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Instytucjonalny kontekst polityki rozwoju

W ciągu niecałych 17 lat programowanie rozwoju gospodarki Polski zatoczyło jeśli 
nie koło, to przynajmniej znaczny jego odcinek. Startowało z systemu planowania 
opartego o ustalenia centralne i zorganizowanego hierarchicznie. System ten w coraz 
mniejszym stopniu przystawał do stopniowo zmieniającej się w ciągu lat 80-tych w 
kierunku rynkowym gospodarki. Całkowita negacja tego systemu nastąpiła nie w 
ramach porozumień Okrągłego Stołu których warstwa ekonomiczna inspirowana 
społeczną gospodarka rynkową bardzo umiarkowanie formułowała cele budowy 
gospodarki mieszanej, lecz w sformułowanym w kilka miesięcy później programie 
nowo powstałego rządu Tadeusza Mazowieckiego, zwanym programem 
Balcerowicza1 2. Wraz z systemem planowania zanegowano dorobek wielu krajów 
europejskich (w szczególności Francji) w zakresie programowania indykatywnego. 
Programowanie to jednak po kilku latach odrodziło się, częściowo pod naciskiem 
wewnętrznych potrzeb harmonizowania działań państwa i podmiotów gospodarczych 
(choćby w dziedzinie zagospodarowania przestrzennego), a częściowo pod wpływem 
istniejącego już i z definicji przyjętego wraz akcesją dorobku Unii Europejskiej. Było 
to jednak wejście „tylnymi drzwiami”, bez określonych założeń i ideologii 
współistnienia z w większości już niepubliczną gospodarką. Ten tryb powrotu miał i 
ma duże znaczenie dla wyników programowania.

Przygotowując część opracowania zbiorowego miałam na celu wyjaśnienie 
kontekstu instytucjonalnego mających miejsce w ostatnich latach i w chwili obecnej 
prac programistycznych. Przez kontekst instytucjonalny rozumiem, zgodnie z 
definicjami przyjętymi w ekonomii instytucjonalnej, system ogólnie obowiązujących 
reguł rządzących postępowaniem podmiotów3

Z opracowania Małgorzaty Sulmickiej zawartego w tym samym zbiorze wynika, że, 
aczkolwiek od połowy lat dziewięćdziesiątych były opracowywane różnego rodzaju 
programy rozwojowe, to jednak zbiór tych opracowań cechowały:
- wielość programów,
- ich niespójność merytoryczna,

1 Porozumienia Okrągłego Stołu, NSZZ Solidarność, Olsztyn 1989

2 J.Kaja Polityka gospodarcza. Wstęp do teorii, SGH Warszawa 2001, Roz. IV.2
3 Przegląd tych teorii zawiera pierwszy rozdział pracy M.Lissowska Instytucjonalne wymiary 
transformacji w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004



- niekompletność,
- nieciągłość,
- brak standardów metodologicznych,
- nieprzestrzeganie hierarchii chronologicznej,
- wpływ zmieniających się reguł programowania stosowanych w Unii Europejskiej.

W związku z tym celem niniejszego opracowania będzie analiza reguł formalnych 
(prawnych) dotyczących planowania, programowania, formułowania polityki i strategii 
rozwoju przez różne podmioty władcze w Polsce. Będą one przedstawione pod kątem 
ewolucji historycznej tych reguł i jej źródeł oraz roli poszczególnych podmiotów i 
źródeł koordynacji ich działań lub jej braku.

1. Historia odejścia od planowania i programowania rozwoju

W 1990 miało miejsce uchylenie obowiązującej do tego czasu ustawy o planowaniu 
społeczno-gospodarczym. W związku z tym przestał istnieć ukształtowany poprzednio 
system planowania, co miało znaczenie w pierwszym rzędzie polityczno-historyczne. 
Fakt ten doskonale współgrał z ówczesna wiarą w spontaniczne działanie rynku i w to, 
że najlepsza polityką gospodarcza jest brak jakiejkolwiek polityki.

Ustawa uchylająca ustawę o planowaniu społeczno-gospodarczym jednak 
jednocześnie nałożyła obowiązki z zakresu programowania rozwoju na pewne organy 
administracji państwowej. Wynikało to stąd, że nie kwestionowano potrzeby tworzenia 
rocznego budżetu państwa i wynikających stąd potrzeb określania ogólnych kierunków 
rozwoju gospodarczego, a także w istocie rzeczy uznawano potrzebę opracowywania i 
dyskusji nad programami wieloletnimi.

W związku z tym jako dodatkowe zadania Rady Ministrów określono:
• formułowanie rocznych założeń polityki społeczno-gospodarczej 

(wykorzystywanych następnie przy opracowywaniu budżetu),
• przedstawianie Sejmowi i Senatowi długookresowych programów działań 

gospodarczych państwa (w tym programów sektorowych).
Wspomniana ustawa określiła też zadania Centralnego Urzędu Planowania 

(istniejącego od 1988 r.) w zakresie planowania wieloletniego. Były nimi:
• opracowywanie długookresowych programów gospodarczych państwa,
• opracowywanie koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju,
• opracowywanie zasad polityki regionalnej państwa.

Analiza ustawy uchylającej ustawę o systemie planowania społeczno- 
gospodarczego prowadzi do wniosku o pewnej jej ambiwalencji. Co prawda
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planowanie jako system przestało istnieć, tym niemniej w tej samej ustawie 
zagwarantowano zachowanie jego niektórych elementów. Wadą takiego rozwiązania 
był brak określenia powiązań pomiędzy opracowaniami programistycznymi 
generowanymi przez różne jednostki. Tutaj zapewne leży pierwotne źródło takiej wady 
współczesnych opracowań programistycznych, jak brak koordynacji czy nawet chęci 
do jej przeprowadzania.

2. Programowanie i planowanie rozwoju w Konstytucji Rzeczpospolitej 
Polskiej

W Konstytucji zadania państwa w zakresie programowania rozwoju i polityki 
gospodarczej są bardzo ograniczone i wzmiankowane fragmentarycznie. Występują 
jedynie następujące zapisy:
Art. 20. Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności gospodarczej, własności 
prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi 
podstawę ustroju gospodarczego RP.
Art. 65 ust. 5. Władze publiczne prowadzą politykę zmierzającą do pełnego, 
produktywnego zatrudnienia poprzez realizowanie programów zwalczania bezrobocia, 
w tym organizowania i wspierania poradnictwa i szkolenia zawodowego oraz robót 
publicznych i prac interwencyjnych.
Art. 71 ust.l. Państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro 
rodziny.
Art. 74
ust. 1. Władze publiczne prowadza politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne 
współczesnym i przyszłym pokoleniom.
ust.2. Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych.
Art. 75. ust.l. Władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokajaniu potrzeb 
mieszkaniowych obywateli, w szczególności przeciwdziałają bezdomności, wspierają 
rozwój budownictwa socjalnego oraz popierają działania obywateli zmierzające do 
uzyskania własnego mieszkania.

Przytoczone zapisy (jak się wydaje, są to wszystkie zapisy ewentualnie dotyczące 
prowadzenia polityki gospodarczej przez organy państwowe) świadczą, po pierwsze, o 
ambiwalencji koncepcji gospodarki: wymieniona w art. 20 społeczna gospodarka 
rynkowa nie znalazła swojego instrumentarium realizacji w postaci sformułowania 
zadania prowadzenia spójnej polityki społeczno-gospodarczej przez państwo, 
powiązań pomiędzy zakresami tej polityki, ani też podmiotów za to odpowiedzialnych



(a w szczególności zapewniających koordynację). Tak więc co prawda istnieją zapisy 
Konstytucji przewidujące prowadzenie polityki gospodarczej w różnych zakresach 
(które zresztą sprawiają wrażenie przypadkowych), tym niemniej są sformułowane w 
ten sposób, że żadnego organu państwowego nie można rozliczyć z ich wykonywania. 
Jak wiadomo, w praktyce gospodarka polska jest obecnie bardzo odległa od społecznej 
gospodarki rynkowej.

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej formułuje również zadania poszczególnych 
organów państwa w zakresie polityki społeczno-gospodarczej ( Rady Ministrów i 
Narodowego Banku Polskiego).

Art. 146 dotyczący Rady Ministrów w swoim ustępie 4 pkt. 5/ stanowi, że Rada 
Ministrów uchwala projekt budżetu państwa. Kompetencje uchwalania budżetu są 
również wymienione jako element polityki, w którym uczestniczy Sejm 
Rzeczpospolitej Polskiej.

Art. 227. Konstytucji stanowi, że centralnym bankiem państwa jest Narodowy Bank 
Polski. Przysługuje mu wyłączne prawo emisji pieniądza oraz ustalania i realizowania 
polityki pieniężnej. Narodowy Bank Polski odpowiada za wartość polskiego pieniądza.

3. Historia powolnego powrotu do programowania

Ustawa z 7.07.1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym4

Ustawa ta obowiązywała od 1994 do 2003 r. i została uchylona w ślad za 
przegłosowaniem kolejnej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. W jej art. 56- 
60 występuje zadanie opracowania koncepcji polityki przestrzennego 
zagospodarowania kraju, które wykonuje Rządowe Centrum Studiów Strategicznych. 
Prezes Rady Ministrów przedstawia tę koncepcję Sejmowi, ale na wniosek ministra 
właściwego do spraw mieszkalnictwa i rozwoju miast.

Do zadań poszczególnych ministrów należy opracowywanie programów 
zawierających ponadlokalne zadania publiczne. Programy te są następnie zatwierdzane 
przez Radę Ministrów.

Z kolei sejmik województwa uchwala:
- strategię rozwoju województwa,
- plan zagospodarowania przestrzennego województwa,
- programy wojewódzkie.
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Wyżej wzmiankowane opracowania dotyczące województwa są też wymienione w 
obowiązującej nadal ustawie o samorządzie województwa z 1998 r.

Ustawa o finansach publicznych z 1998 r.5

Ustawa ta między innymi określa tryb opracowywania budżetu, w ramach którego 
występują różne elementy programowania. Mianowicie sama ustawa budżetowa 
została podporządkowana założeniom polityki społeczno-gospodarczej, a więc w 
pewnym stopniu usytuowana w szerszym kontekście prac programistycznych.

Ponadto przewidziano, że w ustawie budżetowej mogą znajdować się limity 
wydatków na programy wieloletnie ustanawiane przez Radę Ministrów, m.in. w celu 
rozwoju gospodarki, w tym:

- restrukturyzacji wybranych dziedzin,
- ochrony środowiska,
- informatyzacji,
- rozwoju nauki,
- wspierania rozwoju regionalnego.

Takie rozwiązanie niejako sankcjonuje opracowania programistyczne ministerstw 
bez nakładania na nie na przykład wymagania zgodności pomiędzy sobą czy też z 
opracowaniami długoterminowymi. Tak więc ten zapis Ustawy o finansach 
publicznych jest potencjalnym generatorem braku koordynacji.

Ustawa o zasadach wspierania rozwoju regionalnego z 2000 r .6

Ustawa ta została uchwalona w kontekście bliskiego wejścia do Unii Europejskiej i 
istniejącej już możliwości korzystania z funduszy PHARE, ISPA i SAPARD, co, 
zgodnie z wymaganiami unijnymi, było uwarunkowane przedstawieniem programów 
wykorzystania. Została ona następnie uchylona ustawą o Narodowym Planie 
Rozwoju.

Ustawa nakładała obowiązek opracowywania narodowej strategii rozwoju 
regionalnego. Rada Ministrów została zobowiązana do określenia trybu i 
harmonogramu opracowania tej strategii.

Na ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego nałożono obowiązek:

5 Dz.U. nr 155 poz. 1014 z 1998 r.
6 Dz.U. nr 48 poz. 550 z 2000 r.



- opracowania projektu narodowej strategii rozwoju regionalnego (na co najmniej 6 lat 
budżetowych),
- opracowania projektu programu wsparcia (tj. sposobu realizacji strategii).

Obowiązek przygotowywania obu tych opracowań bezpośrednio wynika z regulacji 
Unii Europejskiej dotyczących wykorzystania Funduszy Strukturalnych w ówczesnym 
okresie.7

W ustawie ustalono, że narodowa strategia rozwoju regionalnego powinna 
uwzględniać szereg opracowań:
- koncepcję polityki przestrzennego zagospodarowania kraju
- długofalową strategię rozwoju regionalnego kraju,
- zobowiązania międzynarodowe,
- plany zagospodarowania przestrzennego województw,
- programy dotyczące poszczególnych dziedzin lub zagadnień,

Strategia ta powinna brać też pod uwagę strategie rozwoju województw 
(wymienione w wyżej omawianej Ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym).

Istnienie niektórych z wymienionych wyżej opracowań (np. długofalowej strategii 
rozwoju regionalnego kraju) wynika wyłącznie z tekstu tej ustawy i nieznany jest ani 
tryb opracowywania, ani też podmiot odpowiedzialny (chyba, że jest to Centralny 
Urząd Planowania, którego zadaniem było opracowanie zasad polityki regionalnej 
kraju). Pozostałe opracowania wynikają z innych ustaw (ustawy o zagospodarowaniu 
przestrzennym, ustawy o finansach publicznych).

Zgodnie z Ustawą o zasadach wspierania rozwoju regionalnego projekt narodowej 
strategii rozwoju powinien zostać zaopiniowany przez Radę Polityki Regionalnej 
Państwa, Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz 
przedstawicielstwo partnerów społecznych i gospodarczych. Projekt strategii 
narodowej wraz ze strategiami województw miał być przedkładany Radzie Ministrów, 
która uchwalała tylko narodową strategię rozwoju.

Program wsparcia, który powinien towarzyszyć narodowej strategii rozwoju miał 
określać cele i kryteria wspierania przez państwo ze swego budżetu programów 
wojewódzkich. Konkretny przydział środków dla województw określać miał kontrakt 
wojewódzki, który formułował zadania wynikające z tych programów wojewódzkich, 
które uzyskały wsparcie rządu lub też zadania nadzorowane przez właściwych

7 Por. J.Szlachta, Średniookresowe programowanie rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce 
w standardach Unii Europejskiej, w: Proces globalizacji gospodarki -  udział krajów w jej 
kosztach i korzyściach (red. MKlamut) Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara 
Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004
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ministrów wspierane przez jednostki samorządu terytorialnego. Do wniosku o 
wsparcie zarząd województwa miał dołączać strategię rozwoju województwa i 
programy lub program wojewódzki.

4. Zadania programowania rozwoju gospodarczego zawarte w 
ustawodawstwie Unii Europejskiej

W przeciwieństwie do Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w prawodawstwie 
pierwotnym Unii Europejskiej zadania programowania i prowadzenia polityki 
gospodarczej przez państwa członkowskie zostały określone w sposób jawny. W 
szczególności Traktat z Maastricht8:
• przewiduje prowadzenie polityki gospodarczej przez państwa członkowskie
• określa cele gospodarcze Wspólnoty (art.2)
• definiuje zakres polityk wspólnych
• określa założenia koordynacji polityk -  w tym zadanie formułowania przez Radę 

Europejską projektu ogólnych wytycznych polityki gospodarczej państw 
członkowskich oraz projektu wytycznych w zakresie polityki zatrudnienia (art. 98, 
99).9
W Unii Europejskiej ma miejsce wieloletnie (obecnie w okresach 7-letnich) 

programowanie rozwoju, związane między innymi z wykorzystaniem wspólnych 
środków (jak Fundusze Strukturalne). Ponadto kraje spoza strefy euro sporządzają 
coroczne programy konwergencji. Tym niemniej koordynacja polityki rozwoju 
poszczególnych krajów oparta jest na zasadzie tzw. koordynacji otwartej, czyli głównie 
wzajemnej wymiany informacji.

Unijne zasady wykorzystywania Funduszy Strukturalnych wpływają na reguły 
wewnętrznego postępowania państw członkowskich. Jedną z takich zasad jest zasada 
subsydiamości, która stanowi, że organy Unii Europejskiej nie zastępują władz 
krajowych z wyłączeniem sytuacji, kiedy jest to niezbędne. Stąd też wynika 
odpowiedzialność organów każdego z państw członkowskich za prawidłowe 
wykorzystywanie Funduszy Strukturalnych. Zasadą jest również partnerstwo, czyli 
obowiązek dialogu z partnerami społeczno-gospodarczymi zarówno w fazie 
przygotowywania zmierzeń wykorzystywania Funduszy Strukturalnych, jak i ich 
realizacji. Zasadą wykorzystywania Funduszy Strukturalnych jest także uzupełnianie -

8 Traktat o Unii Europejskiej. Traktat ustanawiający Wspólnotą Europejską z komentarzem 
(red. Z,Brodecki) Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2002
9 J.K. Solarz Koordynacja polityki gospodarczej w eurosystemie, Bank i Kredyt, nr 10, 2002



środki tych Funduszy mogą jedynie uzupełniać , a nie zastępować środki krajowe w 
finansowaniu przedsięwzięć. Oznacza to, że w przypadku korzystania z dużych 
środków Funduszy kraj członkowski musi liczyć się również z finansowym 
obciążeniem wewnętrznym, w szczególności odnoszącym się do budżetu państwa. 
Przedsięwzięcia realizowane ze środków Funduszy Strukturalnych powinny być też 
zgodne z zasadami innych polityk unijnych (np. polityka ochrony środowiska).

Zasady gospodarowania Funduszami Strukturalnymi nakładają ponadto szereg 
wymagań operacyjnych. Wykorzystywanie środków powinno być monitorowane przez 
powołane do tego jednostki kraju-beneficjenta, który powinien również zapewnić 
kontrolę finansową. Wyniki projektów powinny być oceniane w drodze ewaluacji. 
Wykorzystywanie funduszy nakłada też pewną dyscyplinę czasową (zgodnie z zasadą 
n+2, według której środki mogą być uruchamiane tylko przez 2 lata następujące po 
zatwierdzeniu konkretnego projektu).

Wśród zasad gospodarowania Funduszami Strukturalnymi występuje zasada 
programowania, realizowana przez władze krajowe w uzgodnieniu z organami Unii 
Europejskiej. W okresie programowania 2000-2006 tryb programowania wyglądał 
następująco:
• przedstawienie programów rozwoju i restrukturyzacji przez państwa członkowskie,
• uzgodnienie z Komisją Europejską Ram Wsparcia Wspólnoty (Narodowych 

Strategicznych Ram Odniesienia),
• transpozycja Ram w programy operacyjne,
• kontrakty finansowe między Komisją a krajem członkowskim dotyczące 

przelewania zaliczek rocznych z Funduszy Strukturalnych według programów 
operacyjnych.
Zgodnie z powyżej podanymi zasadami operacyjnymi wykorzystywania Funduszy 

Strukturalnych kraj członkowski dla każdego programu operacyjnego tworzy strukturę 
organizacyjną realizacji zadań w ramach Funduszy, na którą składa się władza 
zarządzająca, komitet monitorujący oraz władza płatnicza.

Dla okresu programowania 2007-2013 została określona nieco inna struktura 
dokumentów planistycznych. Mianowicie, na podstawie ogólnych założeń dotyczących 
wzrostu i zatrudnienia Rada Europejska zatwierdza Strategiczne Założenia Wspólnoty 
dotyczące spójności. Z kolei kraje członkowskie opracowują Narodowe Strategiczne 
Ramy Odniesienia które, po uzgodnieniu z organami Wspólnoty, są źródłem 
opracowywania programów operacyjnych dla wykorzystania funduszy strukturalnych. 
Ich realizacja powinna się odbywać w oparciu o Narodowy Program Reform, do



67

opracowania którego, w oparciu o wspólnotowe założenia wzrostu i zatrudnienia, 
zobowiązany jest kraj członkowski.

5. Regulacyjne uwarunkowanie Narodowego Planu Rozwoju

Ustawa o Narodowym Planie Rozwoju (z 20.04.2004 -  obowiązująca10) jest 
wyraźnie opracowana pod wpływem, z jednej strony, wymagań Unii Europejskiej 
dotyczących programowania, a z drugiej poprzedniej ustawy o wspieraniu rozwoju
regionalnego. __

Narodowy Plan Rozwoju ma za zadanie określać cele rozwoju społeczno- 
gospodarczego kraju, uwzględniając przy tym, jako opracowania nadrzędne:
- narodową strategię rozwoju regionalnego,
- strategie sektorowe,
- strategie rozwoju województw,
- programy wieloletnie (wynikające z ustawy o finansach publicznych),
- koncepcję przestrzennego zagospodarowania kraju,
- założenia polityki naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa.

Ustawa zawiera jednocześnie wzmiankę o tworzeniu długofalowej strategii rozwoju 
regionalnego kraju (na 25 lat) oraz opis tworzenia średniookresowej (na okres równy 
okresowi programowania) narodowej strategii rozwoju regionalnego. Tak więc 
konstruuje ona pewne elementy systemowości i koordynacji opracowań 
programistycznych.

Zgodnie z omawianą Ustawą narodowa strategia rozwoju regionalnego powinna 
być oparta o:
- koncepcję przestrzennego zagospodarowania kraju,
- długofalową strategię rozwoju regionalnego kraju,
- strategie rozwoju województw,
- plany zagospodarowania przestrzennego województw,
- programy rządowe,
- inne programy dotyczące spójności społeczno-gospodarczej.

Jako opracowanie średniookresowe, strategia rozwoju regionalnego powinna 
formułować diagnozę sytuacji i na tej postawie dokonywać wyboru priorytetów 
operacyjnych rozwoju regionalnego. Towarzyszyć temu powinno określenie wielkości 
i struktury, z konieczności szacunkowych, wydatków oraz sformułowanie systemu 
realizacyjnego polityki regionalnej.

10 Dz.U. nr 116 poz.1206 z 2004 r.



Narodowy Plan Rozwoju powinien z kolei zawierać:
- okres obowiązywania (zgodny z okresami programowania),
- diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, w tym zróżnicowań regionalnych,
- cel główny i cele szczegółowe rozwoju społeczno-gospodarczego kraju,
- kierunki rozwoju -  w tym programy operacyjne i strategię wykorzystania Funduszu

Spójności,
- szacunkowy plan finansowy (w tym środki wspólnotowe, publiczne środki krajowe i 

środki prywatne na poszczególne lata),
- wieloletnie środki finansowe przeznaczone na realizację kontraktów wojewódzkich,
- kryteria wyboru beneficjentów mogących ubiegać się o dofinansowanie wkładu

własnego,
- system zarządzania i realizacji planu (organy i instytucje).

Dla realizacji NPR są tworzone:
- sektorowe programy operacyjne,
- regionalne programy operacyjne,
- inne programy operacyjne, *
- strategia wykorzystania Funduszu Spójności.

Tak więc opracowanie Narodowego Planu Rozwoju skutkuje programami 
wymaganymi przez organa Unii Europejskiej przy przydzielaniu środków
pochodzących z Funduszy Strukturalnych.

Każde z wymienionych wyżej opracowań operacyjnych wynikających z 
Narodowego Planu Rozwoju powinno zawierać diagnozę, na jej podstawie formułować 
cel główny i szczegółowe, określać priorytety operacyjne i konkretne działania. 
Odpowiednio do tych wybranych zadań powinien być opracowany szacunkowy plan 
finansowy, oraz, co bardzo istotne, system realizacji (w tym sposób wyboru projektów

i wnioskodawców).
Ustawa o Narodowym Planie Rozwoju określa tryb opracowywania NPR i 

zależnych od niego programów operacyjnych. W odróżnieniu od innych aktów 
prawnych dotyczących programowania została tu określona rola poszczególnych 
podmiotów i sposób ich współpracy, tak więc stworzono możliwość koordynacji

opracowań.
W fazie I przewidziano następujące czynności:
- opracowanie Narodowego Planu Rozwoju, jego opiniowanie, konsultacje;
- minister właściwy ds. rozwoju regionalnego przedkłada Plan do przyjęcia Radzie

Ministrów,

r  - j — —x
Wsparcia Wspólnoty,

odbywają się rokowania z samorządami województw na temat kontraktów 
wojewódzkich11,

- Rada Ministrów ostatecznie przyjmuje Plan w drodze rozporządzenia.
Najprawdopodobniej równolegle (choć nie jest to dokładnie określone w ustawie) 

minister właściwy ds. rozwoju regionalnego opracowuje narodową strategię rozwoju 
regionalnego (i modyfikuje długookresową strategię rozwoju regionalnego). 
Opracowanie to jest przyjmowane przez Radę Ministrów.

W fazie II opracowywane są projekty programów operacyjnych, sektorowych i 
regionalnych oraz strategia wykorzystania Funduszu Spójności. Projekty są 
przyjmowane przez Radę Ministrów. Następnie właściwi ministrowie negocjują je z 
Komisją Europejską a po uzgodnieniu przyjmują własnym rozporządzeniem.

Faza III ma na celu opracowanie uzupełnienia (uszczegółowienia) programów 
operacyjnych, sektorowych i regionalnych, zawierających:
- listę działań,
- zasady wyboru beneficjentów i udzielenia dofinansowania,
- wskaźniki monitorowania,
- plan finansowy,
- zasady wyboru projektów w ramach działań.

W fazie końcowej (IV) założenia Narodowego Planu Rozwoju zostają 
uwzględnione w ustawie budżetowej.

Programy operacyjne opracowują instytucje zarządzające (lub instytucje 
pośredniczące, jeśli im przekazano to zadanie). Dla realizacji programów mogą być 
powołane instytucje wdrażające (i one lub instytucje zarządzające przyznają 
dofinansowanie projektów). Dla ułatwienia przeprowadzania uzgodnień powołuje się 
Komitety Sterujące (z udziałem partnerów społecznych).

Kontrakt wojewódzki (umocowany ustawą o samorządzie województwa) określa 
działania wynikające z programów operacyjnych i ich realizację (z uwzględnieniem 
strategii rozwoju województwa i programów wojewódzkich).

Ustawa uwzględniła zgodną z zaleceniami Unii Europejskiej strukturę organów 
monitorujących, na którą składa się:

Komitet Monitorujący Planu (mający uprawnienia m.in. do opiniowania zmian w 
Planie), *

W odniesieniu do kontraktów wojewódzkich występuje niezgodność z trybem opracowania 
strategii rozwoju województwa
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- komitety monitorujące programy, określające kryteria wyboru projektów, opiniujące 
zmiany i uzupełnienia programu oraz dokonujące oceny realizacji;

- komitety monitorujące kontrakt wojewódzki.
Ponadto powoływane są jednostki monitorująco-kontrolne, dla monitorowania 

prawidłowości finansowej. Powinny one działać przy 4 ministerstwach według typów 
funduszy strukturalnych (do spraw rozwoju regionalnego, społecznych, rolnych i 
rybołówstwa).

Odrębna krajowa jednostka oceny dokonuje ewaluacji wykonania w połowie 
realizacji i po zakończeniu Narodowego Planu Rozwoju z punktu widzenia 
podnoszenia poziomu spójności i realizacji celów Planu i programów oraz sytuacji 
społeczno-gospodarczej.

6. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
z 27.03.2003 12

Ustawa ta (obowiązująca) nakłada następujące obowiązki na organy administracji 
państwowej i samorządowej:
- na gminę -  prowadzenia polityki przestrzennej na terenie gminy,
- na samorząd powiatu -  prowadzenia studiów z zakresu zagospodarowania 

przestrzennego na terenie powiatu,
- na samorząd województwa - prowadzenia polityki przestrzennej na terenie 

województwa,
- na Radę Ministrów -  prowadzenia polityki przestrzennej państwa.

W opracowaniu koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju biorą udział 
następujące podmioty:
- sporządzają Rządowe Centrum Studiów Strategicznych (obecnie w likwidacji),
- przyjmuje Rada Ministrów i ustala, w jakim zakresie będzie to podstawa dla 

programów służących realizacji celu publicznego o znaczeniu krajowym, 
sporządzanych przez ministrów i urzędy centralne,

- prezes Rady Ministrów przedstawia koncepcję Sejmowi.
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa uwzględnia ustalenia strategii 

rozwoju województwa oraz ustalenia koncepcji przestrzennego zagospodarowania 
kraju i programy rządowe dla realizacji celu publicznego. Projekt planu przestrzennego 
zagospodarowania województwa jest przedstawiany ministrowi właściwemu do spraw

12 Dz.U. nr 80 poz.717 z 2003 r.



budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, który koordynuje zgodność 
planów województw z koncepcją przestrzennego zagospodarowania kraju.

Ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa wprowadza się do 
planu miejscowego (głównie w odniesieniu do celów publicznych).

Gmina opracowuje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego, z uwzględnieniem:
- koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju,
- strategii rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego województwa,
- strategii rozwoju gminy (jeśli opracowano).

Jeśli gmina nie opracowała takiego studium lub brak jest wyznaczenia obszarów 
rozmieszczenia inwestycji celu publicznego, to sporządza je wojewoda.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy jest uzgadniany z 
wojewodą, zarządem województwa oraz zarządem powiatu w zakresie zadań 
rządowych i samorządowych.

7. Aktualnie wprowadzane zmiany

Po ostatnich wyborach (październik 2005) zostało powołane dotychczas 
nieistniejące Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Została też zakwestionowana 
zasadność ustawy o Narodowym Planie Rozwoju, jak i treść opracowanego już planu. 
Obecna minister do spraw rozwoju regionalnego zarzuciła temu opracowaniu13:
- znacznie szerszy zakres zamierzeń, aniżeli wynikający z potrzeb Funduszy 

Strukturalnych,
- zbyt słaby nacisk na niwelowanie różnic regionalnych,
- zbyt rozbudowaną strukturę programów operacyjnych, i autonomiczność ich 

realizacji, grożącą brakiem koordynacji.
Rządowe Centrum Studiów Strategicznych znajduje się w stanie likwidacji. Nadal 

obowiązuje ustawa o Narodowym Planie Rozwoju, choć wydaje się być „martwą 
literą”, w oczekiwaniu na nowe uregulowania ustawowe.

Obecnie podstawowym dokumentem dotyczącym wykorzystania środków 
Funduszy Strukturalnych jest opracowana w lutym 2006 Narodowa Strategia 
Spójności, która realizuje wymagania Unii Europejskiej odnośnie podstaw do 
ubiegania się o fundusze strukturalne. System wsparcia dla niej został zawarty w 
opracowanych przez władze wojewódzkie Regionalnych Programach Operacyjnych . 
Przewiduje się ponadto opracowanie, jako podstawy wydatkowania środków

13 G.Gęsicka, Strategia uzgadniania rozwoju, Rzeczpospolita, 15.05.2006
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krajowych i unijnych, strategii rozwoju kraju, która ma zastąpić Narodowy Plan 
Rozwoju. Przewiduje się opracowanie ustawy o prowadzeniu polityki rozwoju, w 
której zostanie uporządkowany system zawierający strategię rozwoju kraju i 
powiązane z nią strategie sektorowe i wojewódzkie.

* * *

Analiza aktów prawnych rządzących opracowywaniem programów i strategii 
rozwoju pozwala zauważyć wiele problemów.

Występuje wielość opracowań przewidzianych przez różne akty prawne, często 
zakładające ich istnienie jako opracowań nadrzędnych bez określenia prawnego ich 
umocowania (tj. aktu prawnego wskazującego cel, zakres i organy odpowiedzialne za 
opracowanie). Stwarza to utrudnienie w powstawaniu programów, które powinny być 
od tych nieokreślonych opracowań zależne.

W związku z powyższym występują słabe gwarancje spójności i skoordynowania 
poszczególnych opracowań strategicznych i planistycznych. Najbardziej spójnie 
uregulowana jest sfera planowania przestrzennego, natomiast stopień potencjalnego 
skoordynowania dokumentów strategii gospodarczej i regionalnej jest wyraźnie niższy. 
Pewien poziom koordynacji zapewniła ustawa o Narodowym Planie Rozwoju, choć 
brakuje jej uspójnienia z innymi aktami prawnymi stanowiącymi podstawę opracowań 
strategicznych i programistycznych. Obecnie sygnalizowane zmiany w zakresie 
programowania mogą skutkować dalszym obniżeniem stopnia koordynacji.

Zaznacza się silny wpływ dyscyplinujący ustawodawstwa Unii Europejskiej na 
tworzenie dokumentów strategicznych i programistycznych. Jednak, zgodnie z zasadą 
subsydiamość, organa Unii nie zastępują organów krajowych w kwestii metodologii, 
organizacji tworzenia wymaganych opracowań, a zwłaszcza wysiłku tworzenia 
programów dla potrzeb głównie krajowych. Brak stabilności „ideologii” strategii i 
programowania wpływa na wewnętrzne niedociągnięcia regulacyjne w tym zakresie 
(zwłaszcza niestabilność i brak koordynacji).

Obiektywnie ważny jest „szeroki kontekst instytucjonalny” w jakim odbywa się 
opracowywanie strategii i programów rozwoju. Do cech tego kontekstu należą:
- rosnąca autonomiczność rola podmiotów strategicznych (w gospodarce, która jest w 

70% prywatna),
- niejasno uregulowany zakres gospodarczej roli państwa.
Istnienie takiego kontekstu instytucjonalnego bardzo znacznie utrudnia uregulowanie 
zasad tworzenia opracowań strategicznych i programistycznych. Z jednej strony
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tworzy on problem niezbędnej horyzontalności strategii i dialogu z partnerami 
społeczno-gospodarczymi (co jest wymaganiem Unii Europejskiej, bardzo jednak 
dalekim od historycznej praktyki planowania w Polsce). Z drugiej strony brak ustalenia 
roli państwa grozi „fluktuacjami” regulacyjnymi: od centralistycznego
interwencjonizmu do kompletnego zaniechania aktywności.

Problemem jest również zróżnicowana ranga dokumentów programistycznych. 
Otóż z regulacji wynika, że najwyższa rangą jest ustawa budżetowa, przyjmowana 
przez Sejm. Ta ustawa jednocześnie ma największe znaczenie operacyjne, gdyż to w 
niej znajdują swe finansowanie kontrakty wojewódzkie i stąd też pochodzi wymagane 
uzupełnienie środków unijnych. Jednocześnie jest to opracowanie krótkookresowe, 
potencjalnie zagrożone cyklem politycznych (wpływem zbliżających się lub 
niedawnych wyborów na orientację wpływów i wydatków). Inne opracowania są 
niższej rangi, gdyż są przyjmowane przez Radę Ministrów (która jednak wówczas 
może -  aczkolwiek nie musi pełnić roli koordynatora) lub tez inne podmioty (np. 
regionalne). Brak nadania wyższej rangi opracowaniom długookresowym grozi 
krótkowzrocznością działań państwa.

Zaznacza się słabość w zakresie narzędzi realizacji ewentualnych zamierzeń 
długookresowych, co jest częściowo związane z przyzwyczajeniem do narzędzi 
właściwych planowaniu centralnemu, które utraciły swą stosowalność. Realizacja 
zamierzeń strategicznych może się opierać na:
- kolejnych ustawach budżetowych (z ryzykiem podlegania cyklowi politycznemu),
- środkach pomocowych (o perspektywie kilkuletniej i realizacji uzależnionej od 

sytuacji budżetu),
- umowach cywilnych (np.kontraktach wojewódzkich) o nieustalonych zasadach 

odpowiedzialności za wykonanie,
- ewentualnych narzędziach pośrednich, których roli nie wyspecyfikowano,
- działaniu licznych jednostek monitorująco-kontrolnych (o znaczeniu raczej 

hamującym działania niepożądane niż promującym właściwe).
Zaznacza się tutaj również brak doświadczenia w orientowaniu działalności 

prywatnych podmiotów gospodarczych. Jak się wydaje, nawet zalecany przez Unię 
Europejską dialog z podmiotami społeczno-gospodarczymi zostaje sprowadzony do 
udzielania dostępu do środków unijnych.


