
Plan na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju 

Polska będzie wielka albo nie będzie jej wcale. 

Józef Piłsudski  
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Polska wpadła w 5 pułapek rozwojowych  

2. Pułapka 
braku 

równowagi 

1. Pułapka 
średniego 
dochodu 

5. Pułapka 
słabości 

instytucji 

4. Pułapka 
demograficzna 

• Wydatki na B+R to  
mniej niż 1% PKB 

• Tylko 6 polskich firm to 
światowe „championy” 

• Tylko 13% MŚP 
wprowadza  
innowacje (31% w UE)  

• Tylko 5% eksportu ma  
charakter innowacyjny  
 

• Luka wpływów z podatku 
VAT to 35-55 mld zł 

• Luka wpływów z podatku  
CIT to 10-40 mld zł 

• 44 nowelizacje Ustawy  
o VAT od 2004 roku  

• Brak koordynacji polityk 
publicznych 

 

 

 

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

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

• Pensje są ok. 3-krotnie 
mniejsze niż w krajach 
wysokorozwiniętych 

• 95 mld zł rocznie trafia do  
zagranicznych inwestorów 

• 2 bln zł zagranicznych 
pasywów Polski  

• 2/3 polskiego eksportu  
tworzą firmy z kapitałem  
zagranicznym  

• 50% produkcji przemysłu  
w firmach zagranicznych 

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

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

3. Pułapka 
przeciętnego 

produktu 



3 
 

Diagnoza 
 
CEL: Uwolnienie własnego potencjału dla 
odpowiedzialnego rozwoju Polski i podniesienia  
jakości życia Polaków 
 
Jak to zrobić? 
 
Harmonogram i cele 
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Dalszy wzrost powinien być oparty także na kapitale 
krajowym 

Koszty obsługi zobowiązań 
zagranicznych rosną 

Dywidendy, odsetki, reinwestycje 
inwestorów zagranicznych (mld zł) 

1. W tym: oficjalne aktywa rezerwowe, pozostałe aktywa: inwestycje bezpośrednie, portfelowe, pochodne 
instrumenty finansowe, inne. 2. W tym: inwestycje bezpośrednie, portfelowe, pochodne instrumenty 
finansowe, inne.  
Źródło: NBP, MF 

Diagnoza 
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Diagnoza 
 
CEL: Uwolnienie własnego potencjału dla 
odpowiedzialnego rozwoju Polski i podniesienia  
jakości życia Polaków 
 
Jak to zrobić? 
 
Harmonogram i cele 
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Rozwój polskich firm i kapitału podstawą silnej i zamożnej 
Polski 

Jakość życia Polaków  
Pozycja na arenie  
międzynarodowej 

Stabilne finanse publiczne 

Sprawna armia gwarantująca 
bezpieczeństwo 

Niezależność energetyczna 

Dobrze zarządzane państwo 

Uczciwe płace 

Oszczędności zamiast długów 

Przyjazne warunki dla rodzin 

Rzetelne wykształcenie 

Dobra opieka medyczna 

Rozwój polskich firm  
i kapitału 

CEL: Uwolnienie własnego potencjału dla odpowiedzialnego rozwoju Polski i podniesienia jakości życia Polaków 

Silna Polska 
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Diagnoza 
 
CEL: Uwolnienie własnego potencjału dla 
odpowiedzialnego rozwoju Polski i podniesienia  
jakości życia Polaków 
 
Jak to zrobić? 
 
Harmonogram i cele 
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5 filarów rozwoju gospodarczego Polski 

Jak to zrobić? 

 Silna polska gospodarka 

Sprawne państwo 

•e-Administracja  
•Inteligentne zamówienia publiczne  

•Przełamanie „Polski resortowej” 
•Energia – bezpieczeństwo, dostępność, cena 

• Partnerstwo dla 
strategicznych 
działów 
gospodarki 

• Krajowe 
Inteligentne 
Specjalizacje 

• Klastry i doliny 
przemysłowe 

• Inwestycje 
zagraniczne 

Reindustrializacja 

1 

• Nowa 
„Konstytucja 
Biznesu” 

• Przyjazne 
otoczenie 
prawne 

• Reforma 
instytutów 
naukowo-
badawczych 

• Start in Poland 

Rozwój  
innowacyjnych firm 

2 

Rozwój społeczny 
 i regionalny 

• Kompleksowy 
program 
demograficzny 

• Pakt dla 
obszarów 
wiejskich 

• Skuteczna 
polityka 
regionalna 

• Edukacja 

5 

• Budowanie 
oszczędności 
Polaków 

• Środki 
europejskie 

• Polski Fundusz 
Rozwoju 

• Plan Juncker’a, 
EBOR, EBI, AIIB 

Kapitał dla 
rozwoju 

3 

• Pion Wspierania 
Eksportu w PFR 

• Oferta finansowa 

• Silna marka 
Polska 

• Reforma 
dyplomacji 
ekonomicznej 

Ekspansja 
zagraniczna 

4 
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Jak to zrobić? 

 Silna polska gospodarka 

Sprawne państwo 

•e-Administracja  
•Inteligentne zamówienia publiczne  

•Przełamanie „Polski resortowej” 
•Energia – bezpieczeństwo, dostępność, cena 

• Partnerstwo dla 
strategicznych 
działów 
gospodarki 

• Krajowe 
Inteligentne 
Specjalizacje 

• Klastry i doliny 
przemysłowe 

• Inwestycje 
zagraniczne 

Reindustrializacja 

1 

• Nowa 
„Konstytucja 
Biznesu” 

• Przyjazne 
otoczenie 
prawne 

• Reforma 
instytutów 
naukowo-
badawczych 

• Start in Poland 

Rozwój  
innowacyjnych firm 

2 

Rozwój społeczny 
 i regionalny 

• Kompleksowy 
program 
demograficzny 

• Pakt dla 
obszarów 
wiejskich 

• Skuteczna 
polityka 
regionalna 

• Edukacja 

5 

• Budowanie 
oszczędności 
Polaków 

• Środki 
europejskie 

• Polski Fundusz 
Rozwoju 

• Plan Juncker’a, 
EBOR, EBI, AIIB 

Kapitał dla 
rozwoju 

3 

• Pion Wspierania 
Eksportu w PFR 

• Oferta finansowa 

• Silna marka 
Polska 

• Reforma 
dyplomacji 
ekonomicznej 

Ekspansja 
zagraniczna 

4 
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• Ochrona przed 
działającymi wstecz 
konsekwencjami zmian 
interpretacji  

• Mniej obowiązków 
sprawozdawczych 

• Konsolidacja organów 
inspekcji 

• Partnerskie podejście 
administracji  

• Prostsze i łatwiej 
dostępne formularze 

• Działania edukacyjno – 
informacyjne dla 
przedsiębiorców 

• Przekrojowe spojrzenie na 
przedsiębiorczość zamiast 
„Polski resortowej” 

• Miliardowe wsparcie z funduszy europejskich 

• Uproszczone formy prawne i zachęty finansowe 
dla startujących przedsiębiorców 

• Wzrost udziału MŚP w portfelu zamówień 
publicznych 

• Nowa „Konstytucja Biznesu” 

• Stworzenie zasad sukcesji 
przedsiębiorstw rodzinnych 

• Zmniejszenie uciążliwości 
kontroli 

• Restrukturyzacja  
zamiast upadłości 

• Likwidacja zbędnych koncesji  
i zezwoleń 

• Proste podatki – niższe koszty 
dla podatnika i fiskusa przy 
utrzymaniu poziomu 
wpływów do budżetu 

• Zmniejszanie inflacji prawa  

• Usuwanie absurdów 
prawnych 

 
Międzyresortowe wsparcie dla polskich przedsiębiorców 

Jak to zrobić? 

Skuteczne  
prawo 

Wspierające 
instytucje 

Łatwiejszy  
start 

Jeszcze w tym roku: Nowa ustawa o zamówieniach publicznych – kwiecień 2016, Nowa „Konstytucja Biznesu” – IV 
kw. 2016, opracowanie Pakietu zmian dla MŚP – IV kw. 2016 



mate 

11 
 

Prosta Spółka Akcyjna – optymalna forma prawna dla start-upów  

 
Nowa „Konstytucja Biznesu” 

Zasięg projektu 

• ustanowienie fundamentalnych zasad prowadzenia 
działalności gospodarczej, w tym w relacjach z urzędami 

• ograniczenie barier prawnych dla przedsiębiorców 
• ułatwienia we współpracy przy innowacyjnych projektach 

Cel 

Zakładany efekt 

Przesłanki 

Potencjał na 
kolejne projekty 

• obniżenie kosztów związanych z formalnymi wymogami 
prowadzenia działalności gospodarczej 

• więcej innowacyjnych firm z siedzibą w Polsce 
 

• brak spójności wewnętrznej obecnych regulacji 
• brak mechanizmów odpowiadających na współczesne 

wyzwania związane z prowadzeniem firmy  
 

Najważniejsze korzyści 
• najpopularniejsze klauzule związane 

z inwestycjami zdefiniowane na 
poziomie ustawy 

• minimalny poziom formalności 
• zabezpieczenie interesów założycieli 

i inwestorów 
• rozwiązania zachęcające do 

lokowania firm w Polsce 
• uwolnienie potencjału twórczego i 

inwestycyjnego 

Jak to zrobić? 

Założenia Projektu 

Prosta Spółka Akcyjna 
Wynalazcy 

- założyciele 

Inwestorzy 
finansowi 

Pracownicy 

niskie wymogi 
kapitałowe na 
start 

bezpieczna 
inwestycja w 
formie długu 

udziały 
pracownicze i 
opcje na akcje 

 
• międzyresortowy przegląd ustaw związanych z 

prowadzeniem działalności gospodarczej 
 

Źródło: GUS 

Liczba przedsiębiorstw 
niefinansowych w Polsce (tys.) 
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Nowelizacja – czerwiec 2016  

• Korzystniejsze opodatkowanie aportu własności 
intelektualnej i przemysłowej 

• Szersza lista kosztów uzyskania przychodów 
poniesionych na działalność B+R 

• Zwrot gotówkowy dla nowopowstających 
przedsiębiorstw 

Przygotowanie nowej ustawy – I połowa 2017 

Wyniki prac B+R na potrzeby cywilne 

Wojsko Gospodarka 

Wykorzystanie najbardziej innowacyjnych  
technologii w obronności 

Innowacje dual use 

Jak to zrobić? 

Innowacyjny biznes to wysokopłatne miejsca pracy  
i większe zyski budujące polski kapitał 

Nowa ustawa o innowacyjności 

• Wykorzystanie istniejącej infrastruktury 
publicznej (Centra Transferu Technologii, 
inkubatory przedsiębiorczości) 

• Reforma instytutów naukowo-badawczych 
aby ich infrastruktura i zasoby pracowały dla 
gospodarki 

• Ogłoszenie programów strategicznych 
„pierwszej prędkości” w PARP i NCBiR z krótką 
ścieżką decyzyjną 

• Powiązanie  wsparcia innowacyjności  
z innymi politykami, np. przemysłową 

Współpraca nauki z biznesem 

• Inicjatywa, która pozwoli przełamać bariery  
komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań 
stworzonych przez start-upy 

• Zbudowanie sieci kontaktów z osobami 
odpowiedzialnymi za innowacje w dużych 
spółkach 

• Nowe warunki finansowania ze środków 
europejskich - 1 mld zł w ramach m.in. PO IR 

• Rozwiązywanie problemów administracji i 
samorządów przez start-upy (np. Smart City) 

Start in Poland 

Szybkie 
zmiany 

 

Cel 
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Jak to zrobić? 

 Silna polska gospodarka 

Sprawne państwo 

•e-Administracja  
•Inteligentne zamówienia publiczne  

•Przełamanie „Polski resortowej” 
•Energia – bezpieczeństwo, dostępność, cena 

• Partnerstwo dla 
strategicznych 
działów 
gospodarki 

• Krajowe 
Inteligentne 
Specjalizacje 

• Klastry i doliny 
przemysłowe 

• Inwestycje 
zagraniczne 

Reindustrializacja 

• Nowa 
„Konstytucja 
Biznesu” 

• Przyjazne 
otoczenie 
prawne 

• Reforma 
instytutów 
naukowo-
badawczych 

• Start in Poland 

Rozwój  
innowacyjnych firm 

2 

Rozwój społeczny 
 i regionalny 

• Pakt dla 
obszarów 
wiejskich 

• Skuteczna 
polityka 
regionalna 

• Edukacja 

5 

• Budowanie 
oszczędności 
Polaków 

• Środki 
europejskie 

• Polski Fundusz 
Rozwoju 

• Plan Juncker’a, 
EBOR, EBI, AIIB 

Kapitał dla 
rozwoju 

3 

• Pion Wspierania 
Eksportu w PFR 

• Oferta finansowa 

• Silna marka 
Polska 

• Reforma 
dyplomacji 
ekonomicznej 

Ekspansja 
zagraniczna 

4 1 
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Państwo wymagającym technologicznie klientem tworzącym popytowy bodziec 
innowacyjny poprzez zamawianie dóbr wysokiej jakości 

Inteligentne zamówienia publiczne będą sprzyjać  
rozwojowi gospodarki i rynku pracy  

Priorytety inteligentnej polityki zakupowej 

Roczne zamówienia publiczne 
Kluczowe zasady budowania nowej 

polityki zakupowej: 

Impuls rozwojowy  więcej ekonomii, mniej formalizmu 

Impuls innowacyjny  państwo jako wymagający klient 

Impuls przedsiębiorczy  wzrost dla przedsiębiorstw (szczególnie MŚP) 

Impuls zatrudnienia   powstawanie wartościowych miejsc pracy 

Impuls redukcji kosztów  profesjonalizacja procesów zakupowych 

Impuls nadzorczy  UZP jako silny regulator systemu zamówień publicznych 

8% PKB = 160 mld PLN Wdrożenie 
jednolitej polityki 

zakupowej na 
poziomie rządu 
może przynieść 

oszczędności ok.  
5-12% 

Odejście od kryterium   
najniższej ceny 

Uwzględnienie na etapie 
zakupu kosztów eksploatacji 

Ułatwienia dla małych  
i średnich firm 

Punkty za innowacyjność 

Klauzule społeczne i promujące 
stabilne miejsca pracy  

1  

2  

3  

4  

5  

Jak to zrobić? 
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Życie bez wizyt w urzędzie  

Zdrowie 

e-Administracja 

Świadczenia 

Kultura  

Sądy  

Podatki i 
składki 

Otwarte 
zasoby 

• Otwarta statystyka publiczna 
• Krajowy Rejestr Sądowy 
• Standard Informacji Publicznej 
• Dane meteo i e-mapy dla obywateli i usług cyfrowych 

• Szybsze i tańsze dochodzenie 
wierzytelności w eSądzie 

• eWokanda - więcej możliwości w 
postępowaniu rejestrowym (eKRS) 

• Digitalizacja akt i protokołów  

• Jeszcze więcej e-Deklaracji 
• Rozwój systemu eInspektorat 
• Centralny Rejestr Faktur 
• Systemy big data wspierające ściągalność 

danin 
• Rzetelne informacje o Polsce  

(historii, kulturze) w Internecie 
przetłumaczone na języki obce 

• Digitalizacja  i udostępnienie dóbr 
kultury i pamięci narodowej 

• Elektroniczne bilety do instytucji kultury 
(muzea, teatry, galerie) 

• Karta do obiektów sportowych 

• Dokumentacja medyczna przesyłana elektronicznie 
• Elektroniczne recepty 
• Umawianie wizyt – eliminacja kolejek 

• Szybsza rejestracja 500+ 
• Stypendia 
• Ulgi, Karta Dużej Rodziny 
• Dopłaty dla rolników 
• Szeroko dostępne nowoczesne usługi 

edukacyjne niezależne od lokalizacji 

• Bezpieczna cyfrowa tożsamość (PL_eID)  
• Zastosowania publiczne i komercyjne 
• Usługi Systemu Rejestrów Państwowych 
• Powszechność cyfrowego uwierzytelnienia 

Współpraca międzyresortowa kluczowa dla powodzenia projektu   
e-Administracja 

Jak to zrobić? 
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Sprawny i skuteczny model działania administracji 

Budowanie  
x-resortowych 

zespołów 
tematycznych  

Zarządzanie 
projektami 

Koordynacja 
polityki 

gospodarczej  

Zarządzanie  
przez cele  

i motywujące 
systemy 

wynagradzania  

Wspólna polityka 
zakupowa,  

IT, zarządzanie 
kadrami 

Rozwój Polski to wyzwanie systemowe, nie resortowe 

Unowocześnienie administracji 

Podniesienie kompetencji  

Poprawianie sprawności administracji   

Przyśpieszenie procesów  

Zmniejszenie kosztów  

Korzyści 

Dobre praktyki - przykłady przełamywania rządowych „silosów” 

Staże  
urzędników 

w innych  
resortach 

oraz w firmach  
i instytucjach  

w kraju i zagranicą 
• Pełnomocnicy ds. innowacyjności w instytucjach federalnych 

• Major Projects Management Office koordynujący realizację  
wielkich projektów państwowych 

• Major Project Authority, czyli 30-40 niezależnych szefów 
strategicznych projektów finansowanych przez państwo 

• Major Project Facilitation, autoryzujący i uwiarygodniający  
najważniejsze z punktu widzenia państwa inwestycje publiczne  
i prywatne 

Jak to zrobić? 


