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Współczesne gospodarki narodowe silnie na siebie oddziałują. Handel międzynarodowy pozwala na specjalizację i wykorzystanie krajowych przewag komparatywnych.
Uzgodnienie (harmonizacja i wzajemna uznawalność) standardów eliminuje zbędne koszty powielania się kontroli, a przejrzystość i bezstronność reguł wzmacnia zaufanie
i zwiększa łączną efektywność gospodarowania. W rezultacie wszyscy mogą podnieść swój dobrobyt, bez uszczerbku dla nikogo.
Do takiej idealnej sytuacji państwa mogą się przybliżyć, jeśli ze sobą współpracują. Dla ułatwienia współpracy, najpierw w węższym kręgu gospodarek rynkowych świata
zachodniego, a potem szerzej, w 1961 roku, stworzona została Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
Dzięki opracowywaniu użytecznych standardów, dzięki bezstronnym analizom gospodarek i dzięki bazom wiarygodnych danych i wskaźników społeczno-gospodarczych, OECD
zyskała markę organizacji, bez której rosłaby liczba jałowych konfliktów i malałoby wzajemne zaufanie. Okazało się, że Organizacja, której siłą są dane i wiedza, nie jest bezsilna,
lecz przeciwnie użyteczna i wpływowa.
Gdy w 1996 roku Polska wstępowała do OECD, instytucjonalne ramy polskiej gospodarki dopiero zyskiwały na dojrzałości. Wtedy to członkostwo w OECD było dla naszego kraju
bardziej znakiem zaufania do naszego potencjału, niż potwierdzeniem sprawności instytucjonalnej. To zaufanie Polska w pełni odpłaciła nie tylko imponującym tempem i długą
serią lat wzrostu gospodarczego, lecz także coraz częściej przywództwem tematycznym w OECD, a poprzez OECD - w całym świecie. Polska wspomaga OECD w stworzeniu
globalnych reguł przeciwdziałających unikaniu opodatkowania i szkodliwej konkurencji podatkowej, a polscy eksperci i negocjatorzy ściśle współdziałają z OECD w tworzeniu
polityk klimatycznych, które pozwalałyby na sprawiedliwy rozkład ich kosztów w i pomiędzy krajami.
Prace OECD (raporty, przeglądy, rankingi) wpływają na debatę dotyczącą polityk publicznych w różnych krajach, gdyż są powszechnie dostępne, a ich rzetelność jest nie do
zakwestionowania. Spotkania komitetów OECD są dla wyższych urzędników państw członkowskich forum wymiany poglądów i okazją do wzajemnego uczenia się. Członkostwo
w OECD przynosi wyższe korzyści tym krajom, których administracja jest przesiąknięta kulturą ciągłego uczenia się i opartego na dowodach argumentowania.
OECD świętuje 60-lecie istnienia, w tym 25 lat z naszym, polskim udziałem. Podstawą wartości OECD pozostaje wiara w efektywność otwartych gospodarek rynkowych wspartych
zasadą solidarności. W zmieniającym się świecie zmienia się także OECD – zmienia się, nie porzucając wspólnych wartości i zasad, których Polska i inne państwa członkowskie
chcą bronić i propagować.
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Współpraca Polski z OECD: mechanizmy i wymiary
OECD jest organizacją gromadzącą dane i dostarczającą wiedzy o szerokim zakresie
zjawisk społeczno-gospodarczych i wpływających na nie polityk publicznych.
Bezpośrednio lub pośrednio współpracuje z OECD każde polskie ministerstwo
i urząd centralny. Całość współpracy jest koordynowana przez Ministra właściwego
ds. gospodarki, w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych.

Photo:©OECD

Formalnym organem koordynacji jest Międzyresortowy Zespół do Spraw Organizacji
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, który jest ciałem doradczym Rady Ministrów
w sprawach związanych z członkostwem Polski w OECD i stanowi podstawowe
forum współpracy międzyresortowej w zakresie kontaktów poszczególnych
urzędów i instytucji z 250 komitetami i eksperckimi organami OECD.

Polska przywiązuje wielką wagę do członkostwa w OECD, a współpraca z Organizacją
ma miejsce na wszystkich poziomach administracji rządowej. Polskę kilkukrotnie
odwiedził poprzedni Sekretarz Generalny OECD Angel Gurría, a w uroczystościach
jubileuszu 25-lecia członkostwa Polski w OECD uczestniczył nowy Sekretarz

Generalny OECD Mathias Cormann. W najważniejszych corocznych posiedzeniach
na szczeblu ministrów państw członkowskich, a także Rady Ministerialnej OECD,
udział biorą przedstawiciele polskiego rządu najwyższego szczebla. Jesteśmy obecni
w pracach komitetów, grup roboczych i eksperckich, wypracowujących reguły dla
wielu dziedzin gospodarki.
Na forum OECD dzielimy się naszą wiedzą ekspercką, aktywnie współpracujemy
z Sekretariatem OECD, a także z innymi państwami członkowskimi, aby wypracować
takie rozwiązania, którzy przyczyniają się do poprawy warunków życia obywateli.
Wspieramy także OECD finansowo, wnosząc dobrowolne składki przeznaczone na
realizację dodatkowych konkretnych inicjatyw i programów.
Mechanizmy i narzędzia, które wykorzystujemy przy współpracy z OECD, stale
doskonalimy i dopasowujemy, aby uzyskać jak największą efektywność, a rezultaty
końcowe przynosiły wymierne, wzajemne korzyści. Już teraz, po 25 latach obecności
w OECD, możemy pochwalić się wieloma sukcesami i pokazać wspólne produkty
w obszarach, którymi na co dzień zajmuje się ta Organizacja.
Od chwili przystąpienia do OECD w 1996 roku, Polska współfinansuje i intensywnie
korzysta z prac analitycznych, przeglądów i opracowanych standardów, które
przyczyniają się do poprawy warunków życia w naszym kraju i w innych państwach
członkowskich.
Ponadto współfinansujemy różne programy OECD, a wśród nich powszechnie znany
Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów – PISA. Polska jest też
członkiem afiliowanych przy OECD instytucji takich jak Międzynarodowa Agencja
Energii (IEA) czy Międzynarodowa Agencja Energii Jądrowej (NEA).
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Analizy makroekonomiczne i bazy danych OECD
Polska korzysta z działalności analitycznej OECD, która identyfikuje globalne
wyzwania oraz dostarcza danych, wniosków i rekomendacji dla polityk sektorowych,
w ramach serii publikacji – Better Policies oraz Policy Coherence for Development
czy innych corocznych raportów.
OECD jest jednym z głównych forów, na których prowadzona jest debata
kształtująca orientację polityk gospodarczych. W przypadku OECD szczególny nacisk
kładziony jest na zagadnienia polityki strukturalnej, fiskalnej oraz monetarnej – co
odróżnia debatę w OECD od dyskusji prowadzonych na forach innych organizacji.
Prace OECD, zawsze inspirujące, w wielu przypadkach dotyczą kwestii pionierskich,
niepodejmowanych przez inne instytucje. Wyniki badań służą porównaniom krajów
i cieszą się uznaniem i zaufaniem na arenie międzynarodowej i w poszczególnych
krajach.
OECD to źródło wielu statystyk, baz danych, oraz gotowych narzędzi
wykorzystywanych dla wypracowania optymalnych rozwiązań na poziomie
krajowym, w tym w polityce gospodarczej Polski.

Przeglądy gospodarcze Polski na forum OECD
Polska aktywnie uczestniczy w pracach Komitetu
Przeglądów Gospodarki i Rozwoju (EDRC) OECD,
w którym odbywają się przeglądy państw
członkowskich i wybranych nieczłonkowskich.
Przeglądy gospodarcze wykorzystują OECDowski mechanizm „peer review” - poddawania
wzajemnej ocenie realizowanych polityk,
porównywania się oraz dzielenia najlepszymi
praktykami przez państwa członkowskie.
Przeglądy takie odbywają się co dwa lata. Ich
efektem jest publikacja raportu nt. stanu
gospodarki egzaminowanego kraju, który stale
zawiera
rozdział
dot.
zagadnień
makroekonomicznych oraz rozdział tematyczny poświęcony obszarowi
gospodarczemu, wybranemu wspólnie przez OECD i kraj poddawany przeglądowi.
Photo:©OECD 2020; Cover © S-F/Shutterstock.com

Poprzez OECD Polska pomaga niektórym państwom nie będącym członkami OECD
(szczególnie w regionie Eurazji), współfinansując realizację projektów o charakterze
pomocy rozwojowej.

XVI Przegląd gospodarczy Polski miał miejsce we wrześniu 2020 roku, a jego
publikacja nastąpiła na początku grudnia 2020 r. Raport zawiera szczegółową
analizę wpływu pandemii COVID-19 na gospodarkę Polski oraz rekomendacje
Organizacji dotyczące sposobów i kierunków internacjonalizacji polskich małych
i średnich przedsiębiorstw.
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Wykres: Covid wstrzymał długodystansową ekspansję
Wzrost PKB, 2005Q1=100

kontynuowania pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego oraz zwalczanie barier
w zatrudnieniu osób starszych po stronie pracodawców.

Przeciętna dla Węgier, Czech i Słowacji
Przeciętna dla Węgier, Czech i Słowacji

Źródło: OECD (2020), OECD Economic Outlook 108 ; OECD Economic Surveys: Poland 2020, str. 10 ;© OECD 2020

Rekomendacje OECD dla polskiego rynku pracy
Współpraca z OECD w ramach Komitetu Zatrudnienia, Pracy i Spraw Socjalnych
(ELSAC) dotyczy wielu aspektów i kluczowych problemów gospodarczych
i społecznych związanych z obszarem zatrudnienia i rynku pracy, tj. miedzy innymi
efektywności pracy, produktywności sektora publicznego, promowania dłuższego
pozostawania w zatrudnieniu oraz aktywizacji osób oddalonych od rynku pracy.
W ostatnich latach OECD przygotowało raport poświęcony politykom na rzecz
zatrudnienia seniorów w Polsce (Ageing and Employment Policies: Poland 2015).
OECD rekomendowało w nim m.in. zwiększenie zachęt dla pracowników do

Photo:©OECD2019; Cover©Studio Foltzer and
Udmurd/Shutterstock.com

Dla Polski, jak i dla OECD, umiejętności i ich podwyższanie w trakcie życia
zawodowego – to jeden z kluczowych czynników umożliwiających dłuższe
pozostawanie w aktywności zawodowej, a co za tym idzie trwały dobrobyt
gospodarczy i spójność społeczną oraz sprostanie przez Polskę wyzwaniom
globalizacji, cyfryzacji i transformacji energetycznej.
Efektem naszej współpracy z OECD było więc
opublikowanie pod koniec 2019 r. Strategii
umiejętności OECD dla Polski, której rekomendacje
są uwzględniane w polskich dokumentach
strategicznych, jak na przykład Zintegrowana
Strategia Umiejętności 2030. Raport OECD
dostarczył przekrojową, syntetyczną diagnozę stanu
i mechanizmów wspierania rozwoju umiejętności
oraz rekomendacje oparte na dobrych praktykach
innych państw, wypracowane w ścisłej współpracy
z polskimi podmiotami uczestniczącymi w warsztatach OECD, organizowanymi wraz
z MEN i Instytutem Badań Edukacyjnych (IBE).
Produktem współpracy Polski z OECD jest też raport na temat bierności zawodowej
w Polsce (Regional Economic Inactivity Trends in Poland), który ukazał się w 2021
roku. OECD przeprowadziło analizy grupy osób szczególnie zagrożonych biernością
5
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eksperckich komitetów i grup roboczych, jest wsparcie dla reformy polskiego
systemu podatkowego, projektowania zasad tworzenia budżetu i optymalizacji
wydatków publicznych.

Polska uczestniczy również w konferencjach i debatach o tym jak rządy, w sposób
elastyczny i sprawny, mogą rozwijać inkluzywną politykę społeczną, która zwiększa
produktywność i konkurencyjność gospodarki. W styczniu 2020 roku Polska
uczestniczyła w spotkaniu ministrów państw OECD poświęconym migracji pt.
Making Migration and Integration Policies Future Ready. Spotkanie poświęcone
było przygotowaniu polityk migracyjnych i integracyjnych, zdolnych odpowiadać na
współczesne i przyszłe wyzwania. Podczas sesji omówiono: innowacyjne podejścia
do zarządzania migracją ekonomiczną, innowacyjne podejścia do integracji
imigrantów, strategie i narzędzia na rzecz poprawy koordynacji działań w ramach
polityki migracyjnej.

W swoich reformach
Polska inspiruje się
rekomendacjami OECD dot. zarządzania budżetowego,
a szczegółowe rozwiązania opierają się na danych
i obserwacjach zawartych w periodycznych publikacjach
Organizacji takich jak: raporty krajowe i tematyczne oraz
OECD Journal on Budgeting.

Polscy eksperci, biorąc udział w posiedzeniach OECD, wspólnie z delegatami z innych
państw członkowskich, omawiają aktualne, najistotniejsze dla funkcjonowania
rynku pracy tematy, takie, jak działania podejmowane w reakcji na COVID-19, skutki
pandemii i wprowadzonych restrykcji, czy też sytuację osób młodych: jak ułatwić
proces przechodzenia od edukacji do zatrudnienia i jak uwzględnić specyfikę tej
grupy przy tworzeniu polityki zatrudnienia i innych polityk publicznych.

Wykorzystywanie ekspertyzy OECD w polityce budżetowej i podatkowej
Przykładem wsparcia, jakie OECD zapewnia państwom członkowskim dzięki
rekomendacjom reform i ciągłej wymianie wiedzy i dobrych praktyk na forum

Photo:©OECD

(tj. kobiet, osób starszych, z niskimi kwalifikacjami, z niepełnosprawnością),
przedstawiło przyczyny pozostawania w bierności zawodowej oraz sfomułowało
stosowne rekomendacje, do ew. wdrożenia przez władze polskie.

Polska aktywnie uczestniczy w pracach OECD w ramach
projektu BEPS (Base Erosion and Profit Shifting),
w ramach którego wypracowano mechanizmy walki
z działaniami, które powodują zmniejszenie podstawy opodatkowania oraz transfer
dochodów do jurysdykcji o niskim poziomie lub braku opodatkowania.
Polska jako jedno z pierwszych państw podpisała Konwencję MLI - konwencję
wielostronną implementującą narzędzia traktatowego prawa podatkowego, mającą
na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku. Celem
tej umowy jest wdrożenie rozwiązań projektu BEPS poprzez zmodyfikowanie sieci
umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w zsynchronizowany sposób
i w efekcie ograniczenie możliwości unikania opodatkowania przez korporacje
wielonarodowe.
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Polska jest zaangażowana w szereg innych projektów OECD dotyczących
zapobiegania agresywnemu planowaniu podatkowemu i unikaniu opodatkowania.
Ich rezultatem będzie wypracowanie międzynarodowych standardów, których
wdrożenie przyczyni się do długoterminowej stabilności finansów publicznych i całej
gospodarki. W tym celu, Polska uczestniczy w pracach grup roboczych takich jak
Grupa Zadaniowa ds. Gospodarki Cyfrowej (Task Force On Digital Economy).
Aktywność na tych forach umożliwia polskim ekspertom kontakt
z najlepszymi ekspertami w dziedzinie podatkowej oraz wymianę opinii
i wyników analiz dotyczących cyfrowej transformacji gospodarki.
Innym obszarem współpracy Polski z OECD w obszarze finansów jest edukacja
finansowa. Polska uczestniczy w wymianie dobrych praktyk i wiedzy pomiędzy
państwami członkowskimi oraz w analizie aktualnych trendów. Nowo powstała
grupa robocza OECD ds. strategii edukacji finansowej jest jednym
z międzynarodowych forów, które pomagają w realizacji misji Ministerstwa
Finansów dot. zwiększania finansowej wiedzy i świadomości obywateli.

Ocena polskiego systemu edukacyjnego w badaniu PISA
Od 2000 roku Polska uczestniczy w badaniu PISA (Programme for International
Student Assessment), czyli Programie Międzynarodowej Oceny Umiejętności
Uczniów, realizowanym przez międzynarodowe konsorcjum nadzorowane przez
OECD i przedstawicieli krajów członkowskich.

Wzrost udziału osób z wyższym wykształceniem

Źródło: OECD

Jest to największe międzynarodowe badanie umiejętności uczniów na świecie,
realizowane co 3 lata we wszystkich państwach członkowskich OECD, a także
w kilkudziesięciu krajach partnerskich.
Zebrane i zharmonizowane informacje pozwalają w obiektywny sposób porównać
efekty nauczania w skali światowej. Warto odnotować, że polscy uczniowie osiągają
w badaniu rozumienia czytanego tekstu, rozumowania matematycznego
i rozumowania w naukach przyrodniczych wyniki powyżej średniej dla krajów OECD,
co sytuuje nasz kraj w światowej czołówce jakości systemów edukacji.
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OECD, przy wsparciu ze strony państw członkowskich, w tym Polski, utrzymuje
kontakty z krajami ze wszystkich regionów świata. Jednym z ważniejszych obszarów
współpracy jest pomoc rozwojowa. Polska od 2013 roku jest członkiem Komitetu
Pomocy Rozwojowej OECD (Development Assistance Committee - DAC), który jest
forum zrzeszającym najważniejszych dawców pomocy rozwojowej.
W 2016 r. zakończyliśmy pierwszy regularny
przegląd systemu pomocy rozwojowej przez DAC
OECD, który wiązał się z opracowaniem przez
Polskę kompleksowego dokumentu opisującego
system polskiej współpracy rozwojowej. Wyniki
przeglądu zostały zaprezentowane w raporcie
OECD Development Co-operation Peer Reviews.
Poland 2017 i omówione podczas konferencji
„Polska wizja i polityka współpracy rozwojowej”.

W 2018 r. Polska rozpoczęła bliską współpracę
z Dyrekcją DAC OECD w celu stymulowania debaty w kraju, w związku
z przygotowywaniem przez polski rząd nowego Wieloletniego Programu
Współpracy Rozwojowej na lata 2021-2030 oraz w celu zwiększania efektywności
pomocy i tworzenia skuteczniejszych instrumentów i mechanizmów pomocowych
w Polsce. Partnerstwo z OECD w ramach Policy reform of development co-operation

2018-2020 zaowocowało organizacją w Polsce serii konferencji i seminariów
dotyczących współpracy rozwojowej.
Od czasu przystąpienia Polski do DAC OECD, polscy eksperci biorą aktywny udział
w pracach organów pomocniczych oraz roboczych grup tematycznych Komitetu,
wpływając na kształt przyjmowanych standardów, rekomendacji i wytycznych.
Szczególne znaczenie ma udział polskich ekspertów w Grupie Roboczej do spraw
statystyk dotyczących finansowania rozwoju (WP-STAT), w celu współkształtowania
efektywniejszych dyrektyw statystycznych DAC OECD.
Wśród państw nieczłonkowskich, z którymi OECD
współpracuje, najważniejsze znaczenie dla Polski
mają państwa z regionu Eurazji. Od wielu lat
wspieramy finansowo i ekspercko zaangażowanie
Organizacji na rzecz przybliżenia krajów z tego
regionu do standardów OECD. Realizujemy
wspólnie różne projekty tematyczne skierowane
na wsparcie reform na Ukrainie oraz w innych
państwach Partnerstwa Wschodniego. Nasza
współpraca z OECD nie ogranicza się tylko do
Eurazji. W ostatnich latach wraz z OECD
przygotowaliśmy dwa projekty dot. zarządzania wodą, których beneficjentami były
dwa kraje afrykańskie (Tanzania i Senegal). Polska, jako lider nieformalnej Grupy ds.
OECD-RPA do 2016 r., współdziała z Sekretariatem OECD na rzecz rozwoju
Photo:©OECD

Oddziaływanie OECD na państwa nieczłonkowskie
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Owocem współpracy z OECD jest również przygotowany w 2020 r., sfinansowany
z polskiej wpłaty dobrowolnej, raport OECD dot. roli i możliwości zaangażowania
prywatnych krajowych i zagranicznych inwestorów w finansowanie projektów,
infrastrukturalnych w państwach Partnerstwa Wschodniego. Innym przykładem jest
zorganizowana w 2019 r. w Polsce, w Poznaniu konferencja wysokiego szczebla
OECD, w ramach dorocznego Szczytu Bałkanów Zachodnich Procesu Berlińskiego.
Warto podkreślić, że to wydarzenie pokazuje, jak OECD koordynuje swoje działania
z innymi projektami politycznymi, tworząc korzyści dla OECD i państw
nieczłonkowskich.

Współpraca na rzecz realizacji Agendy 2030
Polska aktywnie uczestniczy na forum OECD w działaniach wspierających ONZ
w realizacji Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju, wnosząc wiedzę
swoich ekspertów oraz bogate doświadczenie współpracy OECD, zarówno z krajami
wysoko rozwiniętymi, jak i rozwijającymi się (współpraca obejmuje również kraje,
które nie należą do OECD).
Od września 2020 r. OECD współpracuje z Polską przy realizacji projektu „Program
rozwijania potencjału administracji publicznej w celu wspierania realizacji działań na
rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs)”, który stanowi element Programu
Wspierania Reform Strukturalnych Komisji Europejskiej. W ramach projektu
powstaje program rozwijania wiedzy i umiejętności pracowników administracji

oparty na tematycznych modułach szkoleniowych, przeznaczonych zarówno dla
ekspertów, jak i dla osób zarządzających instytucjami zaangażowanymi w pomoc
rozwojową oraz tworzona jest platforma dzielenia się wiedzą nt. SDGs
i zrównoważonego globalnego rozwoju.

Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w Polsce i krajach nieczłonkowskich

Photo:©OECD 2021;
Cover©Babubhai Patel/Getty images

kontaktów Organizacji z Republiką Południowej Afryki - jednego z pięciu kluczowych
partnerów OECD.

Polska jest zaangażowana w prace Grupy Roboczej
OECD ds. małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP), przygotowując i przekazując m.in. dane do
publikowanych cyklicznie raportów OECD SME
and Entrepreneurship Outlook oraz Financing
SMEs and Entrepreneurs. An OECD Scoreboard.
W 2021 r. aktywnie wspieraliśmy przekształcenie
Grupy w niezależny Komitet, co nadało wyższą
rangę,
rozpoznawalność
i
widoczność
podejmowanym przez OECD pracom w obszarze
rozwoju przedsiębiorczości.

Nasi delegaci aktywnie też uczestniczą w pracach
Grupy Roboczej OECD ds. Odpowiedzialnego Postępowania w Biznesie (WPRBC),
w celu rozszerzenia zasięgu i skuteczności oddziaływania Wytycznych OECD dla
przedsiębiorstw wielonarodowych. Polska wspiera funkcjonowanie Krajowego
Punktu Kontaktowego OECD ds. Odpowiedzialnego Biznesu w Polsce, służącego
promowaniu wiedzy na temat Wytycznych OECD i innych istotnych dokumentów,
związanych z odpowiedzialnym prowadzeniem biznesu przez korporacje
międzynarodowe.
9
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OECD a ochrona konkurencyjności rynków i ochrona konsumenta
Polski Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) regularnie dzieli się
z państwami członkowskimi OECD swoimi doświadczeniami w obszarze działań
antymonopolowych, biorąc udział w pracach Komitetu Konkurencji OECD
i podległych mu grup roboczych.
UOKiK stosuje narzędzia oceny skuteczności działań antymonopolowych i inne
zalecenia OECD, a także uczestniczy w pracach Komitetu ds. Polityki Konsumenckiej
i Grupy ds. Bezpieczeństwa Produktów, na forum których dyskutowane są bieżące
zagadnienia dotyczące ochrony konsumentów i nadzoru rynku.
Jednym z wielu projektów OECD, w których uczestniczyli polscy eksperci były m.in.
zorganizowane w listopadzie 2019 r. warsztaty OECD w Mińsku, na Białorusi,
dotyczące efektywnego zwalczania karteli. Warsztaty były skierowane do
pracowników Ministerstwa Antymonopolu, Regulacji i Handlu (MART) Republiki
Białorusi. Polscy eksperci przedstawili, jakie uprawnienia posiada UOKiK
w zakresie pozyskiwania dowodów zmów przetargowych. Zaprezentowali również
doświadczenia Urzędu w stosowaniu poszczególnych metod zwalczania
antykonkurencyjnych porozumień.

OECD a poprawa jakości zarządzania publicznego w Polsce
Photo:©OECD 2021; Cover ©Erica Weathers,
monaliza0024/Shutterstock.com

Ponadto aktywnie współpracujemy z OECD w ramach realizacji programu
regionalnego Konkurencyjność Eurazji, zapewniając m.in. wsparcie finansowe. Nasi
eksperci są zapraszani przez OECD do dzielenia się wiedzą przy realizacji projektów
dotyczących zagadnień związanych ze wspieraniem małej i średniej
przedsiębiorczości w Mongolii, w Kirgistanie, Turkmenistanie czy Uzbekistanie.

Przedstawiciele Polski aktywnie korzystali
z rekomendacji płynących z przeglądu zarządzania
publicznego w Polsce Przegląd dotyczący polityk
zarządzania publicznego w Polsce (Better
Governance, Planning and Services in Local SelfGovernments in Poland).

W 2020 roku Polska uczestniczyła również
w projekcie Towards a People-centered Justice
System, Enabled by Digital Technologies and Data
oraz wzięła udział w konsultacjach w ramach
projektu:
„Program
rozwoju
potencjału
administracji publicznej wspierający realizację działań na rzecz realizacji celów
zrównoważonego rozwoju”.

Zarządzanie politykami publicznymi na poziomie lokalnym
Ważnym forum dyskusji o polityce regionalnej oraz polityce wobec obszarów
miejskich i wiejskich, służącym promocji wymiany najlepszych praktyk oraz
angażującym kluczowych interesariuszy procesu rozwoju regionalnego, jest Komitet
Polityki Rozwoju Regionalnego OECD, gdzie głos zabierają eksperci z Polski.
Poza Komitetem, Polska jest również członkiem grupy roboczej OECD Multi-Level
Governance and Public Investment for Regional Development. Na tym forum
10
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W ramach prac Komitetu opracowano m.in. zasady najlepszych praktyk oceny
skutków regulacji (OSR), przeglądu prawa ex post oraz pomocy obywatelom
i firmom w przypadku sporów wynikających z polityk regulacyjnych.

Współpracujemy również z OECD w ramach inicjatywy LEED Local Employment and
Economic Development, której celem jest przyczynianie się do tworzenia większej
liczby i lepszej jakości miejsc pracy, poprzez skuteczne wdrażanie innowacyjnych
praktyk i zintegrowanych strategii rozwoju na szczeblu regionalnym czy też
lokalnym.

Polska uczestniczy w cyklicznym badaniu
polityki regulacyjnej i zarządzania regulacjami,
którego wyniki są prezentowane w raportach
Regulatory Policy Outlook. Raporty te
przedstawiają
wyniki
analiz
praktyk
regulacyjnych poszczególnych krajów, jak
również zmiany w ciągu ostatnich lat, pozwalają
też
na
zidentyfikowanie
czynników
i mechanizmów, które mogą przyczynić się do
poprawy jakości polityki regulacyjnej.

W ostatnim czasie ściśle współpracujemy z OECD przy opracowywaniu raportu
pt. „Powiązania rozwoju w wymiarze miejsko-wiejskim w Polsce”. Rekomendacje
w nim zawarte będą wspierać skuteczną realizację strategii zrównoważonego
rozwoju Polski.
25 lat członkostwa w OECD posłużyło również do uzyskiwania cennych doświadczeń
i wiedzy o najlepszych praktykach dla skutecznej realizacji polityki rozwoju
regionalnego i lokalnego w Polsce.

Współpraca z OECD w zakresie polityki regulacyjnej
Polska bierze aktywny udział w pracach Komitetu Polityki Regulacyjnej OECD,
stanowiącego forum wymiany dobrych praktyk i wspierania krajów członkowskich
w tworzeniu polityk, narzędzi i instytucji regulacyjnych, w celu prowadzenia
skutecznych i sprawiedliwych polityk regulacyjnych.

Photo:©OECD 2018; Cover ©Parko Polo

analizowane są wielopoziomowe mechanizmy zarządzania oraz narzędzia i reformy,
które mogą wspierać politykę rozwoju regionalnego, zwłaszcza w kontekście
ożywienia gospodarczego po pandemii.

Ochrona środowiska w wymiarze międzynarodowym
Od 25 lat Polska aktywnie uczestniczy w pracach Komitetu Polityki Środowiskowej
(EPOC) i jego grupach roboczych.
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Korzystamy z doświadczeń OECD w procesie
tworzenia
krajowego
systemu
ochrony
środowiska i sposobów jego finansowania.
Strategiczne dokumenty w dziedzinie ochrony
środowiska, takie jak np. polityki ekologiczne,
przyjęte przez polski rząd w ostatnim okresie, są
zgodne z zasadami i wytycznymi opracowanymi
przez OECD w ramach EPOC.

Polska wykorzystuje również dobre praktyki
zidentyfikowane w przeglądach środowiskowych
i wynikające z rekomendacji dla poszczególnych
krajów formułowanych przez OECD. Współpraca z OECD i jej państwami
członkowskimi w dziedzinie ochrony środowiska ułatwia proces podejmowania na
poziomie krajowym działań związanych z wyzwaniami o wymiarze globalnym zmianami klimatycznymi i utratą bioróżnorodności.

Standardy OECD dotyczące kontroli substancji chemicznych
W ramach polityki ochrony zdrowia Polska bierze aktywny udział w pracach
Komitetu ds. Chemikaliów i Biotechnologii OECD, którego celem jest tworzenie
wspólnego podejścia i jednolitych wymagań dla państw członkowskich Organizacji
w zakresie zarządzania chemikaliami. W ramach tej współpracy Polska aktywnie
uczestniczy w działaniach związanych z opracowywaniem prawnie wiążących
instrumentów na szczeblu krajowym, w tym we wdrażaniu Decyzji Rady OECD

w sprawie wzajemnego uznawania danych stosowanych w ocenie substancji
chemicznych (MAD).
Wdrożenie systemu MAD przynosi Polsce znaczne oszczędności finansowe.
Wzajemne uznawanie danych eliminuje koszty wielokrotnego badania produktów,
które wprowadzane są na rynek w więcej niż jednym kraju oraz przyczynia się do
zmniejszenia liczby wykorzystywanych w tym celu zwierząt laboratoryjnych.
W Polsce Krajowy Program Monitorowania Zgodności z Dobrą Praktyką
Laboratoryjną został ustanowiony w 2004 roku. Od 2006 roku liczba placówek
badawczych uczestniczących w programie wzrosła z dwóch do czterdziestu
czterech. Placówki te przeprowadzają, dla celów rejestracji, badania z zakresu
toksykologii, ekotoksykologii, właściwości fizykochemicznych oraz badania
pozostałości.

OECD a bezpieczeństwo żywności
Udział w pracach organów OECD, zajmujących się tematyką bezpieczeństwa
żywności pozwala polskim decydentom na wymianę doświadczeń z innymi
państwami członkowskimi oraz wypracowanie wspólnych rozwiązań, jakie powinny
być stosowane w praktyce kontrolnej. Wytyczne i zalecenia OECD stanowią bardzo
ważny czynnik optymalizacji kontroli jakości handlowej świeżych owoców i warzyw.
Materiałami wykorzystywanymi przez polskie organy inspekcyjne oraz przez
producentów i handlowców owoców i warzyw w Polsce są np. opracowania
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Uczestniczymy również w:


organizacji Przeglądu Systemów Kontroli Jakości w ramach Peer Review,



organizacji spotkań szefów inspekcji - Meetings of the Heads of National
Inspection Services (warto podkreślić, że w maju 2014 roku Spotkanie Szefów
Inspekcji zostało zorganizowane przez Inspekcję JHARS w Polsce),



oraz współorganizowaniu szkoleń w zakresie kontroli jakości owoców
i warzyw, w których regularnie uczestniczą przedstawiciele inspekcji, w tym
inspektorzy z wojewódzkich inspektoratów jakości handlowej artykułów
rolno-spożywczych.

Współpraca z OECD w obszarze handlu międzynarodowego
Polska wysoko ceni prace OECD dotyczące handlu międzynarodowego
i intensywnie korzysta z baz danych OECD, w szczególności np. dotyczących barier
w handlu usługami (STRI). Polska aktualizuje informacje przekazywane do tych baz,
aby odzwierciedlały ich faktyczny stan. Formułując stanowiska i opinie dotyczące
handlu międzynarodowego Polska wykorzystuje dokumenty analityczne OECD
dotyczące zmian w łańcuchach dostaw oraz raporty sektorowe o praktykach
zakłócających konkurencyjne warunki handlowe. Na forum Światowej Organizacji
Handlu (WTO) Polska wykorzystuje dane z raportów OECD odnoszących się do
subsydiów w rybołówstwie czy handlu elektronicznym.

OECD a zrównoważony rozwój turystyki

Photo:©OECD 2020; Cover©vectomart/Shutterstock.com;
©saref/Shutterstock.com

interpretacyjne OECD dotyczące wybranych gatunków świeżych owoców i warzyw Explanatory brochures.

Polska aktywnie uczestniczy w pracach Komitetu
Turystyki OECD, gdzie dyskutowane są kwestie
konkurencyjności sektora usług turystycznych, jego
zrównoważonego rozwoju. Szuka się także
odpowiedzi na pytania, jak wzmacniać potencjał
turystyczny
obszarów
słabo
rozwiniętych
gospodarczo. Ważnym, poruszanym w OECD
tematem jest też dążenie do tego, aby turystyka
przyczyniała się do włączenia społecznego.
Analizowany
jest
też
wpływ
cyfryzacji
i zmian demograficznych na turystykę.

Prace OECD służą wymianie dobrych praktyk i wiedzy na temat najnowszych
trendów w sektorze turystyki. Polska systematycznie przekazuje materiały dot.
naszego kraju do publikacji OECD Tourism Trends and Policies, zawierającej
najważniejsze informacje na temat roli turystyki w gospodarce.
Przykładem współpracy Polski z Komitetem Turystyki OECD jest m.in.
zorganizowanie w 2014 r. po raz pierwszy w Polsce. 94 posiedzenia Komitetu
z udziałem delegatów z 39 państw. Analizowano wówczas kwestie jakości
zatrudnienia w turystyce, jej społeczno-ekonomiczne aspekty oraz strategie rozwoju
i zarządzania turystyką. Wydarzeniu towarzyszyło seminarium nt. wpływu wielkich
wydarzeń sportowych na turystykę.
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Pomiar zjawisk ekonomicznych i społecznych na użytek polityk publicznych
Istotną cechą OECD jest to, że rzetelnie zbiera,
analizuje i przedstawia dane statystyczne
z różnych dziedzin. Polska ma swój udział
w
procesie
wypracowywania
spójnej
metodologii
badań
statystycznych.
Przedstawiciele polskiej statystyki publicznej
uczestniczą w grupach roboczych OECD.
Ponadto,
Główny
Urząd
Statystyczny
przekazuje regularnie dane statystyczne do
baz
OECD.
Aktywność
GUS
i jego ekspertów w OECD zapewnia Polsce
istotny wpływ na kształt i kierunek prac
analitycznych
Organizacji
w
obszarze

statystyki.
Wyrazem uznania dla roli GUS w OECD jest objęcie przez Prezesa Urzędu funkcji
wiceprzewodniczącego Biura Komitetu ds. Statystyki i Polityki Statystycznej OECD
(CSSP).
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22.11.1996 - Podpisanie Porozumienia o przystąpieniu Polski do Konwencji o OECD. Formalne członkostwo Polski w OECD
01.01.1997 - Utworzenie Stałego Przedstawicielstwa RP przy OECD
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14.12.1960 - Podpisanie Konwencji Paryskiej przez 20 krajów założycielskich Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

17.12.1997 - Polska podpisuje Konwencję OECD o zwalczaniu przekupstwa
25.09.2008 - Polska staje się 28. członkiem Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA)
22-24.11.2006 - Wizyta Sekretarza Generalnego Angela Gurríi w Polsce z okazji 10. rocznicy przystąpienia Polski do OECD
18.11.2010 - Polska przystępuje do Agencji Energii Jądrowej (NEA)

22.10.2014 - Wizyta Sekretarza Generalnego Angela Gurríi w Polsce z okazji ogłoszenia XIII edycji Przeglądu Gospodarczego Polski
25-27.11.2016 - Wizyta Sekretarza Generalnego Angela Gurríi w Polsce z okazji XX lecia członkostwa Polski w OECD

Photo:©OECD

22.10.2013 - Polska zostaje członkiem Komitetu Pomocy Rozwojowej (DAC)

5-6.12.2019 - Polska przewodniczy sesji ministerialnej Międzynarodowej Agencji Energetycznej
Photo:©OECD

14.12.2020 - Konferencja jubileuszowa z okazji 60. rocznicy podpisania Konwencji ustanawiającej OECD
22.11.2021 - wizyta Sekretarza Generalnego OECD Mathiasa Cormanna w Polsce i udział w konferencji z okazji XXV lecia członkostwa Polski w OECD

15

OBSZARY PRAC OECD
STAŁE PRZEDSTAWICIELSTWO RP PRZY OECD

PRODUKTY, KORZYŚCI, WZAJEMNE INSPIRACJE

Stałe Przedstawicielstwo
RP przy OECD w Paryżu
136, rue de Longchamp
75116 Paris
Tel : +33 1 56 28 58 90
https://www.gov.pl/web/oecd
paryz.oecd.sekretariat@msz.gov.pl
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