
Strategia Partnerstwa dla Polski  

na lata 2018-2023



Grupa Banku Światowego 

Grupa Banku Światowego to międzynarodowa instytucja finansowa, której misją jest ograniczanie 

ubóstwa i wspieranie zrównoważonego rozwoju. 

W skład Grupy Banku Światowego

wchodzi 5 instytucji:

Międzynarodowy Bank
Odbudowy i Rozwoju 

(IBRD)

Międzynarodowe 
Stowarzyszenie 

Rozwoju (IDA)

Międzynarodowa
Korporacja 
Finansowa (IFC) 

Agencja 
Wielostronnych 
Gwarancji 
Inwestycyjnych (MIGA)

Międzynarodowe Centrum
Rozstrzygania Sporów 
Inwestycyjnych (ICSID)

IBRD i IDA
wspólnie tworzą 
Bank Światowy 

IBRD

IDA

ICSID

MIGA

IFC

Polska jest członkiem Banku Światowego od 
1986 r. W 1990 r. zostało otwarte biuro 
w Warszawie. Od tego czasu Bank Światowy 
jest jedną z najważniejszych organizacji 
wspierających rozwój Polski.

W sumie Bank udzielił Polsce pożyczek 
o wartości 16 mld dolarów. Zrealizował 
również szereg projektów analitycznych 
i doradczych w zakresie reform sektora 
finansów publicznych, działalności 
gospodarczej, rynku pracy, infrastruktury, 
zdrowia i wielu innych. 



Wybrane projekty realizowane 
obecnie w Polsce



Projekty przeciwpowodziowe: Odra i Odra-Wisła

Dwa projekty przeciwpowodziowe na Odrze 

i Wiśle. Ich celem jest ochrona życia

i majątku ponad dwóch milionów ludzi 

żyjących na terenach zagrożonych 

powodzią. 

Więcej informacji: 

http://www.worldbank.org/pl/country/poland/projects

http://www.worldbank.org/poland/regions


Regiony doganiające (Catching-Up Regions)

Pomoc analityczna i wdrożeniowa dla słabiej 

rozwiniętych regionów w zakresie 

pogłębiania współpracy między światem  

nauki a biznesem, usprawnień w planowaniu 

przestrzennym, poprawy efektywności 

energetycznej domów jednorodzinnych, 

systemu kontroli żywności i innych. Więcej informacji:

http://www.worldbank.org/poland/regions

http://www.worldbank.org/poland/regions
http://www.worldbank.org/poland/regions


Opieka koordynowana

Doradztwo na rzecz 

Narodowego Funduszu 

Zdrowia i Ministerstwa 

Zdrowia ukierunkowane na 

poprawę koordynacji 

realizowanych świadczeń      

i wzrost jakości opieki 

zdrowotnej, a także bardziej 

efektywne wykorzystanie 

zasobów finansowych, 

kadrowych i sprzętowych. 



Inne obszary zaangażowania Grupy Banku Światowego 
w Polsce

Zanieczyszczenie 

powietrza

Rynek pracy Szkolnictwo 

wyższe

Sektor 

prywatny

Polityka 

fiskalna

Doing Business



Strategia Partnerstwa dla 
Kraju



Strategia Partnerstwa dla Kraju 

• Wyznacza kierunki programu Grupy Banku Światowego w danym kraju i pomaga ocenić 

skuteczność tego programu w walce z ubóstwem i we wspieraniu zrównoważonego rozwoju. 

• Definiuje najważniejsze cele rozwojowe, jakie kraj zamierza osiągnąć przy wsparciu Grupy Banku 

Światowego. Zawiera też proponowany zestaw ukierunkowanych i elastycznych działań Grupy 

Banku Światowego w tym zakresie. 

• Cele strategii odzwierciedlają rządowe priorytety i uwzględniają główne wyzwania rozwojowe kraju, 

a także kompetencje wyróżniające Grupę Banku Światowego.

• Strategia Partnerstwa dla Kraju to oficjalny dokument będący podstawą do współpracy między 

danym krajem i Grupą Banku Światowego, wymagający zatwierdzenia przez Radę Dyrektorów 

Grupy.



Strategia Partnerstwa dla Polski na lata 2018-2023

Zgodnie z klasyfikacją Grupy Banku Światowego, Polska to kraj rozwinięty, dlatego też w nowej 

strategii stawiamy na:  

Wszelkie działania - czy to o 

charakterze pożyczkowym czy 

doradczym - muszą być 

ukierunkowane na wsparcie:

Najuboższych 40 procent 

społeczeństwa

Pobudzanie inwestycji 

prywatnego sektora oraz 

wykorzystywanie 

pozostałych środków

Wspieranie globalnych

dóbr publicznych

PODEJŚCIE SELEKTYWNE

… i jednocześnie muszą spełniać jeden 

z dwóch wymogów:



Wokół jakich głównych wyzwań dla 

Polski koncentruje się Strategia:

1. Kapitał ludzki

2. Przedsiębiorczość i innowacje

3. Instytucje na rzecz zrównoważonego rozwoju

4. Środowisko



1. Kapitał ludzki

Wyzwania

• Polskie społeczeństwo jest jednym z najszybciej starzejących się w 

Europie - w 2030 r. osoby powyżej 65. roku życia będą stanowiły 35% 

ludności.

• Na skutek zmian demograficznych zmniejszą się zasoby dostępnej siły 

roboczej, a wzrosną obciążenia dla systemu opieki zdrowotnej 

i społecznej.

• Wskaźniki umieralności i zachorowalności przekraczają średnią w Unii 

Europejskiej, a dostęp do opieki jest silnie uzależniony od miejsca 

zamieszkania, a także od poziomu wykształcenia i zamożności.

Źródło: Opracowanie własne Banku Światowego na podstawie danych Eurostatu

Wybrane reformy, które Grupa Banku 

Światowego mogłaby wspierać:

• Wzmocnienie kształcenia praktycznego i rozwój umiejętności, których 

w obliczu rewolucji technologicznej potrzebuje sektor prywatny.

• Wdrożenie pilotażowego projektu koordynowanej opieki zdrowotnej w 

celu podniesienia poziomu satysfakcji pacjenta z otrzymywanych 

świadczeń profilaktycznych i leczniczych, a także w celu lepszego 

wykorzystania istniejących zasobów.  

• Stworzenie efektywnego systemu długoterminowej opieki nad osobami 

starszymi.



2. Przedsiębiorczość i innowacje

Wyzwania

• Udział inwestycji prywatnych w Polsce należy do najniższych 

w UE.

• W obliczu spodziewanego spadku finansowania z UE po 

2020 r. potrzebny będzie silny sektor prywatny jako motor 

dalszych innowacji i wzrostu.  

Wybrane reformy, które Grupa Banku 

Światowego mogłaby wspierać:

• Wsparcie przez IFC poprawy konkurencyjności polskich 

przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej.

• Dalsza dywersyfikacja sektora finansowego w oparciu 

o rozwój rynku kapitałowego lub venture capital. Koncentracja 

IFC na budowie rynku lokalnych obligacji, 

a także tworzenie innowacyjnych instrumentów takich jak 

zielone obligacje, obligacje zabezpieczone czy sekurytyzacja 

nowych klas aktywów.  

Źródło: Opracowanie własne Banku Światowego na podstawie danych Eurostatu

Udział wydatków na B+R w PKB krajów UE, 

w podziale na sektory (dane za 2015 r.) 



Wyzwania

• Utrzymujące się dysproporcje w poziomie dochodów między 

województwami.

• Niektóre województwa położone we wschodniej Polsce należą do 

20 najbiedniejszych regionów w Unii Europejskiej.

• Przewidywany spadek napływu środków z UE po 2020 r.

3. Instytucje na rzecz zrównoważonego rozwoju

Wybrane reformy, które Grupa Banku 

Światowego mogłaby wspierać:

• Działania na szczeblu regionalnym mające na celu wzmocnienie 

kompetencji administracji samorządowej.

• Finansowanie z IFC na szczeblu regionalnym kierowane do gmin 

z dobrą wiarygodnością kredytową na cele związane z projektami 

infrastrukturalnymi i poprawa zarządzania finansowego w gminach.
Źródło: GUS



4. Środowisko

Wyzwania

• Według Światowej Organizacji Zdrowia 33 z 50 najbardziej 

zanieczyszczonych miast Europy znajdują się w Polsce.

• Polska jest silnie narażona na skutki niekorzystnych zjawisk 

klimatycznych takich jak np. zmieniająca się struktura opadów 

atmosferycznych.

Wybrane reformy, które Grupa Banku 

Światowego mogłaby wspierać:

• Wdrożenie instrumentów finansowych służących poprawie 

efektywności energetycznej domów jednorodzinnych. 

• Pożyczki z IFC na projekty związane z klimatem i promowanie 

emisji zielonych obligacji przez sektor prywatny.

• Inwestycje w infrastrukturę do zarządzania 

przeciwpowodziowego i inne reformy.

Źródło: Europejska Agencja Środowiska 

Średnioroczne stężenie pyłu zawieszonego PM2,5 zaobserwowane na stacjach bazowych

(dane za 2015 r.)



Strategia Partnerstwa dla Polski wpisuje się w założenia 
programowe polskiego rządu 

Exposé Premiera Mateusza Morawieckiego (12 grudnia 2017 r.):

Pierwszym arcyważnym zadaniem jest służba zdrowia. Nie ma godnego życia bez sprawnej opieki 

zdrowotnej, dlatego doprowadzimy do skokowego wzrostu wydatków na służbę zdrowia do poziomu 

sześciu procent produktu krajowego brutto (PKB) w ciągu najbliższych kilku lat. To odpowiedź na słuszne 

postulaty pacjentów, personelu medycznego, lekarzy i pielęgniarek.

Kolejnym obszarem naszych szeroko zakrojonych działań będzie środowisko. Z powodu smogu 

umiera przedwcześnie 48 tysięcy Polaków rocznie, a dym z palenia w piecu śmieciami nie ulatuje do 

nieba. Ten pył trafia do płuc naszych i naszych dzieci. Ale zdajemy sobie również sprawę z tego, że nie 

wszystkich stać na czystsze paliwo. Dlatego program walki ze smogiem to program wsparcia 

najuboższych… Chcemy zlikwidować to ubóstwo energetyczne i poprawić jakość życia wszystkich 

Polaków.

Naszym kolejnym celem jest wzmocnienie polskich firm i przedsiębiorczości. Każde polskie 

pokolenie musi na nowo podejmować wyzwanie modernizacji.



Konsultacje

Jeżeli mają Państwo uwagi na temat kierunków naszego zaangażowania w Polsce, będziemy wdzięczni za 

komentarze, sugestie i pytania, które prosimy przesyłać do Filipa Kochana, który w polskim biurze Banku 

Światowego odpowiada za relacje zewnętrzne: fkochan@worldbank.org

Więcej informacji: 

http://consultations.worldbank.org/

Marzec 

Zakończenie konsultacji
12 lutego

Początek konsultacji 

http://consultations.worldbank.org/


Pozostańmy w kontakcie:

@WorldBankPoland

/WorldBankEuropeCentralAsia

www.worldbank.org/poland

warsawoffice@worldbank.org

http://www.worldbank.org/en/country/poland
mailto:warsawoffice@worldbank.org
https://twitter.com/search?q=WorldBankPoland&src=typd
https://www.facebook.com/WorldBankEuropeCentralAsia

