościowych, a zatem mogły wymuszać zmiany 
w polityce fiskalnej nie zawsze w danym momencie zasadne z punktu widzenia ekonomicznego. Przeliczanie 
zadłużenia zagranicznego dla celów procedur ostrożnościowych kursem z ostatniego dnia roku mogło także 
zachęcać do ataków spekulacyjnych na walutę polską oraz budzić niepokój uczestników rynku o ewentualne 
próby podejmowane przez Ministra Finansów czy Narodowy Bank Polski w celu wpływu na poziom kursu 
rynkowego na koniec roku. 

Ponadto, w ramach zarządzania długiem Skarbu Państwa w IV kwartale danego roku budżetowego następuje 
zaciąganie zobowiązań na finansowanie potrzeb pożyczkowych następnego roku w celu zmniejszenia ryzyka 
refinansowania długu. Takie działania wpływają pozytywnie na stabilność finansów publicznych, jednak powodują 
z końcem roku zwiększenie długu brutto i ryzyko przekroczenia progów ostrożnościowych. 

Chcąc zwiększyć przewidywalność polityki fiskalnej państwa poprzez wyeliminowanie ryzyka uruchomienia 
dotkliwych procedur mających wpływ na stronę dochodową (np. podwyższenie stawek VAT), jak i wydatkową (np. 
ograniczenie indeksacji rent i emerytur) sektora finansów publicznych, a wynikających z przejściowego osłabienia 
złotego lub też prefinansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, wprowadzono nowy miernik stanowiący 
punkt odniesienia dla uruchomienia ograniczeń w przypadku przekroczenia przez relację kwoty PDP do PKB 
odpowiednio progu 50% lub 55%. Od 1 stycznia 2013 r. PDP przeliczany jest na złote z zastosowaniem średniej 
arytmetycznej z kursów walut obcych z roku budżetowego, za który ogłaszana jest relacja. Tak wyliczona kwota 
jest następnie pomniejszana o wolne środki finansowe Ministra Finansów na koniec roku budżetowego, służące 
finansowaniu potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w następnym roku budżetowym. 

Od 2013 r. obowiązują także zmiany w prawie, które wzmacniają mechanizmy monitorowania sytuacji finansowej 
oraz wieloletniego planowania w finansach publicznych, w szczególności w odniesieniu do JST. W oparciu 
o znowelizowane przepisy ustawy o finansach publicznych ustalony zostanie jednolity wzór wieloletniej prognozy 
finansowej dla wszystkich JST, który pośrednio powinien się przyczynić do opracowywania przez poszczególne 
JST całościowych realistycznych prognoz pozwalających na porównywanie efektywności działania tych 
jednostek. 

Ponadto, w celu zapewnienia spójności wieloletniego planowania od 2013 r. obowiązuje nowy termin 
sporządzania przez Radę Ministrów aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa, spójny 
z obowiązującym od 2011 r. Semestrem Europejskim oraz ze znowelizowanym rozporządzeniem Rady 
nr 1466/97/WE w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk 
gospodarczych. 
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Aneks 
 

Tabela 8. Wzrost gospodarczy 

2012 2012 2013 2014 2015 2016 
 

Kod 
ESA Poziom 

Tempo 
wzrostu 

Tempo 
wzrostu 

Tempo 
wzrostu 

Tempo 
wzrostu 

Tempo 
wzrostu 

1. Realny PKB (mld PLN) B1*g 1318,0 1,9 1,5 2,5 3,8 4,3 

2.Nominalny PKB (mld PLN) B1*g 1595,3 4,4 3,0 4,8 6,3 6,9 

Składowe realnego PKB 

3. Spożycie prywatne P.3 790.2 0,8 1,1 2,1 3,2 3,5 

4. Spożycie publiczne P.3 219,6 0,0 0,9 0,0 -0,6 -0,1 

5. Nakłady brutto na środki trwałe P.51 
280,8 -0,8 -0,7 4,4 7,8 9,2 

6. Przyrost rzeczowych środków 
obrotowych oraz nabycie netto 
aktywów wyjątkowej wartości (% PKB) 

P.52 + 
P.53 

14,7 1,1 1,1 1,6 2,0 2,3 

7. Eksport towarów i usług P.6 564,7 2,8 2,8 4,3 5,0 5,1 

8. Import towarów i usług P.7 553,4 -1,8 0,9 4,9 5,5 5,9 

Wkład we wzrost PKB 

9. Finalny popyt krajowy    -0,2 0,8 2,7 4,0 4,6 

10. Przyrost rzeczowych środków 
obrotowych oraz nabycie netto 
aktywów wyjątkowej wartości  

P.52 + 
P.53  -0,6 0,0 0,5 0,4 0,4 

11. Saldo handlu zagranicznego  B.11  2,0 0,8 -0,1 -0,2 -0,3 
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Tabela 9. Procesy inflacyjne 

2012 2012 2013 2014 2015 2016 
 

Kod 
ESA Poziom 

Tempo 
wzrostu 

Tempo 
wzrostu 

Tempo 
wzrostu 

Tempo 
wzrostu 

Tempo 
wzrostu 

1. Deflator PKB    2,5 1,5 2,2 2,5 2,5 

2. Deflator spożycia prywatnego   3,6 1,6 2,4 2,5 2,5 

3. HICP   3,7 1,6 2,4 2,5 2,5 

4 Deflator spożycia publicznego   3,7 1,6 2,4 2,5 2,5 

5.Deflator nakładów brutto na 
środki trwałe 

  1,0 2,1 3,5 2,4 2,7 

6. Deflator eksportu towarów 
i usług 

  4,0 -0,8 2,1 1,5 2,0 

7. Deflator importu towarów 
i usług 

  5,5 0,0 3,2 1,6 2,1 

 

 

Tabela 10. Rynek pracy 

2012 2012 2013 2014 2015 2016 

 
Kod 
ESA Poziom 

Tempo 
wzrostu 

Tempo 
wzrostu 

Tempo 
wzrostu 

Tempo 
wzrostu 

Tempo 
wzrostu 

1. Pracujący (tys. osób)*  15591 0,2 -0,3 0,0 0,6 0,6 

2. Pracujący (liczba godzin)**        

3. Stopa bezrobocia (%)***  10,1 10,1 10,8 11,0 10,6 10,3 

4. Wydajność pracy (tys. 
osób)**** 

 
84,5 1,7 1,7 2,5 3,1 3,6 

5. Wydajność pracy (liczba 
godzin)***** 

 
- - - - - - 

6. Koszty pracy (mld PLN) D.1 574,2 3,5 2,4 3,4 5,3 5,8 

7. Koszty pracy na jednego 
zatrudnionego (tys. PLN) 

 
47,5 2,7 2,2 3,2 4,7 5,2 

* Pracujący przeciętnie według BAEL (15 lat i więcej). 

** Według definicji z rachunków narodowych. 

*** Zharmonizowana stopa bezrobocia, zgodna z definicją Eurostatu, poziomy. 

**** Realny PKB na jednego pracującego. 

***** Realny PKB na godzinę pracy. 
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Tabela 11. Salda sektorów instytucjonalnych  

% PKB 
Kod 
ESA 

2012 2013 2014 2015 2016 

1. Zadłużenie / wierzytelności netto 
względem reszty świata 

B.9 1,3 0,2 1,1 2,4 3,8 

w tym: 

- saldo towarów i usług 
 

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

- saldo dochodów pierwotnych i transferów  3,4 3,0 3,0 3,3 3,6 

- rachunek kapitałowy  -2,2 -2,5 -2,3 -1,5 -0,7 

2. Zadłużenie / wierzytelności netto 
sektora prywatnego 

B.9 2,6 3,3 2,2 0,3 -2,2 

3. Zadłużenie / wierzytelności netto 
sektora instytucji rządowych i 
samorządowych 

EDP 
B.9 

-3,9 -3,5 -3,3 -2,7 -1,6 

4. Różnice statystyczne  - - - - - 

 

 

Tabela 12. Podstawowe założenia egzogeniczne 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Krótkookresowe stopy proc. (średniorocznie) 4,9 3,2 2,6 2,6 2,8 

Długookresowe stopy proc. (średniorocznie) 5,0 3,6 3,1 3,0 3,3 

Nominalny efektywny kurs walutowy 1,6 -1,0 -3,5 -3,7 -3,9 

Kurs walutowy w relacji do euro (średniorocznie)  4,19 4,15 4,00 3,85 3,70 

Wzrost światowego PKB bez UE* 3,9 4,0 4,5 – – 

Wzrost PKB w UE* -0,3 0,1 1,6 – – 

Wzrost rynków eksportowych** -0,1 1,5 4,6 4,8 4,8 

Wzrost wolumenu światowego importu bez UE* 3,8 4,4 6,1 – – 

Ceny ropy (Brent, USD/baryłka)* 111,8 113,7 106,4 – – 

* Źródło: Komisja Europejska, European Economic Forecast. Winter 2013, luty 2013. 

** Jako indykator rynków eksportowych - import UE. 
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Tabela 13. Sektor instytucji rządowych i samorządowych 

 
Kod 
ESA 

2012 
mld 
PLN 

2012 
% PKB 

2013 
% PKB 

2014 
% PKB 

2015 
% PKB 

2016 
% PKB 

Wynik (EDP B9) według podsektorów 

1. Sektor instytucji rządowych 
i samorządowych 

S.13 -62,7 -3,9 -3,5 -3,3 -2,7 -1,6 

2. Podsektor centralny S.1311 -61,5 -3,9 -3,4 -3,4 -3,0 -1,9 
3. Podsektor federalny S.1312  
4. Podsektor lokalny S.1313 -4,5 -0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 
5. Fundusze ubezpieczeń 
społecznych 

S.1314 3,4 0,2 -0,3 -0,2 0,0 0,0 

Sektor instytucji rządowych i samorządowych 

6. Dochody ogółem TR 612,3 38,4 37,8 37,2 36,2 35,6 
7. Wydatki ogółem TE 675,0 42,3 41,3 40,5 38,9 37,2 
8. Wynik EDPB.9 -62,7 -3,9 -3,5 -3,3 -2,7 -1,6 
9. Odsetki EDP 

D.41 
45,3 2,8 2,7 2,4 2,2 2,1 

10. Wynik pierwotny  -17,4 -1,1 -0,8 -0,9 -0,5 0,5 
11. Działania jednorazowe i 
tymczasowe 

 
0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 

Wybrane kategorie dochodów sektora instytucji rządowych i samorządowych 

12. Podatki ogółem 
(=12a+12b+12c) 

 321,1 20,1 19,7 19,7 19,5 19,4 

12a. Od produkcji i importu D.2 205,6 12,9 12,8 12,8 12,6 12,3 
12b. Od dochodów, majątku D.5 115,2 7,2 6,9 6,9 6,9 7,0 
12c. Od kapitału D.91 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
13. Składki na ubezpieczenie 
społeczne 

D.61 196,1 12,3 12,2 12,0 11,8 11,7 

14. Dochody z własności D.4 21,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,9 
15. Pozostałe  73,5 4,6 4,8 4,5 4,1 3,6 
16. Dochody ogółem TR 612,3 38,4 37,8 37,2 36,2 35,6 
Obciążenia fiskalne 
(D.2+D.5+D.61+D.91-D.995) 

 
515,3 32,3 31,8 31,5 31,2 30,9 

Wybrane kategorie wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych 

17. Koszty pracy + zużycie 
pośrednie 

D1+P2 
243,2 15,2 15,2 14,8 14,1 13,5 

17a. Koszty pracy D.1 154,1 9,7 9,7 9,5 9,1 8,6 
17b. Zużycie pośrednie P.2 89,2 5,6 5,5 5,3 5,0 4,8 
18. Transfery socjalne  261,0 16,4 16,4 16,2 15,9 15,5 
Z tego zasiłki dla bezrobotnych  4,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 
18a. Transfery socjalne w naturze 
dostarczane przez producentów 
rynkowych 

D.6311 
D.63121 
D.63131 

34,7 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1 

18b.Transfery socjalne inne niż w 
naturze 

D.62 
226,3 14,2 14,3 14,1 13,7 13,4 

19. Odsetki EDP 
D.41 

45,3 2,8 2,7 2,4 2,2 2,1 

20. Subsydia D.3 5,9 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 
21. Nakłady brutto na środki 
trwałe 

P.51 
73,8 4,6 3,8 3,5 3,3 2,8 

22. Transfery kapitałowe D.9 10,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 
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Kod 
ESA 

2012 
mld 
PLN 

2012 
% PKB 

2013 
% PKB 

2014 
% PKB 

2015 
% PKB 

2016 
% PKB 

23. Pozostałe  34,9 2,2 2,3 2,6 2,4 2,3 
24. Wydatki ogółem TE 675,0 42,3 41,3 40,5 38,9 37,2 
p.m. spożycie publiczne 
(nominalnie) 

P.3 
285,0 17,9 17,8 17,4 16,7 16,0 

 

 

Tabela 14. Projekcje przy założeniu niezmienionej polityki rządu 

2012 2012 2013 2014 2015 2016  
Poziom % PKB % PKB % PKB % PKB % PKB 

1. Dochody ogółem przy 
niezmienionej polityce rządu  

612,3 37,0 37,5 37,2 36,3 35,4 

2. Wydatki ogółem przy 
niezmienionej polityce rządu 

 - - - - - 

 

 

Tabela 15. Wydatki wyłączane z agregatu wydatków (expenditure benchmark) 

2012 2012 2013 2014 2015 2016  
Poziom % PKB % PKB % PKB % PKB % PKB 

1. Wydatki na programy UE 
całkowicie równoważone 
dochodami z funduszy UE 

24,3 1,5 1,6 1,5 1,1 0,7 

2. Cykliczne wydatki związane ze 
świadczeniami dla bezrobotnych 

6,0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 

3. Efekt zmian systemowych 
w zakresie dochodów  

21,8 1,4 0,3 0,0 -0,2 0,2 

4. Zwiększenie dochodów 
z bezpośrednim 
przeznaczeniem na 
sfinansowanie konkretnych 
wydatków 

 - - - - - 
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Recommendation for a 

COUNCIL RECOMMENDATION 

on the implementation of the broad guidelines for the economic policies of the Member 
States whose currency is the euro  

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, 

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in particular 
Article 136 in conjunction with Article 121(2) thereof, Having regard to Council Regulation 
(EC) No 1466/97 of 7 July 1997 on the strengthening of the surveillance of budgetary 
positions and the surveillance and coordination of economic policies1, and in particular 
Article 5(2) thereof, 

Having regard to Regulation (EU) No 1176/2011 of the European Parliament and of the 
Council of 16 November on the prevention and correction of macroeconomic imbalances2, 
and in particular Article 6(1) thereof, 

Having regard to the recommendation of the European Commission3, 

Having regard to the resolutions of the European Parliament4, 

Having regard to the conclusions of the European Council, 

After consulting the Economic and Financial Committee, 

Whereas: 

(1) The Eurogroup has a special responsibility in the economic governance of the euro 
area. The economic crisis clearly exposed the close interrelations in the euro area, 
underscoring the need for a coherent aggregate policy stance which reflects the strong 
spillovers between countries whose currency is the euro, for effective arrangements for 
policy coordination to swiftly respond to changes in the economic environment. 

(2) The Member States whose currency is the euro have committed themselves to a set of 
far-reaching additional policy reforms and policy coordination by signing the Treaty 
on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union on 2 
March 2012. The entry into force of the so called "Two Pack" regulations5 in 2013 
will further deepen budgetary and economic policy coordination within the euro area. 

(3) Work is ongoing to deepen further the economic and monetary union. On 28 
November 2012, the Commission presented a communication on a blueprint for a deep 
and genuine economic and monetary union6. The blueprint identified the rationale and 
objectives of a genuine EMU as well as the instruments and steps that would make it 
possible to reach them. The blueprint intended to launch the European debate. On 12 

                                                 
1 OJ L 209, 2.8.1997, p. 1. 
2 OJ L 306, 23.11.2011, p. 25. 
3 COM(2013) 379 final  
4 P7_TA(2013)0052 and P7_TA(2013)0053. 
5 COM(2011)821 final and COM(2011)819 final.  
6 COM(2012) 777 final. 
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September 2012, the Commission presented a roadmap towards a Banking Union7. 
This proposal was accompanied by a proposal for two regulations needed to establish 
the single supervisory mechanism8. On 5 December 2012, the President of the 
European Council issued a report which was developed in in close collaboration with 
the President of the Commission, the President of the Eurogroup and the President of 
the ECB, and which contained a specific and time-bound road map for the 
achievement of a genuine Economic and Monetary Union. It was structured around the 
areas of an integrated financial-, budgetary and economic policy framework and 
democratic legitimacy and accountability. On 14 December 2012, the Heads of State 
or Government decided on work to be taken forward on a roadmap for the completion 
of EMU, recognising the interdependence between the economies of the euro area 
Member States and the benefits that stability in the euro area can bring to its members 
and to the European Union as a whole.  

(4) The European Parliament has been duly involved in the European Semester and 
expressed its views on the deepening of the economic and monetary union in its 
resolution of 20 November 2012 “Towards a genuine Economic and Monetary 
Union”9. 

(5) Crisis management in the euro area has been characterised by strong resolve. The 
commitment of all Member States and EU institutions to safeguarding the integrity of 
the euro area has been clearly put beyond question. However, the effectiveness of euro 
area governance as well as the conduct of crisis management by the Eurogroup need to 
be further improved to fully ensure effective coordination at the euro area level. 
Strengthened coordination is also needed to arrive at a coherent aggregate policy 
stance in the euro area and to ensure that the necessary policy measures are 
implemented. Achieving these goals will bolster the confidence of citizens and 
markets, and thereby contribute to economic recovery and financial stability in the 
euro area. 

(6) The implementation of two-pack will further strengthen budgetary surveillance in the 
euro area. The two-pack legislation assigns a role to the Eurogroup in discussing the 
draft budgets of individual Member States as well as the budgetary prospects for the 
euro area as a whole in view of ensuring an appropriate overall fiscal stance. These 
discussions take place on the basis of the Commission's opinions of the draft 
budgetary plans of the euro area Member States and the of the overall euro area 
assessment by the Commission of the draft budgetary plans and their interaction. For 
fiscal consolidation across the euro area, the challenge is to put the debt-to-GDP ratio 
on a steadily declining path over time. This can be done by pursuing differentiated, 
growth-friendly fiscal consolidation policies while boosting the growth potential of the 
euro area. The corrective arm of the Stability and Growth Pact foresees budgetary 
adjustment as defined in structural terms taking into account cross-country country 
differences in risks to sustainability, both in short and medium term, and allows the 
automatic stabilisers to function along the adjustment path. The preventive arm of the 
Stability and Growth Pact foresees a gradual adjustment towards the Medium Term 
Objectives with the annual structural improvement of 0.5% as a benchmark. This can 
be modulated on a country specific basis taking into account cyclical conditions and 
debt sustainability risk. The credibility of fiscal policy over the medium-term would 

                                                 
7 COM(2012) 510 final. 
8 COM(2012) 511 final and COM(2012) 512 final. 
9 The resolution of 20 November 2012 “Towards a genuine Economic and Monetary Union”, see 

P7_TA(2012)0430. 
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be reinforced by if the composition of government expenditure and revenues better 
reflecting the growth impact of the different spending items and revenue sources. 
Furthermore, the growth potential of the economy can be enhanced by further 
structural reforms and by exploiting available budgetary margins to foster public 
investment in the euro area, using the scope provided by the Stability and Growth 
Pact.  

(8) Most risk indicators related to EU financial markets as well as market sentiment 
improved compared to 2012 as the intensity of self-fulfilling and destructive 
confidence spirals has dissipated. However, significant market fragmentation remains. 
Improved funding conditions for banks are yet to feed through to a pick-up of credit 
for the real economy and significant differences persist across Member States as 
regards bank lending activity and cost of funding to the private sector. Facilitating an 
orderly deleveraging of both the banking sector and the non-financial private sector 
while sustaining the flow of new credit for productive uses in the real economy and 
particularly SMEs, are the key challenge at the current conjuncture.  

(9) Further repairing banks' balance sheets and continuing the strengthening of equity 
buffers, where needed, would contribute to repairing the credit channel. In this 
context, asset quality reviews and stress tests by the SSM and EBA will provide 
transparency of banks' balance sheets, help identify any remaining pockets of 
vulnerability, and hence reinforce confidence in the sector as a whole. The risk of 
further financial-market fragmentation and financial turmoil illustrates the importance 
for the euro area of rapidly moving ahead with the creation of the Banking Union 
while avoiding ad hoc approaches to bank resolution.  

(10) Structural reforms are needed across the euro area to improve the functioning of 
product and labour markets in order to promote competitiveness, to strengthen the 
ongoing adjustment process and to guarantee a sustainable reallocation of resources. 
Moreover, structural reforms play an essential role in facilitating the rebalancing and 
deleveraging process. For deficit countries, competitiveness gains will increase net 
exports, which help in rebalancing the growth pattern towards more productive, less 
labour-intensive tradable sectors, while supporting economic recovery and bringing 
down debt ratios. At the same time, reforms to improve competition in countries with 
a current account surplus could contribute to the reallocation of resources and help 
boosting investment in non-tradable sectors. This would strengthen the role of 
domestic demand in the composition of growth making the adjustment in the euro area 
more symmetric. At the same time, the crisis had largely asymmetric effects on euro-
area Member States’ employment, with countries most hit being those with the most 
severe compression of domestic demand linked to current account reversals. In the 
absence of an effective and quick absorption of cyclical unemployment, hysteresis 
effects, whereby unemployment becomes entrenched and less sensitive to wage 
dynamics, may materialise. Structural reforms in the labour market therefore remain of 
particular importance to mitigate risks for social cohesion and future growth potential 
in the euro area. By signing the Treaty on Stability, Coordination and Governance in 
the Economic and Monetary Union, on 2 March 2012, the euro area Member States 
committed themselves to coordinating ex ante their national plans for major economic 
reforms. The impact of the measures already adopted should be monitored by the 
Eurogroup, with a view of encouraging further action where necessary, and to step up 
the ambition of reforms in line with the country specific recommendations. 

HEREBY RECOMMENDS that euro area Member States take action, individually and 
collectively, without prejudice to the competences of the Council as regards the coordination 
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of economic policies of the Member States, but in particular in the context of economic policy 
coordination in the framework of the Eurogroup, within the period 2013-2014 to: 

1. Take collective action in the Eurogroup to ensure a coherent policy stance across the 
euro area, and to deliver the necessary policy decisions which are needed to ensure 
the good functioning of the euro area. Allow the Eurogroup to play a central role in 
the strengthened surveillance framework applicable to euro area Member States to 
coordinate and monitor reforms at national and at the euro area level that are 
necessary for a stable and robust euro area and to ensure policy coherence. 

2. Ensure that the Eurogroup monitors and coordinates fiscal policies of the euro area 
Member States and the implied aggregate fiscal stance for the euro area as a whole to 
ensure a growth friendly and differentiated fiscal policy. To this end the Eurogroup 
should discuss the Commission opinions of the draft budgetary plans of each of the 
euro area Member States, and the budgetary situation and prospects for the euro area 
as a whole on the basis of the overall assessment by the Commission of the draft 
budgetary plans and their interaction. The coordination shall contribute to ensuring 
that the pace of fiscal consolidation is differentiated according to the fiscal and 
economic situation of the euro area Member States with the budgetary adjustment 
defined in structural terms, allowing the automatic stabilisers to function along the 
adjustment path and that, in view of reinforcing the credibility of fiscal policy over 
the medium term, fiscal consolidation is supported by an overall efficient and 
growth-friendly mix of expenditure and revenue and by appropriate structural 
reforms which enhance the economic growth potential. 

3. Assess, in the framework of the Eurogroup, the reasons behind the differences in 
lending rates especially to SMEs across the euro area Member States; explore the 
consequences of the fragmentation of the financial markets in the euro area and 
advise on ways to overcome it. 

4. Building on the recapitalisation and the restructuring of the past years, promote 
further balance-sheet repair among banks as a means to reverse fragmentation in the 
single market and improve the flow of credit to the real economy, particularly SMEs. 
To this end: (a) ensure that the balance sheet assessments and stress tests to be 
conducted by the Single Supervisory Mechanism (SSM) in co-operation with the 
European Banking Authority (EBA) are concluded in accordance with the agreed 
timeline; (b) ensure a level playing field in applying burden-sharing requirements in 
the recapitalisation of banks; (c) put in place credible fiscal backstops for possible 
recapitalisation of banks ahead of balance sheet assessments and stress; (d) remove 
supervisory incentives for banks to match asset and liabilities within national 
borders; and (e) accelerate the necessary steps to establish the Banking Union, 
comprising the SSM, a single resolution mechanism, a capacity for bail-in, a 
common resolution fund and a common fiscal backstop including the possibility for 
direct recapitalisation of financial institutions.  

5. Coordinate ex ante the major economic reform plans of the Member States whose 
currency is the euro. Monitor the implementation of structural reforms, notably in the 
labour and product markets and assess their impact on the euro area, taking into 
account the Council recommendations to individual euro area Member States. 
Promote further adjustment in the euro area, ensuring that it proceeds in a balanced 
and structural way, by following thoroughly the reforms that address distortions to 
saving and investment behaviour in Member States with both current account deficits 
and surpluses. Take the necessary steps for an effective implementation of the 
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Macroeconomic Imbalances Procedure, notably by assessing progress in reform 
commitments in Member States experiencing excessive imbalances and in reform 
implementation in Member States with imbalances requiring decisive action to limit 
negative spillovers to the rest of the euro area. 

Done at Brussels,  

 For the Council 
 The President 
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RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 121 ust. 
2 i art. 148 ust. 4, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1466/97 z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie 
wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk 
gospodarczych1, w szczególności jego art. 9 ust. 2, 

uwzględniając zalecenie Komisji Europejskiej2, 

uwzględniając rezolucje Parlamentu Europejskiego3, 

uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej, 

uwzględniając opinię Komitetu Zatrudnienia, 

po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Finansowym, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W dniu 26 marca 2010 r. Rada Europejska przyjęła wniosek Komisji dotyczący 
wprowadzenia nowej strategii na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego, 
zatytułowanej „Europa 2020”, opartej na ściślejszej koordynacji polityki gospodarczej, 
która skupiać się będzie na najważniejszych obszarach wymagających podjęcia 
działań służących pobudzeniu europejskiego potencjału w dziedzinie 
zrównoważonego rozwoju i konkurencyjności. 

(2) W dniu 13 lipca 2010 r. Rada przyjęła zalecenie w sprawie ogólnych wytycznych 
polityk gospodarczych państw członkowskich i Unii (na lata 2010–2014), a w dniu 21 
października 2010 r. – decyzję dotyczącą wytycznych w sprawie polityki zatrudnienia 
państw członkowskich4, które razem stanowią „zintegrowane wytyczne”. Państwa 
członkowskie zostały poproszone o uwzględnienie zintegrowanych wytycznych w 
swojej krajowej polityce gospodarczej i polityce zatrudnienia. 

(3) W dniu 29 czerwca 2012 r. szefowie państw i rządów przyjęli Pakt na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia, nakreślający spójne ramy działania na poziomie 

                                                 
1 Dz.U. L 209 z 2.8.1997, s. 1. 
2 COM(2013) 371 final. 
3 P7_TA(2013)0052 i P7_TA(2013)0053. 
4 Decyzja Rady 2013/208/UE z dnia 22 kwietnia 2013 r. 
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krajowym, unijnym i w strefie euro z wykorzystaniem wszelkich możliwych dźwigni, 
instrumentów i obszarów polityki. Podjęli oni decyzje co do działań, które należy 
przedsięwziąć w państwach członkowskich, i wyrazili przy tym pełną gotowość do 
realizacji celów strategii „Europa 2020” oraz wdrożenia zaleceń dla poszczególnych 
krajów. 

(4) W dniu 6 lipca 2012 r. Rada przyjęła zalecenie w sprawie krajowego programu reform 
Polski z 2011 r. oraz wydała opinię na temat przedstawionego przez Polskę 
zaktualizowanego programu konwergencji na lata 2011–2015. 

(5) W dniu 28 listopada 2012 r. Komisja przyjęła roczną analizę wzrostu gospodarczego5, 
rozpoczynając tym samym europejski semestr na rzecz koordynacji polityki 
gospodarczej w 2013 r. Także w dniu 28 listopada 2012 r. Komisja, na podstawie 
rozporządzenia (UE) nr 1176/2011, przyjęła sprawozdanie w ramach mechanizmu 
ostrzegania6, w którym nie wskazała Polski jako jednego z państw członkowskich, dla 
których przeprowadzona zostanie szczegółowa ocena sytuacji. 

(6) Dnia 14 marca 2013 r. Rada Europejska zatwierdziła priorytety dotyczące zapewnienia 
stabilności finansowej, konsolidacji fiskalnej i działań wspierających wzrost 
gospodarczy. Rada podkreśliła potrzebę kontynuacji zróżnicowanej konsolidacji 
fiskalnej sprzyjającej wzrostowi gospodarczemu, przywrócenia gospodarce 
normalnych warunków udzielania pożyczek, wspierania wzrostu i konkurencyjności, 
rozwiązania problemu bezrobocia i społecznych skutków kryzysu, jak również 
modernizacji administracji publicznej. 

(7) W dniu 30 kwietnia 2013 r. Polska przedłożyła program konwergencji z 2013 r. 
obejmujący lata 2012–2016 oraz krajowy program reform z 2013 r. W celu 
uwzględnienia powiązań między tymi dwoma programami poddano je jednoczesnej 
ocenie. 

(8) Zgodnie z zaleceniami Rady w latach 2011–2012 Polska przeprowadziła znaczące 
działania konsolidacyjne. Ze względu na pogarszającą się światową sytuację 
gospodarczą nie udało się dotrzymać terminu korekty nadmiernego deficytu i potrzeba 
na to więcej czasu. Na podstawie oceny programu konwergencji z 2013 r. zgodnie z 
rozporządzeniem Rady (WE) nr 1466/97 Rada jest zdania, że scenariusz 
makroekonomiczny będący podstawą prognoz budżetowych przedstawionych w 
programie jest optymistyczny. Spodziewany jest przede wszystkim szybszy, niż 
przewidziano w wiosennej prognozie Komisji z 2013 r., wzrost spożycia prywatnego i 
inwestycji sektora prywatnego, co doprowadzi do ogólnej wyższej stopy wzrostu w 
2013 r. (1,5 % zamiast 1,1 %). Celem przedstawionej w programie strategii 
budżetowej jest obniżenie deficytu do poziomu 3,5 % PKB do 2013 r. (rok po terminie 
wyznaczonym pierwotnie na 2012 r. w ramach procedury nadmiernego deficytu) oraz 
osiągnięcie średniookresowego celu budżetowego do 2016 r. W programie 
konwergencji z 2013 r. zaplanowano jednak obniżenie deficytu nominalnego poniżej 3 
% PKB dopiero w 2015 r. Ze względu na zawarte w programie zbyt optymistyczne 
prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego i dochodów Rada jest zdania, że wysiłek 
fiskalny zaplanowany przez władze polskie nie będzie zgodny z faktyczną korektą 
nadmiernego deficytu do 2013 r., chyba że zostaną podjęte znaczące środki dodatkowe 
w tym kierunku. Program oparty jest na optymistycznym scenariuszu, a towarzyszące 
mu środki szczegółowe nie są wystarczające, aby w wiarygodny sposób zapewnić 
korektę deficytu do 2014 r. Potrzebne są zatem dodatkowe starania oparte na środkach 

                                                 
5 COM(2012) 750 final. 
6 COM(2012) 751 final. 
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szczegółowych tak w 2013 r., jak i w 2014 r. Władze polskie nie wykorzystały 
wystarczająco wzrostu sprzed kryzysu, aby zreformować strukturę wydatków 
publicznych, nadając priorytet czynnikom sprzyjającym wzrostowi. W programie 
potwierdzono poprzedni średniookresowy cel budżetowy na poziomie -1 % PKB, 
odzwierciedlającym cele paktu. Na podstawie (ponownie obliczonego) deficytu 
strukturalnego nie przewiduje się, że średniookresowy cel budżetowy zostanie 
osiągnięty do 2016 r., jak zaplanowano w programie, ponieważ zaplanowany roczny 
postęp w kierunku osiągnięcia tego celu, wynoszący 0,3 % PKB (w ujęciu 
strukturalnym) w 2015 r. i 0,7 % PKB w 2016 r., jest niewystarczający. Przewidziana 
w programie stopa wzrostu wydatków publicznych, przy uwzględnieniu środków 
uznaniowych po stronie dochodów, jest zgodna z wartością odniesienia określoną w 
pakcie stabilności i wzrostu przez cały okres objęty programem. Dodatkowe działania, 
jak również zmiany składników korekty mogą być potrzebne także w ostatnich latach 
okresu objętego programem, gdyż postępy w kierunku osiągnięcia średniookresowego 
celu budżetowego w większości są uzależnione od znaczącego ograniczenia wydatków 
na inwestycje publiczne, a oprócz tego muszą im towarzyszyć odpowiednie środki 
szczegółowe. Przewiduje się, że dług sektora instytucji rządowych i samorządowych 
w Polsce w okresie objętym programem nie przekroczy 60 % PKB. Władze krajowe 
prognozują, że pozostanie on zasadniczo niezmienny, przekraczając nieznacznie 55,5 
% PKB do roku 2014 lub 2015 (a następnie spadnie w 2016 r.), natomiast Komisja – 
biorąc pod uwagę możliwe zagrożenia dla planów konsolidacji i zmniejszenia długu – 
spodziewa się jego wzrostu do około 59 % PKB w 2014 r. Kwestia przestrzegania 
przepisów prawa podatkowego jest nadal kwestią kluczową w kontekście zwalczania 
uchylania się od opodatkowania, ograniczania obciążeń administracyjnych 
spoczywających na podatnikach oraz zwiększenia wydajności organów skarbowych. 
Dla powodzenia strategii konsolidacji fiskalnej ważne jest, aby poparta ona była 
kompleksowymi reformami strukturalnymi. 

(9) Niewielki udział wydatków pobudzających wzrost (na kształcenie, badania i 
innowacje) oraz zmniejszające się inwestycje publiczne ograniczają długoterminowe 
perspektywy wzrostu. Problemem sektora opieki zdrowotnej w Polsce są ograniczenia 
w dostępie do opieki, a także brak oszczędności kosztowej, przy czym wydatki na 
opiekę zdrowotną mają znacząco wzrosnąć w perspektywie średnio- i 
długoterminowej z powodu starzenia się społeczeństwa, co zwiększy ciężar 
spoczywający na finansach publicznych. System ten można byłoby poprawić przez 
wzmocnienie opieki podstawowej i systemów skierowań oraz wykorzystanie 
możliwości zwiększenia oszczędności kosztowej w ramach opieki szpitalnej. 

(10) Polski rząd nie wdrożył jeszcze trwale obowiązującej reguły wydatkowej zgodnej z 
europejskim systemem rachunków (ESA). Polska nie poczyniła też żadnych postępów 
w planowaniu średniookresowym ani polepszeniu koordynacji między 
poszczególnymi szczeblami administracji w ramach procedury budżetowej. 

(11) Bezrobocie osób młodych rośnie, co jest w dużej mierze skutkiem niedostatecznego 
dopasowania wyników nauczania do potrzeb rynku pracy. Mimo że wdrożone już 
reformy systemu edukacji służą rozwiązaniu problemu niedopasowania umiejętności 
do wolnych stanowisk, wciąż zachodzi potrzeba zwiększenia dostępności przyuczania 
do zawodu oraz uczenia się poprzez praktykę w celu zacieśnienia współpracy między 
szkołami a pracodawcami oraz poprawy jakości nauczania. Wdrożenie gwarancji dla 
młodzieży, z wykorzystaniem bieżących działań, pozwoliłoby wesprzeć młodych 
starających się o zatrudnienie. Odsetek osób dorosłych angażujących się w uczenie się 
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przez całe życie jest nadal bardzo niski, a strategia w tym zakresie nie została jeszcze 
przyjęta. 

(12) Jeśli chodzi o wczesną opiekę na dziećmi, starania rządu skoncentrowane są na 
wdrożeniu programu „Maluch”. W efekcie liczba żłobków wzrosła niemal dwukrotnie 
w ostatnich dwóch latach, ale w porównaniu z innymi państwami jest wciąż bardzo 
niska i nie zaspokaja istniejącego zapotrzebowania. Działania, które Polska podjęła w 
celu rozwiązania problemu powszechnego wykorzystania zatrudnienia czasowego, są 
nieznaczne. Państwo to znajduje się na trzecim miejscu w UE pod względem odsetka 
wymuszonego zatrudnienia na czas określony, w szczególności wśród osób w wieku 
15–24 lat. Pomimo powtarzającego się argumentu, że umowy na czas określony 
pozwalają bezrobotnym wejść na rynek pracy, a następnie uzyskać umowę na czas 
nieokreślony, najwyraźniej nie jest tak w przypadku większości pracowników w 
Polsce. Wydaje się bowiem, że rozpowszechnienie takich umów niekorzystnie 
wpływa na jakość kapitału ludzkiego i jego wydajność, gdyż pracownicy czasowi 
mają często mniejszy dostęp do szkolenia zawodowego. Wynagrodzenie w przypadku 
umów na czas określony jest również dużo niższe, co prowadzi do jednego z 
najwyższych w UE odsetków ubóstwa pracujących. Powszechne jest także stosowanie 
przedłużanych umów cywilnoprawnych przewidujących dużo mniejsze prawa w 
zakresie ochrony socjalnej. Zgodnie ze sprawozdaniem rządowym „Młodzież 2011” 
ponad 50 % młodych pracowników jest zatrudnionych na podstawie takich umów. 

(13) Polska boryka się z niskim poziomem zatrudnienia wśród starszych pracowników. 
Pomimo znacznego ograniczenia możliwości wcześniejszego przechodzenia na 
emeryturę oraz przeprowadzenia powszechnej reformy emerytalnej, wciąż istnieje 
specjalny system emerytalny dla górników. Ponadto system rolniczych ubezpieczeń 
społecznych (KRUS) zachęca drobnych producentów rolnych do pozostawania w 
sektorze rolnictwa, przede wszystkim dlatego, że dochody indywidualnych rolników 
nie są dokładnie śledzone w systemie. Prowadzi to do ukrytego bezrobocia na 
obszarach wiejskich, hamując wzrost wydajności oraz ograniczając regionalną i 
sektorową mobilność pracowników. 

(14) Polska należy do państw UE o najniższym poziomie wydatków na badania i rozwój 
oraz ma jedne z najgorszych wskaźników szerzej pojętej innowacyjności. Całkowity 
stosunek wydatków na badania i rozwój do PKB w Polsce (0,77 % w 2011 r.) jest 
jednym z najniższych w UE. Szczególnie niskie są prywatne wydatki w tym obszarze 
(0,2 % PKB w 2011 r.). Polskie przedsiębiorstwa w dużym stopniu zależne są od 
absorpcji technologii, tj. stosowania technologii już istniejących poprzez inwestycje w 
aktywa trwałe. Choć okazało się to skutecznym sposobem zapewnienia większej 
wydajności i wzrostu gospodarczego, Polsce potrzebne jest teraz przestawienie się na 
bardziej lokalny model oparty na innowacjach. Reformy systemów nauki i 
szkolnictwa wyższego zapoczątkowały proces restrukturyzacji na większą skalę w 
celu pobudzenia współpracy między środowiskiem naukowym a przemysłem. Ocena 
tych reform nie jest jeszcze dostępna. Potrzebne jest bardziej kompleksowe podejście, 
łączące wysiłki w ramach badań naukowych, innowacji i polityki przemysłowej oraz 
zapewniające stworzenie odpowiednich instrumentów wspierających cały cykl 
innowacji.  

(15) Wciąż możliwe są do osiągnięcia znaczne oszczędności wynikające z poprawy 
efektywności energetycznej we wszystkich sektorach polskiej gospodarki, w 
szczególności poprzez izolację budynków. Tego rodzaju oszczędności mogą wspierać 
wzrost gospodarczy. Krajowa sieć elektroenergetyczna jest nadal przepełniona, ale 
wdrażane są plany stworzenia większej przepustowości połączeń wzajemnych z 
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sąsiednimi rynkami. Konkurencja na rynku gazu jest wciąż utrudniona z powodu 
szeregu czynników; nie ukończono przede wszystkim procesu wycofania cen 
regulowanych, gdyż udział dostawcy zasiedziałego w rynku detalicznym i hurtowym 
wynosi około 97 %, a 90 % przywozu gazu ziemnego pochodzi z Rosji. 

(16) Pomimo pewnych postępów słabo rozwinięta infrastruktura transportowa w Polsce 
stanowi w dalszym ciągu istotną przeszkodę dla wzrostu gospodarczego. Nastąpił 
postęp w realizacji dużych projektów z zakresu infrastruktury drogowej, ale projekty 
inwestycji w infrastrukturę kolejową są nadal w dużej mierze opóźnione. 
Podupadająca infrastruktura kolejowa wymaga znacznych i coraz większych 
inwestycji, ponieważ z około 20 000 km linii kolejowych będących w eksploatacji 
tylko 36 % jest w dobrym stanie technicznym. Pomimo wysiłków podejmowanych w 
ostatnim czasie Polska wciąż pozostaje znacząco w tyle za innymi państwami 
członkowskimi w zakresie wykorzystania potencjału rozwoju technologii 
informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Zasięg stacjonarnej łączności 
szerokopasmowej jest najmniejszy w UE, zarówno na obszarach wiejskich, jak i w 
skali całego kraju. Niedostateczne są też inwestycje w sieci wodociągowe. 

(17) Funkcjonowanie polskiej administracji publicznej ocenia się poniżej unijnej średniej. 
Do najważniejszych problemów należą: przejrzystość, skomplikowany system 
podatkowy i koszty przestrzegania przepisów prawa podatkowego, wydłużanie się 
średniego czasu trwania postępowań w sprawach cywilnych i handlowych, długie 
postępowania upadłościowe oraz niskie stopy odzysku. Stopień wykorzystania 
administracji elektronicznej w administracji publicznej również pozostaje poniżej 
średniej UE. Polska rozpoczęła reformę mającą ułatwić dostęp do zawodów 
regulowanych, ale jej realizacja przebiega wolniej, niż przewidziano w 
harmonogramie. 

(18) W ramach europejskiego semestru Komisja przeprowadziła wszechstronną analizę 
polskiej polityki gospodarczej. Komisja dokonała oceny programu konwergencji i 
krajowego programu reform. Wzięła pod uwagę nie tylko ich znaczenie dla 
zrównoważonego charakteru polityki fiskalnej i polityki społeczno-gospodarczej w 
Polsce, ale także stopień poszanowania przepisów oraz wytycznych UE, ze względu 
na konieczność wzmocnienia całościowego zarządzania gospodarczego w Unii 
Europejskiej poprzez wnoszenie na poziomie UE wkładu w przyszłe decyzje krajowe. 
Zalecenia Komisji w ramach europejskiego semestru zostały przedstawione poniżej w 
pkt 1–7. 

(19) W świetle tej oceny Rada przeanalizowała program konwergencji Polski, a jej opinia7 
znalazła odzwierciedlenie w pkt 1 niniejszego zalecenia, 

NINIEJSZYM ZALECA Polsce podjęcie w latach 2013–2014 działań mających na celu: 

1. Wzmocnienie i wdrożenie strategii budżetowej na rok 2013 i kolejne lata, wspieranej 
odpowiednimi konkretnymi środkami w roku 2013 i 2014, w celu zapewnienia 
trwałej i terminowej korekty nadmiernego deficytu do 2014 r. oraz osiągnięcia 
wysiłku fiskalnego określonego w zaleceniach Rady w ramach procedury 
nadmiernego deficytu. Trwała korekta nierównowagi budżetowej wymaga 
wiarygodnego wdrożenia ambitnych reform strukturalnych, które zwiększyłyby 
zdolności dostosowawcze oraz pobudziłyby wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Po 
skorygowaniu nadmiernego deficytu – kontynuowanie działań na rzecz korekty 
strukturalnej, która umożliwi Polsce osiągnięcie średniookresowego celu 

                                                 
7 Na podstawie art. 9 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1466/97. 
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budżetowego do 2016 r. Zminimalizowanie – w celu poprawy jakości finansów 
publicznych – cięć w inwestycjach pobudzających wzrost gospodarczy, 
zweryfikowanie polityki wydatków, lepsze ukierunkowanie polityki społecznej oraz 
zwiększenie oszczędności kosztowej i efektywności wydatków na opiekę zdrowotną. 
Poprawę przestrzegania przepisów prawa podatkowego, szczególnie przez 
zwiększenie skuteczności administracji skarbowej. 

2. Zagwarantowanie wdrożenia w 2013 r. trwale obowiązującej reguły podatkowej 
zgodnie z zasadami europejskiego systemu rachunków. Przyjęcie środków służących 
wzmocnieniu mechanizmów rocznej i średniookresowej koordynacji budżetowej na 
różnych poziomach administracji. 

3. Zwiększenie wysiłków na rzecz obniżenia bezrobocia osób młodych, na przykład 
poprzez gwarancję dla młodzieży, większe udostępnienie przyuczania do zawodu i 
uczenia się poprzez praktykę, zacieśnienie współpracy szkół i pracodawców oraz 
poprawę jakości nauczania. Przyjęcie projektu strategii na rzecz uczenia się przez 
całe życie. Zwalczanie ubóstwa pracujących oraz segmentacji rynku pracy poprzez 
lepsze przechodzenie z zatrudnienia na czas określony do stałego zatrudnienia oraz 
ograniczenie nadmiernego wykorzystania umów cywilnoprawnych. 

4. Kontynuowanie wysiłków na rzecz zwiększenia udziału kobiet w rynku pracy, 
szczególnie przez inwestowanie w wysokiej jakości, przystępną cenowo opiekę nad 
dziećmi i nauczanie przedszkolne, zapewnienie stabilnego finansowania i 
wykwalifikowanego personelu. Podjęcie regularnych działań na rzecz 
zreformowania systemu rolniczych ubezpieczeń społecznych (KRUS) w celu 
poprawy międzysektorowej mobilności pracowników. Stopniową rezygnację ze 
specjalnego systemu emerytalnego górników w celu jego zintegrowania z 
powszechnym systemem emerytalnym. Przygotowanie do ogólnej reformy 
emerytalnej za pomocą środków zwiększających szanse starszych pracowników na 
zatrudnienie, tak aby podnieść wiek dezaktywizacji zawodowej.  

5. Przedsięwzięcie dodatkowych środków w celu stworzenia otoczenia biznesu 
sprzyjającego innowacjom poprzez skoordynowanie polityki w obszarach badań, 
innowacji i przemysłu, dalszy rozwój instrumentów odnawialnych i zachęt 
podatkowych, a także lepsze dostosowanie istniejących instrumentów do 
poszczególnych etapów cyklu innowacji. 

6. Odnowienie i rozbudowę mocy produkcyjnych oraz poprawę wydajności w całym 
łańcuchu energii. Przyspieszenie i rozszerzenie rozbudowy sieci energetycznej, w 
tym transgranicznych połączeń wzajemnych, oraz wyeliminowanie przeszkód dla 
transgranicznego handlu energią elektryczną. Wzmocnienie konkurencji w sektorze 
gazu przez wycofanie cen regulowanych. Wzmocnienie roli i zasobów urzędu 
sprawującego nadzór nad rynkiem kolejowym oraz zapewnienie skutecznego i 
bezzwłocznego wdrożenia projektów inwestycyjnych w kolejnictwie. Przyspieszenie 
starań na rzecz zwiększenia zasięgu łączności szerokopasmowej. Poprawę 
gospodarki odpadami i gospodarki wodnej. 

7. Dalsze działanie na rzecz poprawy otoczenia biznesu przez uproszczenie 
egzekwowania umów i wymogów dotyczących pozwoleń budowlanych oraz 
obniżenie kosztów przestrzegania przepisów prawa podatkowego. Przyjęcie i 
wdrożenie planowanej liberalizacji dostępu do usług świadczonych w ramach 
wolnych zawodów. 
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Zalecenie 

ZALECENIE RADY 

mające na celu likwidację nadmiernego deficytu budżetowego w Polsce 

 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 126 ust. 

7, 

uwzględniając zalecenie Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Zgodnie z art. 126 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) państwa 

członkowskie unikają nadmiernego deficytu budżetowego. 

(2) Pakt stabilności i wzrostu opiera się na dążeniu do zapewnienia dobrego stanu 

finansów państwa jako środka służącego umocnieniu warunków stabilności cen oraz 

silnego, trwałego wzrostu gospodarczego, sprzyjającego tworzeniu nowych miejsc 

pracy. 

(3) W dniu 7 lipca 2009 r., zgodnie z art. 104 ust. 6 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę 

Europejską (TWE), Rada podjęła decyzję, w której stwierdziła istnienie nadmiernego 

deficytu w Polsce, i wydała zalecenie skorygowania nadmiernego deficytu najpóźniej 

do 2012 r.
1
, zgodnie z art. 104 ust. 7 TWE oraz art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 

1467/97 z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury 

nadmiernego deficytu
2
. W celu obniżenia deficytu sektora instytucji rządowych i 

samorządowych poniżej 3 % PKB w sposób wiarygodny i trwały władzom Polski 

zalecono: planowe wdrożenie w 2009 r. budżetowych środków stymulacyjnych; 

zapewnienie średniego rocznego dostosowania strukturalnego o co najmniej 1¼ 

punktu procentowego PKB począwszy od 2010 r.; szybkie określenie szczegółowych 

środków niezbędnych do sprowadzenia deficytu poniżej wartości referencyjnej do 

2012 r. oraz wprowadzenie reform służących ograniczeniu bieżących wydatków 

pierwotnych w kolejnych latach. Rada wyznaczyła dzień 7 stycznia 2010 r. jako 

termin na podjęcie w tym celu skutecznych działań. 

(4) W dniu 3 lutego 2010 r. Komisja stwierdziła, że według prognozy służb Komisji z 

jesieni 2009 r. Polska podjęła skuteczne działania zgodnie z zaleceniem Rady z dnia 7 

lipca 2009 r. w celu sprowadzenia deficytu sektora instytucji rządowych i 

samorządowych poniżej stanowiącego wartość referencyjną poziomu 3 % PKB, w 

związku z czym Komisja uznała, że nie ma potrzeby podjęcia kolejnych kroków 

przewidzianych w ramach procedury nadmiernego deficytu. Na podstawie prognozy z 

                                                 
1
 Wszystkie dokumenty związane z procedurą nadmiernego deficytu dotyczącą Polski są dostępne na 

następującej stronie internetowej: 

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/deficit/countries/poland_en.htm 
2
 Dz.U. L 209 z 2.8.1997, s. 6. 
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jesieni 2011 r. Komisja stwierdziła, że Polska nie jest na dobrej drodze do 

skorygowania nadmiernego deficytu i zwróciła się o podjęcia dodatkowych działań, co 

Polska uczyniła. W związku z tym w dniu 11 stycznia 2012 r. Komisja potwierdziła, 

że władze Polski podjęły skuteczne działania zmierzające do odpowiednio szybkiej i 

trwałej korekty nadmiernego deficytu, a dalsze kroki wobec Polski w ramach 

procedury nadmiernego deficytu nie są konieczne
3
. 

(5) Zgodnie z art. 3 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1467/97 Rada, działając na zalecenie 

Komisji, może podjąć decyzję o wydaniu zmienionego zalecenia na mocy art. 126 ust. 

7 TFUE w przypadku gdy podjęto skuteczne działania, lecz po przyjęciu pierwotnego 

zalecenia wystąpią nieprzewidziane niekorzystne zdarzenia gospodarcze niosące 

poważne negatywne konsekwencje dla finansów publicznych. Wystąpienie 

nieprzewidzianych niekorzystnych zdarzeń gospodarczych niosących poważne 

negatywne konsekwencje dla finansów publicznych należy poddać ocenie w 

kontekście prognozy gospodarczej stanowiącej podstawę zalecenia Rady. 

(6) Zgodnie z art. 126 ust. 7 TFUE oraz art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1467/97 

Rada jest zobowiązana skierować do danego państwa członkowskiego zalecenia 

mające na celu likwidację nadmiernego deficytu w oznaczonym terminie. W zaleceniu 

określa się termin maksymalnie sześciu miesięcy na podjęcie przez dane państwo 

członkowskie skutecznych działań w celu skorygowania nadmiernego deficytu. W 

zaleceniu dotyczącym skorygowania nadmiernego deficytu Rada wzywa również dane 

państwo członkowskie do osiągnięcia rocznych celów budżetowych, które – w oparciu 

o prognozę stanowiącą podstawę zalecenia – są spójne z minimalną roczną poprawą 

salda strukturalnego – tj. salda w ujęciu uwzględniającym zmiany cykliczne i z 

pominięciem skutków działań jednorazowych i innych działań tymczasowych – o co 

najmniej 0, 5 % PKB, rozumiane jako wartość odniesienia. 

(7) W prognozie służb Komisji z wiosny 2009 r., stanowiącej podstawę wydanego dnia 7 

lipca 2009 r. zalecenia Rady na mocy art. 104 ust. 7 TWE, zakładano, że w 2010 r. 

polska gospodarka wzrośnie o 0,8 %, natomiast lata 2011-2012 nie były objęte 

prognozą. W roku 2009 nastąpił wzrost realnego PKB o 1,6 %, co było w dużej mierze 

następstwem rozluźnienia polityki budżetowej i pieniężnej, napływu środków 

unijnych na potrzeby finansowania inwestycji w infrastrukturę oraz deprecjacji 

złotego. Ożywienie eksportu i popytu krajowego doprowadziło do polepszenia 

koniunktury w latach 2010-2011, w których realny PKB wzrósł odpowiednio o 3,9 % i 

4,5 %, a więc stopa wzrostu PKB w roku 2010 znacznie przewyższyła zakładany w 

prognozie z wiosny 2009 r. poziom 0,8 %. W prognozie służb Komisji z wiosny 2009 

r. przewidującej domknięcie luki produktowej w okresie nieobjętym prognozą 

założono, że w ostatnich latach objętych prognozą tempo wzrostu polskiej gospodarki 

będzie bliskie potencjału wzrostu. W 2012 r. nastąpiło jednak gwałtowne 

spowolnienie polskiej gospodarki, a wzrost realnego PKB wyniósł zaledwie 1,9 %. 

Inwestycje, szczególnie w budownictwie, wyhamowały na skutek konsolidacji 

budżetowej, ograniczenia akcji kredytowej i powstrzymywania się gospodarstw 

domowych od nabywania nieruchomości. Ogólnie rzecz biorąc, działalność 

gospodarcza w Polsce w latach 2009-2012 charakteryzowała się stosunkową 

odpornością, mimo iż tempo wzrostu realnego PKB w 2012 r. było poniżej jego 

potencjału, co wynikało głównie z kryzysu gospodarczo-finansowego na świecie. 

                                                 
3
 Komunikat Komisji do Rady „Ocena wykonania budżetu w kontekście toczących się procedur 

nadmiernego deficytu wszczętych po publikacji prognozy służb Komisji z jesieni 2011 r.”, COM(2012) 

4 final z 11.1.2012. 
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(8) Zgodnie z prognozą służb Komisji z wiosny 2013 r. realny PKB ma wzrosnąć w 2013 

r. zaledwie o 1,1 %. Ze względu na spadek zatrudnienia, ograniczony wzrost płac i 

nastawienie się gospodarstw domowych na oszczędzanie oczekuje się, że spożycie 

prywatne wzrośnie o 0,8 %. Nakłady brutto na środki trwałe, szczególnie na budowę 

infrastruktury, mają spaść o 2,6 %, co jest wynikiem dalszej konsolidacji budżetowej, 

osłabienia popytu zewnętrznego i ograniczenia akcji kredytowej. W 2014 r. oczekuje 

się nieznacznego ożywienia gospodarki i stopy wzrostu realnego PKB na poziomie 2,2 

%, przy czym wynik ten może zostać skorygowany w górę lub w dół w zależności od 

tempa ożywienia gospodarczego na świecie.  

(9) Z uwagi na pokaźny pakiet budżetowych środków stymulacyjnych i silną wewnętrzną 

dynamikę wydatków wynikającą ze znacznego wzrostu gospodarczego, deficyt sektora 

instytucji rządowych i samorządowych gwałtownie wzrósł z poziomu 3,7 % PKB w 

2008 r. do 7,4 % PKB w 2009 r. Po wszczęciu procedury nadmiernego deficytu 

działania na rzecz konsolidacji podjęte w 2010 r. obejmowały ograniczenie wzrostu 

wynagrodzeń w sektorze publicznym i wydatków bieżących oraz podwyższenie 

akcyzy. Pomimo powyższych działań konsolidacyjnych rzędu 0,6 % PKB, w 2010 r. 

deficyt nominalny wzrósł do 7,9 % PKB, co wynikało z silnego wzrostu inwestycji 

publicznych (0,4 % PKB) i zużycia pośredniego (0,5 % PKB). Od roku 2011 na 

poziom deficytu nominalnego wpływ miały prowadzone działania konsolidacyjne, 

obejmujące ograniczenie części składek na ubezpieczenia społeczne odprowadzanych 

do otwartych funduszy emerytalnych (OFE), podwyżki stawek VAT i prowadzące do 

zwiększenia dochodów dostosowania innych podatków, wprowadzenie tymczasowej 

reguły wydatkowej oraz ograniczenie wydatków na aktywną politykę rynku pracy. W 

wyniku tych działań deficyt nominalny spadł w 2011 r. do 5 % PKB.  

(10) Według aktualnych danych przekazanych Eurostatowi w kwietniu 2013 r. deficyt 

sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2012 r. wyniósł 3,9 % PKB. Poziom 

deficytu odnotowany w 2012 r. przewyższa poziom 3,5 % PKB zapowiedziany we 

wrześniu 2012 r. przez władze Polski. W szczególności wydatki z tytułu odsetek i 

transfery socjalne przewyższyły zakładane poziomy. Po stronie dochodów, pobór 

podatków pośrednich, a w szczególności VAT-u, był znacznie niższy od 

prognozowanego. Wykonanie budżetu mogłoby wypaść jeszcze gorzej, gdyby nie 

niższy poziom realizacji inwestycji publicznych, częściowo zrównoważony niższymi 

otrzymanymi transferami kapitałowymi. 

(11) W prognozie służb Komisji z wiosny 2013 r. przewiduje się, że w 2013 r. deficyt 

sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniesie 3,9 % PKB (przy czym 

docelowa wartość deficytu na 2013 r. to 3,5 % PKB), a w roku 2014, przy założeniu 

kontynuacji dotychczasowej polityki, 4,1 % PKB. Dodatkowe środki przewidziane w 

aktualizacji z 2013 r. programu konwergencji Polski, opublikowanej po zakończeniu 

redagowania prognozy służb Komisji z wiosny 2013 r., pozostają prawie bez wpływu 

na prognozowany poziom deficytu. Na rok 2013 w programie konwergencji nie 

przewiduje się żadnych nowych środków uznaniowych. Mimo iż w programie 

konwergencji zakłada się utrzymanie stawek VAT na dotychczasowym poziomie 

zamiast ich obniżenia, to uwzględnienie tego środka, według szacunków Komisji, 

ograniczyłoby deficyt do 3,7 % PKB w 2014 r. W związku z tym wiosenna prognoza 

służb Komisji została zaktualizowana tak, aby uwzględnić środki przewidziane w 

programie konwergencji oraz aby scenariusz odniesienia dla nowego zalecenia był 

dokładny.  

(12) Głównym zagrożeniem dla realizacji celów budżetowych w roku 2013 i w kolejnych 

latach – w oparciu o dotychczasowe doświadczenia – jest silna procykliczność 
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dochodów z podatków pośrednich i bezpośrednich, poniżej zastosowanej w prognozie 

standardowej elastyczności dochodów. Miało to miejsce w szczególności w 2012 r., 

kiedy mimo poszerzenia bazy podatkowej dochody z podatków pośrednich spadły w 

wyniku wyższych zwrotów VAT i zaległości z tytułu VAT.  

(13) Deficyt strukturalny spadł z poziomu 8,3 % PKB w 2010 r. do 5,4 % w 2011 r. i 3,8 % 

w 2012 r. Działania konsolidacyjne prowadzone w tym okresie dotyczyły w 

szczególności podatków pośrednich, składki na ubezpieczenie rentowe, składek 

odprowadzanych do OFE, wynagrodzeń w sektorze publicznym (wyłączając 

samorządy) i zużycia pośredniego. Te szeroko zakrojone działania dotyczyły zarówno 

strony dochodów, jak i wydatków. W 2011 r. wyniosły one łącznie 2,1 % PKB, a w 

2012 r. 1,6 % PKB. 

(14) Szacuje się, że średni roczny widoczny wysiłek fiskalny w latach 2010-2012 wyniósł 

1,5 % PKB. Po uwzględnieniu znacznej korekty w górę wzrostu produktu 

potencjalnego od chwili wydania zalecenia (-0,3 punktu procentowego) oraz z uwagi 

na nieoczekiwanie niższe tempo wzrostu dochodów niż można byłoby się spodziewać, 

uwzględniając wzrost PKB w oparciu o standardowe elastyczności (+0,4 punktu 

procentowego), średni roczny skorygowany wysiłek strukturalny (1,6 % PKB) 

przewyższa zalecany średni roczny wysiłek fiskalny (1¼ % PKB) w latach 2010-2012. 

Według oceny oddolnej szacuje się, że działania konsolidacyjne w latach 2010-2012 

wyniosły łącznie około 4,3 % PKB. W związku z tym uznaje się, że Polska podjęła 

skuteczne działania.  

(15) W przygotowanym przez Komisję Europejską sprawozdaniu dotyczącym stabilności 

budżetowej za rok 2012 stwierdza się, że w perspektywie krótkoterminowej Polsce nie 

zagrażają napięcia budżetowe. Pod warunkiem pełnej realizacji planów konsolidacji 

budżetowej zagrożenie stabilności finansów publicznych w perspektywie 

średnioterminowej jest średnie, a w perspektywie długoterminowej – niskie. Według 

sprawozdania z 2012 r. na temat starzenia się społeczeństwa, w latach 2010-2060 

przewiduje się ograniczony wzrost wydatków publicznych związanych ze starzeniem 

się społeczeństwa. Niemniej jednak Polska musi wdrożyć działania służące 

zwiększeniu długoterminowej stabilności finansów publicznych, ale na skalę mniejszą 

niż wymagana średnio dla całej UE.  

(16) Ze względu na znaczną wartość rezydualną zmiany długu dług publiczny skurczył się 

z poziomu 56,2 % PKB w 2011 r. do 55,6 % PKB w 2012 r. W prognozie służb 

Komisji z wiosny 2013 r. przewiduje się, że w 2013 r. dług publiczny zwiększy się do 

57 ½ % PKB, a w 2014 r., przy założeniu kontynuacji dotychczasowej polityki, do 

blisko 59 % PKB.  

(17) W celu sprowadzenia deficytu poniżej progu wynoszącego 3 % PKB do 2013 r., a 

więc przy założeniu przedłużenia terminu korekty nadmiernego deficytu o rok, 

wymagany wysiłek strukturalny musiałby wynieść co najmniej 1,4 % PKB. Takie 

roczne tempo konsolidacji przekraczałoby wysiłek wskazany w zaleceniu Rady z dnia 

7 lipca 2009 r. (1¼ % PKB), mimo iż zagrożenia dla budżetu zmniejszyły się od 2009 

r., gdyż deficyt nominalny jest na dużo niższym poziomie, a dług utrzymuje się 

poniżej progu wynoszącego 60 % PKB. W związku z tym dopuszczalne jest bardziej 

stopniowe tempo konsolidacji, gdyż pozwoliłoby również na ograniczenie kosztów 

gospodarczych, które byłyby znaczne, jeśli korekta nadmiernego deficytu miałaby 

zostać dokonana w roku 2013. Wynikałoby to w szczególności z tego, że czas na 

wdrożenie wymaganych środków po opublikowaniu zalecenia byłby ograniczony. Z 
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tego względu środki te musiałyby być zintensyfikowane, tak aby ich łączny wpływ na 

przestrzeni całego roku wyniósł około 1 % PKB. 

(18) W związku z powyższym i zgodnie z paktem stabilności i wzrostu przedłużenie 

terminu korekty nadmiernego deficytu o dwa lata jest uzasadnione. 

(19) Korekta nadmiernego deficytu do końca 2014 r. oznaczałaby konieczność osiągnięcia 

pośrednich docelowych wartości deficytu nominalnego na poziomie 3,6 % PKB w 

2013 r. i 3,0 % PKB w 2014 r. Poprawa strukturalnego salda budżetowego wynikająca 

z tych wartości docelowych wynosi 0,8 % PKB w 2013 r. i 1,3 % PKB w 2014 r. 

Oznacza to konieczność podjęcia – poza środkami już uwzględnionymi w wiosennej 

prognozie służb Komisji i w aktualizacji programu konwergencji – dodatkowych 

środków na poziomie 0,4 % PKB w 2013 r. i 0,4 % PKB w 2014 r., o szacowanym 

wpływie na budżet wynoszącym 0,25 % PKB w 2013 r. i 0,4 % PKB w 2014 r. 

(20) Polska spełnia warunki przedłużenia terminu skorygowania nadmiernego deficytu 

sektora instytucji rządowych i samorządowych określone w art. 3 ust. 5 

rozporządzenia (WE) nr 1467/97 w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury 

nadmiernego deficytu, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ZALECENIE: 

1) Polska powinna zlikwidować nadmierny deficyt najpóźniej do końca 2014 r. 

2) Polska powinna osiągnąć wartości docelowe w zakresie deficytu nominalnego 

wynoszące 3,6 % PKB w 2013 r. i 3,0 % PKB w 2014 r., co odpowiada rocznej 

poprawie salda strukturalnego wynoszącej odpowiednio co najmniej 0,8 % PKB i 1,3 

% PKB, biorąc za podstawę zaktualizowaną prognozę służb Komisji z wiosny 2013 

r. 

3) Polska powinna rygorystycznie wdrożyć już uchwalone środki, uzupełniając je o 

dodatkowe środki, które pozwolą na korektę nadmiernego deficytu najpóźniej w 

2014 r. 

4) Rada wyznacza termin [1 października 2013 r.] na podjęcie przez Polskę 

skutecznych działań oraz, zgodnie z art. 3 ust. 4a rozporządzenia Rady (WE) nr 

1467/97, na przedstawienie szczegółowego sprawozdania na temat planowanej 

strategii konsolidacji budżetowej, która ma służyć osiągnięciu wyznaczonych celów. 

Ponadto władze Polski powinny: (i) poprawić jakość finansów publicznych, w szczególności 

poprzez ograniczenie cięć wydatków na inwestycje w infrastrukturę pobudzające wzrost 

gospodarczy oraz dokonanie dokładnego przeglądu wydatków socjalnych i ich efektywności; 

(ii) zwiększyć stopień przestrzegania przepisów prawa podatkowego i skuteczność 

administracji podatkowej oraz (iii) nadać bardziej wiążący charakter instytucjonalnym ramom 

finansów publicznych i zwiększyć ich przejrzystość, w tym poprzez szybkie przyjęcie stałej 

reguły wydatkowej mającej zastosowanie do budżetu sektora instytucji rządowych i 

samorządowych. Aby zapewnić udaną realizację strategii konsolidacji budżetowej, ważne 

będzie również wsparcie konsolidacji budżetowej kompleksowymi reformami strukturalnymi, 

zgodnie z zaleceniami Rady skierowanymi do Polski w kontekście europejskiego semestru. 
Oprócz sprawozdania przewidzianego w zaleceniu 4), władze Polski powinny przedstawiać 

sprawozdanie z postępów poczynionych we wdrażaniu niniejszych zaleceń w odrębnym 

rozdziale w programie konwergencji, do czasu całkowitego skorygowania nadmiernego 

deficytu. 

Niniejsze zalecenie skierowane jest do Rzeczypospolitej Polskiej. 
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Sporządzono w Brukseli dnia […] r. 

 W imieniu Rady 

 Przewodniczący 
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