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System zintegrowanych dokumentów 

zarządzania polityką rozwoju – poziom krajowy 



Podstawa i cel opracowania ram finansowych 

9 strategii zintegrowanych 

Podstawą opracowania ram finansowych strategii 
jest „Aktualizacja strategii rozwoju wynikająca  
z przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 14 lutego 
2017 r. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)  
– zakres oraz sposób organizacji prac”  

dokument Ministerstwa Rozwoju, Warszawa,  
maj 2017 r.  

Cel prac: oszacowanie wielkości 
środków publicznych potrzebnych do 
realizacji poszczególnych strategii 



Metodologia opracowania ram finansowych  

 strategii zintegrowanych 

 KWR 

• podstawą opracowania ram finansowych poszczególnych strategii jest 
klasyfikacja wydatków rozwojowych sektora instytucji rządowych 
i samorządowych (KWR) opracowana przez MIiR wraz z zespołem 
ekspertów pod kierownictwem dr hab.Michała Bitnera  

 Klasyfikacja 
budżetowa 

• KWR opracowano w oparciu o obowiązującą klasyfikację budżetową 
(uwzględnia części, działy, rozdziały i paragrafy budżetowe) 

 Cele  
a wydatki 

• powiązano cele strategiczne poszczególnych strategii z wydatkami 
rozwojowymi sektora instytucji rządowych i samorządowych w celu 
oszacowania wielkości środków publicznych przekazywanych  
na poszczególne strategie 



Podstawowe definicje 

to nie środki na finansowanie nowych działań zawartych w strategiach, 

ale wszystkie środki o charakterze rozwojowym, które wpisują się 

swoim zakresem w Strategię. Uwzględnione zatem będą w szacunkach 

środki m.in. NFZ, FP, NFOŚ, które mają charakter rozwojowy. 

są to środki pieniężne wydatkowane w ramach polityki rozwoju państwa 

przez jednostki sektora instytucji rządowych i samorządowych na rzecz 

jednostek nienależących do tego sektora, prowadzące do pozytywnych 

przemian społeczno-gospodarczych, w szczególności wzrostu 

konkurencyjności, produktywności, oraz zwiększenia spójności 

społecznej i gospodarczej. 

Ramy finansowe 

Wydatki rozwojowe 



Etapy opracowania ram finansowych  

strategii zintegrowanych 

Przyporządkowanie  
do strategii  

środków rozwojowych  
budżetu państwa 

Przyporządkowanie do strategii 
wydatków  

z budżetu środków 
europejskich 

Przyporządkowanie  
do strategii wydatków 

rozwojowych pozostałych 
jednostek, nie objętych 
klasyfikacją budżetową 

 

Oznaczenie środków 
rozwojowych przeznaczonych  

na realizację KSRR 

Założenia makroekonomiczne  
i ekstrapolacja trendów 

Uwzględnienie wydatków nierozwojowych, 

ale wspierających działania rozwojowe w 

ramach finansowych strategii, w 

szczególności dotyczących projektów 

strategicznych, flagowych i działań SOR  

Uwzględnienie środków 

Wspólnej Polityki Rolnej oraz 

Wspólnej Polityki Rybackiej 

Oznaczenie środków 

polityki spójności na 

działania na rzecz rozwoju 

obszarów wiejskich 

(realizację SZRWRiR) 



Dziękuję za uwagę 


