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Polska i OECD – Partnerstwo przynoszące korzyści obu stronom 

„OECD jest dumne ze współpracy z Polską i działań na 
rzecz Polski. Razem możemy tworzyć lepsze rozwiązania, 
aby lepiej się żyło tutaj i na całym świecie”.  

 

Sekretarz Generalny OECD 
Angel Gurría 

Wicepremier i Minister Rozwoju 
Polski Mateusz Morawiecki 

1991 

Polska podpisuje porozumienie  
o partnerstwie z OECD, 4 czerwca 1991 r. 
 Polska zostaje           

28. państwem 
członkowskim OECD, 
22 listopada 1996 r. 

 
 

Podpisanie porozumienia o partnerstwie z OECD Partnerzy w 
trakcie przemian („Partners in Transition”) z Czeską i Słowacką 
Republiką Federacyjną, Węgrami i Polską – Paryż, 4 czerwca 
1991 r. 

Polska podpisuje porozumienie o 
przystąpieniu do OECD, 11 lipca 1996 r. 
 

Donald J. Johnston, Sekretarz Generalny 
OECD, oraz Grzegorz Kołodko, 
Wicepremier i Minister Finansów Polski 
(1994-1997) podczas ceremonii 
podpisania porozumienia o przystąpieniu 
Polski do OECD – Paryż, 11 lipca 1996 r. 

Korzyści dla Polski 
• Przynależność do grupy państw          

o podobnych poglądach, które 
zobowiązały się do wspierania  
rozwoju gospodarczego i dobrobytu, 
ochrony wolności osobistej i poprawy 
jakości życia 

• Korzystanie z doradztwa politycznego 
dostosowanego do potrzeb państwa, 
szczególnie w zakresie polityk 
strukturalnych 

• Analiza rozwoju gospodarczego           
i społecznego w odniesieniu do 
innych państw członkowskich OECD 

• Dostęp do najlepszych praktyk w 
tworzeniu polityk za pośrednictwem 
systemu wzajemnej oceny członków 

• Integracja z siecią ponad 100 państw 

 spoza organizacji            
mi. 

Korzyści dla OECD 
• Zdobywanie wiedzy na przykładzie 

gospodarczego sukcesu Polski 
• Dostęp do wiedzy eksperckiej 

Polski wynikającej z doświadczeń 
przemian gospodarczych,                
w szczególności w zakresie 
efektywnego wdrażania reform, 
radzenia sobie w sytuacji kryzysów 
miedzynarodowych oraz 
utrzymywania trwałego rozwoju 

• Wykorzystywanie wiedzy Polski     
na temat wyzwań związanych         
z transformacją gospodarczą          
w krajach postkomunistycznych do 
tworzenia skutecznych programów 
OECD dla Europy Południowo-
Wschodniej i Eurazji, a zwłaszcza 
dla Ukrainy. 

„Członkostwo w OECD jest potwierdzeniem 
przynależności Polski do klubu najwyżej rozwiniętych 
państw, prezentujących podobne poglądy i 
podzielających te same wartości. Raporty i analizy OECD 
stanowią dla polskiego rządu cenne źródło informacji w 
procesie kształtowania i realizacji polityki społeczno-
gospodarczej, której celem jest wzrost jakości życia w 
naszym kraju”. 

1996 
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Polska podpisuje Konwencję OECD o 
zwalczaniu przekupstwa, 17 grudnia 1997 r. 

Sekretarz Generalny OECD 
Donald J. Johnston składa 
pierwszą oficjalną wizytę  
w Polsce 
 

Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski (1995-2005) 
składa pierwszą oficjalną wizytę  w OECD 

Sekretarz Generalny OECD 
Donald J. Johnston i 
Prezydent RP Aleksander 
Kwaśniewski – Paryż,  
3 listopada 1999 r. 

Hanna Suchocka, Minister Sprawiedliwości (1997-2000), podpisuje 
Konwencję OECD o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy 
publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych – Paryż,  
17 grudnia 1997 r. 

Polska osiągnęła wysoki poziom dobrobytu i jakości życia 
Polska, która w sposób wyjątkowy 
poradziła sobie ze światowym 
kryzysem gospodarczym  
i finansowym w 2009 r., 
utrzymuje stabilny wzrost 
gospodarczy i poprawia swoją 
pozycję względem innych państw 
OECD w zakresie poziomu PKB na 
jednego mieszkańca.  

Wicepremier i Minister Finansów  
w latach 1997-2000 Leszek Balcerowicz 
pełni funkcję wiceprzewodniczącego na 

sesji ministerialnej Rady 

Jak wygląda dzisiaj życie w Polsce?  
• Według Indeksu Lepszego Życia OECD, Polska osiąga wyniki powyżej średniej       

w obszarze bezpieczeństwa osobistego, więzi społecznych i edukacji.  
• Polacy odczuwają silne poczucie wspólnoty: 91% Polaków jest zdania, że znają 

kogoś, na kim mogą polegać w razie potrzeby (średnia OECD wynosi 88%). 
• 90% osób dorosłych ukończyło szkołę średnią (średnia w OECD to 75% )                  

i jest to jeden z najwyższych wyników wśród państw członkowskich OECD.  
• W Programie Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów (PISA) polscy 

uczniowie osiągnęli przeciętnie 
521 punkty w czytaniu, 
matematyce i naukach 
przyrodniczych (średni poziom  
w OECD wyniósł 497 punkty). 

Czy wiesz, że…? 
• W 2000 r. w badaniu PISA 

Polska wypadła poniżej średniej 
OECD. Trzy lata później, wyniki 
polskich uczniów znacznie się 
poprawiły i obecnie przekraczają 
średnią OECD.  

• Polska przystąpiła do Systemów Nasiennych OECD dla kwalifikacji odmianowej 
nasion traw i roślin motylkowatych oraz roślin krzyżowych, innych gatunków 
roślin oleistych i włóknistych już w 1964 r., czyli 32 lata przed akcesją do OECD. 

Wspólne 20 lat transformacji gospodarczej 

OECD wspierało Polskę w procesie transformacji  
swoimi analizami i doradztwem politycznym  
• Przeglądy gospodarcze co dwa lata od 1992 r. 
• Program OECD Partnerzy w trakcie przemian 
• Bezpośredni dialog z najważniejszymi uczestnikami przemian w Polsce  
• Doradztwo polityczne ukierunkowane na odbudowę gospodarki, tworzenie 

ram strukturalnych sprzyjających wzrostowi, restrukturyzację sektora 
przedsiębiorczości i umocnienie integracji z gospodarką światową. 
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Prezydent RP Aleksander 
Kwaśniewski składa drugą 
oficjalną wizytę w OECD 

Sekretarz Generalny OECD Donald 
J. Johnston odbywa drugą oficjalną 
podróż do Polski 

Sekretarz Generalny OECD Donald J. 
Johnston odwiedza Polskę i spotyka się z 
Wicepremierem i Ministrem Finansów 
Grzegorzem Kołodko (2002-2003) 

Sekretarz Generalny OECD Donald J. Johnston 
spotyka się z Ministrem Skarbu Wiesławem 
Kaczmarkiem (2001-2003) 

Rozwój zielonej gospodarki i ochrona środowiska 

 
• Polska kieruje się podejściem OECD, aby cele ochrony środowiska osiągać w 

sposób efektywny kosztowo.     

• Polska uwzględniła zalecenia OECD dotyczące                                  
usprawnienia systemu ochrony środowiska.  

• Ostatni przegląd polityki środowiskowej, poświęcony  
tematyce leśnictwa oraz różnorodności biologicznej,  

      zainspirował Polskę do prezentacji swoich osiągnięć  
      członkom OECD i do organizacji w siedzibie OECD  
      w czerwcu 2015 r. wystawy Polskie Parki Narodowe. 
 

 

Wystawa Polskie Parki Narodowe w Paryżu, czerwiec 
2015 r. Ochrona przyrody ma w Polsce wieloletnią 
tradycję. Pierwsze parki narodowe – białowieski i 
pieniński – zostały utworzone już w 1932 r. Od tego 
czasu powstały 23 parki narodowe, które zajmują ok. 
1% powierzchni Polski.  

Najważniejsze obszary współpracy 

Wspieranie konkurencji 

• Polski Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
regularnie dzieli się z państwami członkowskimi OECD                       swoimi 
doświadczeniami w obszarze działań antymonopolowych. 

• Organ ds. ochrony konkurencji stosuje  
narzędzia oceny skuteczności działań                                       
antymonopolowych i inne zalecenia OECD. 

      

Przeciwdziałanie przekupstwu 

• Od momentu podpisania Konwencji Antykorupcyjnej OECD, Polska pozostaje 
trwale zaangażowana w zwalczanie przekupstwa.  

• Dzięki aktywnej współpracy z organizacją, Polska przyczynia się do realizacji 
polityki OECD dotyczącej przeciwdziałania przekupstwu w transakcjach 
międzynarodowych. Polska posiada w tej dziedzinie skuteczny system 
wymiany informacji z organami innych państwach. 

• Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji z 2014 r. obejmuje środki 
umożliwiające bardziej zdecydowane zapobieganie i wykrywanie 
przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy w międzynarodowych 
transakcjach handlowych. 

 

Włodzimierz Cimoszewicz, Minister Spraw 
Zagranicznych Polski (2001-2005) przebywa z 
wizytą w OECD 

Sekretarz Generalny OECD  
Donald J. Johnston i Minister 
Spraw Zagranicznych Polski 
Włodzimierz Cimoszewicz – 
Paryż, 22 kwietnia 2004 r. 
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Poszukiwanie rozwiązań dla wyzwań społecznych: starzejące 
się społeczeństwo i nierówności 

• Polska intensywnie współpracowała z krajami                    
OECD w celu przyjęcia rekomendacji  
i wprowadzenia innych instrumentów   
ukierunkowanych na silny i stabilny wzrost gospodarczy,                                       
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wsparcie integracji społecznej i ograniczenie ubóstwa. 

• Nierówności społeczne i starzejące się społeczeństwo 
to tylko niektóre spośród najważniejszych wyzwań,  
w których przezwyciężenie zaangażowało się OECD . 

Prowadzenie odpowiedzialnego biznesu 
• OECD stanowi platformę dyskusji i sprzyja wymianie poglądów oraz 

doświadczeń związanych ze skutecznym wdrażaniem zasad prowadzenia 
odpowiedzialnego biznesu.  

• Rząd polski zachęca przedsiębiorstwa do stosowania w ich codziennej 
działalności Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych.  

• Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK), utworzony w 1998 r., promuje 
przestrzeganie Wytycznych wśród przedsiębiorstw, partnerów społecznych, 
organizacji pozarządowych i stowarzyszeń biznesowych, za pośrednictwem 
witryny internetowej oraz seminariów adresowanych do organizacji 
pozarządowych i związków zawodowych.  

 
 

Najważniejsze obszary współpracy 
Rozwiązywanie problemów globalnych na szczeblu lokalnym 

 
• OECD i Polska działają wspólnie                                                                          
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starzenia się społeczeństw i innych                                                                     
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lokalnego rynku pracy.  

 

• Projekt OECD dot. zatrudnienia i rozwoju lokalnego 
w kontekście zmian klimatycznych, realizowany w 
ramach programu LEED, bada wpływ zmian klimatu 
na rozwój lokalny w Polsce, w tym na rynek pracy.     
W swoich zaleceniach OECD dąży do ułatwienia na 
szczeblu lokalnym transformacji w stronę 
gospodarki przyjaznej środowisku.  
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Wspieranie gospodarek w procesie transformacji:                 
Eurazja, Ukraina i Europa Południowo-Wschodnia  
• Polska aktywnie wspiera kluczowe inicjatywy OECD na rzecz pomocy 

państwom w trakcie przemian gospodarczych, zwłaszcza Ukrainie.  

• Inauguracja Okrągłego Stołu ds. Konkurencyjności Eurazji w Warszawie         
w 2013 r. jest przykładem wysiłków Polski na rzecz zacieśniania współpracy   
z europejskimi sąsiadami.  

• Jako współprzewodniczący Inicjatywy OECD dla Europy Wschodniej i Kaukazu 
Południowego, Polska współtworzy dobre praktyki, które sprzyjają rozwojowi 
małych i średnich przedsiębiorstw, przyczyniają się do poprawy klimatu 
biznesowego i promują inwestycje w regionie.  

 

 „Polska i inne kraje Europy Środkowo -
Wschodniej przeprowadziły w latach 90. 
udaną transformację gospodarczą, przy 
udziale i wsparciu OECD. Pomóżmy 
Ukrainie w przeprowadzeniu reform teraz, 
kiedy jest gotowa przyjąć naszą pomoc      
i wdrożyć konieczne rozwiązania”. 

Polska staje się 28. członkiem 
Międzynarodowej Agencji 
Energetycznej (IEA),  
25 września 2008 r. 

Działania na rzecz trwałej i skutecznej współpracy rozwojowej  

• Polska odegrała istotną rolę w implementacji Strategii Rozwoju OECD z 
2012 r. oraz przyczyniła się do opracowania innowacyjnych narzędzi, takich 
jak wielowymiarowe przeglądy krajowe, inicjatywa na rzecz dialogu 
politycznego w dziedzinie globalnych łańcuchów wartości oraz dialogu 
politycznego na temat rozwoju opartego na surowcach naturalnych.  

• Ambasador Polski przy OECD, Paweł Wojciechowski, był przewodniczącym 
Centrum Rozwoju OECD w latach 2011-2013. 

• W 2013 r. Polska została 28. członkiem Komitetu Pomocy Rozwojowej (DAC) 
OECD, wiodącego forum międzynarodowego dla donatorów dwustronnej 
pomocy rozwojowej. Rok 2016 będzie przełomowy dla członkostwa Polski     
w DAC ze względu na pierwszy przegląd krajowego systemu pomocy 
rozwojowej. 

„Członkostwo Polski to kolejny kamień 
milowy dla Komitetu Pomocy Rozwojowej. 
Polska to kraj o imponujących osiągnięciach 
pod względem rozwoju, z istotnym 
doświadczeniem w wielu dziedzinach, na 
których koncentrują się nasze prace”. 

Erik Solheim, 
przewodniczący Komitetu 
Pomocy Rozwojowej 

Sekretarz Generalny OECD Angel Gurría odwiedza Polskę,  
aby wziąć udział w II posiedzeniu wysokiego szczebla ministrów 
finansów w sprawie zmian klimatu, zorganizowanym jako 
wydarzenie towarzyszące Konferencji COP14 – Warszawa, 
8 grudnia 2008 r.  

Artur Nowak-Far, podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
w latach 2013-2015, podczas Dnia 
Ukrainy – Paryż, 16 czerwca 2015 r. 

Polska przystępuje do 
Agencji Energii Jądrowej,  
18 listopada 2010 r. 

Elżbieta Bieńkowska, Minister Rozwoju 
Regionalnego (2007-2013), uczestniczy  
w spotkaniu wysokiego szczebla Rady 
Zarządzającej Centrum Rozwoju OECD  

Waldemar Pawlak, Wicepremier i Minister 
Gospodarki, wiceprzewodniczy sesji  Rady 
OECD na szczeblu ministerialnym  

Waldemar Pawlak, Wicepremier i 
Minister Gospodarki (po prawej) 
podczas sesji otwarcia Rady OECD na 
szczeblu ministerialnym – Paryż, 23 
maja 2012 r. 

Najważniejsze obszary współpracy 
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Polska zostaje członkiem 
Komitetu Pomocy 
Rozwojowej, 22 października 
2013 r. 

Michał Boni, Minister Administracji i 
Cyfryzacji (2011-2013), bierze udział 
w charakterze głównego mówcy w 
posiedzeniu Komitetu ds. Zarządzania 
Publicznego OECD 

Ambasador Polski przy OECD Paweł 
Wojciechowski pełni funkcję 
dziekana ambasadorów od lipca 
2013 r. do lipca 2014 r. 

Edukacja: w kierunku gospodarki opartej na wiedzy 
• Gdyby Europa poprawiła swoje wyniki w nauce

w tym samym stopniu co Polska w ostatniej dekadzie,
gospodarka Europy wzbogaciłaby się w okresie życia
dzisiejszych studentów o ok. 50 bln EUR.

• Polska bierze udział we wszystkich najważniejszych
badaniach edukacyjnych OECD, takich jak TALIS, PIACC
i „Silni na starcie”. PISA wskazuje na stały postęp Polski
w zakresie kompetencji 15-latków w czytaniu, matematyce
i naukach przyrodniczych.

• Zalecenia OECD zostały uwzględnione przez polski rząd w procesie reformowania
krajowego systemu edukacji w ostatnich dwudziestu latach, również w kontekście
rozwoju regionalnego.

Udoskonalanie polityki rolnej i w zakresie rybołówstwa 

• Urzędnicy wysokiego szczebla z Polski regularnie uczestniczą w posiedzeniach
Komitetu ds. Rolnictwa OECD, aby pogłębić wiedzę z zakresu polityki rolnej,
handlowej i rolno-środowiskowej, a także biorą udział w pracach Komitetu
ds. Rybołówstwa OECD, dzięki czemu uzyskują dostęp do informacji na temat
rybołóstwa i akwakultury.

Obszary miejskie i wiejskie: wspieranie rozwoju regionalnego
• Polska wykorzystała zalecenia OECD wynikające z przeprowadzonych badań –

Przeglądu Terytorialnego Polski oraz Przeglądu Krajowej    
Polityki Miejskiej w Polsce – w przygotowaniu ważnych 
dokumentów strategicznych, takich jak Krajowa Strategia 
Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta,  
Obszary Wiejskie i Krajowa Polityka Miejska 2023.  

• Polska korzysta także ze wsparcia OECD w przezwyciężaniu    
wyzwań charakterystycznych dla obszarów wiejskich. 
Najbliższy Przegląd Krajowej Polityki wobec Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w Polsce pozwoli rządowi RP na ocenę    
dotychczasowych działań oraz rekomendacji, w tym po 2020 r. 

• Fachowa wiedza uzyskana dzięki Programowi Lokalnego Rozwoju 
Gospodarczego i Zatrudnienia OECD (LEED) pomogła Polsce wzmocnić
politykę spójności UE, w szczególności podczas sprawowania prezydencji
w Radzie Unii Europejskiej. 

Wykorzystanie zalet wolnego handlu  

• Polscy urzędnicy wysokiego szczebla uczestniczą w posiedzeniach Komitetu 
ds. Handlu OECD, wyjątkowego forum wymiany doświadczeń i wiedzy na 
temat kluczowych problemów w stosunkach handlowych.

Sekretarz Generalny OECD Angel Gurría 
przyjeżdza do Polski, aby dokonać inauguracji XIII 
Przeglądu Gospodarczego Polski

Prezydent RP Bronisław Komorowski 
(2010-2015) przyjmuje Sekretarza 
Generalnego OECD Angela Gurríę 
– Warszawa, 10 marca 2014 r. 

Janusz Piechociński, Wicepremier i 
Minister Gospodarki (2012-2015) i Angel 
Gurría, Sekretarz Generalny OECD, podczas
konferencji prasowej – Warszawa,  
10 marca 2014 r. 

Najważniejsze obszary współpracy 
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– Paryż, 12 listopada 2013 r.
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Angel Gurría, Sekretarz Generalny 
OECD i Grzegorz Schetyna, Minister 
Spraw Zagranicznych – Warszawa,  
7 kwietnia 2015 r. 

Sekretarz Generalny OECD Angel Gurría spotyka sie w Polsce z Wicepremierem  
i Ministrem Gospodarki Januszem Piechocińskim oraz Ministrem Spraw 
Zagranicznych Grzegorzem Schetyną (2014-2015)  

Janusz Piechociński, Wicepremier i 
Minister Gospodarki oraz Angel 
Gurría, Sekretarz Generalny OECD – 
Warszawa, 7 kwietnia 2015 r. 

 

 

• Innowacyjne działania polskiego rządu zmierzają do 
ustanowienia otwartego i przejrzystego systemu 
zarządzania opartego na najlepszych praktykach OECD. 

• Polska przestrzega Wytycznych OECD dotyczących 
nadzoru korporacyjnego w przedsiębiorstwach  
publicznych. 

• Polska przyjęła program                    
uproszczenia procedur                                               
administracyjnych oparty      
na metodach z powodzeniem                             
stosowanych w innych       

      państwach OECD. 
• Polska skorzystała z wiedzy                                     

organizacji w zakresie poprawy                                 
zarządzania, mającej na celu                                           
osiągnięcie wysokiej jakości życia obywateli i wzrost 
konkurencyjności przedsiębiorstw, jak również sprawne 
i skuteczne dostarczanie usług społeczeństwu. 
                  

Doskonalenie zarządzania publicznego 
 

 Tworzenie polityk sprzyjających innowacjom 
• Polska pomogła w opracowaniu Strategii Innowacji OECD  
      i wiele jej elementów zastosowała u siebie. 

• Za pośrednictwem przeglądów polityki przedsiębiorczości i 
innowacji eksperci OECD udzielali polskim decydentom 
istotnych wskazówek merytorycznych. 

 

• Podobnie jak w innych państwach Europy Środkowej    
i Wschodniej, także w Polsce zaszły fundamentalne 
zmiany w procesie przejścia z gospodarki centralnie 
planowanej do rynkowej. 

• Liberalizacja działalności gospodarczej     
i demokratyzacja instytucji państwowych to reformy, 
które z powodzeniem przeprowadzono korzystając z 
fachowej wiedzy OECD.  

Wdrażanie reform regulacyjnych 

Krzysztof Jurgiel, Minister Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi, bierze udział w posiedzeniu 
Komitetu ds. Rolnictwa na szczeblu 
ministerialnym  

Mateusz Morawiecki, Wicepremier  
i Minister Rozwoju oraz Catherine L. 
Mann, Główna Ekonomistka OECD 
 – Warszawa, 22 marca 2016 r.  

Catherine L. Mann, Główna 
Ekonomistka OECD, przyjeżdza do 
Warszawy, aby zaprezentować 
Przegląd Gospodarczy Polski 2016 

Krzysztof Jurgiel, Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi - 
Paryż, 7-8  kwietnia 2016 r. 
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ministerialnym  
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i Minister Rozwoju oraz Catherine L. 
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Najważniejsze obszary współpracy 
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Organizowanie wydarzeń i promowanie działalności OECD

Warszawa, 27-28 czerwca 2013 r.: pierwsza 
konferencja ministerialna Programu OECD 
Konkurencyjność Eurazji. 

Warszawa, 22 marca 2016 r.: prezentacja 
najnowszego Przeglądu Gospodarczego 
Polski 2016 

Warszawa, 1 października 2014 r.: Andrzej 
Biernat, Minister Sportu i Turystyki (2013-
2015) otwiera 94. sesję Komitetu Turystyki 
OECD w wyjątkowym miejscu – na Stadionie
Narodowym w Warszawie

W Warszawie odbyła sie także zorganizowana po raz trzeci w historii organizacji
poza Paryżem sesja Rady OECD (13-14 września 2000 r.), a w Krakowie - 
posiedzenie Komitetu Polityki Środowiskowej (25-27 października 2006 r.).  

Udział w pracach organów OECD (wg stanu na 2016 r.)

Na szczeblu wiceprzewodniczących
• Ministerialne Sesje Rady OECD

w latach: 1999, 2007 i 2012 
• Rada Doradcza Programu 

„Konkurencyjność Eurazji” 
• Grupa robocza ds. pomiaru  

i analizy gospodarki cyfrowej
• Grupa robocza ds. regulacji nowych 

reaktorów
• Komitet ds. Analiz Technicznych 

i Gospodarczych dotyczących 
Rozwijania Energii Jądrowej 
i Cyklu Paliwowego 

Na szczeblu członków biur 

• Komitet Nadzoru Korporacyjnego

• Komitet Sterujący ds. Programu 
Lokalnego Rozwoju 
Gospodarczego i Zatrudnienia 
(LEED) 

• Grupa robocza ds. statystyk 
inwestycyji międzynarodowych

• Grupa robocza ds. migracji

• Grupa robocza ds. pomiaru  
i analizy gospodarki cyfrowej

• Rada Zarządzająca Centrum Badań 
i Innowacji Edukacyjnych 

  Dobrowolne wpłaty finansowe, 2010-2015 

37% 

21% 

14% 

11% 

7% 
7% 

3% Sprawny  
sektor  
publiczny 

Skuteczne państwa 
silne społeczeństwa 
i spójna polityka 

Przedszkola i szkoły 

Rozwój  
sektora  

prywatnego 

Rozwój terytorialny 

Edukacja,  
gospodarka  
i społeczeństwo 

Przedsiębiorczość, przemysł  
i rozwój lokalny 

Wsparcie finansowe 
Polska wspiera OECD wnosząc 
do organizacji składki 
członkowskie i przekazując 
wpłaty dobrowolne.  
W latach 2006-2015 Polska 
wpłaciła dobrowolnie do OECD 
łącznie 5,47 mln EUR. Środki    
te przeznaczono na wsparcie 
Programu Konkurencyjność 
Eurazji  oraz na Program 
Lokalnego Rozwoju 
Gospodarczego i Zatrudnienia. 
Polska sfinansowała również 
Przegląd Gospodarczy  i 
Przegląd Polityki Edukacyjnej 
Ukrainy. 

Pozyskiwanie talentów 

 

Polacy zatrudnieni w OECD,  marzec 2016 r. 

 

Polacy zatrudnieni w OECD wnoszą 
swój wkład w prace różnych 
dyrekcji i agencji organizacji.     
Na początku 2016 r. w OECD 
pracowało  łącznie 43 Polaków. 

Liczba polskich urzędników w OECD 
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Polska dyplomacja w Paryżu 
Stałe Przedstawicielstwo RP przy OECD, utworzone w styczniu 1997 r., 

stanowi ważne ogniwo łączące polski 
rząd i administrację z OECD.  

                                                             Przedstawicielstwo reprezentuje 
Polskę na forum organów i komitetów 
organizacji, a polscy dyplomaci dbają, 
aby nasze interesy były odpowiednio 
uwzględniane w pracach OECD.  

Przedstawiciele biznesu i związków 
zawodowych 
Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej i Konfederacja 
Lewiatan należą do Komitetu Doradczego Biznesu  
i Przemysłu (BIAC) przy OECD, a NSZZ Solidarność         
jest członkiem Komitetu Doradczego Związków 
Zawodowych (TUAC) przy OECD. 

Delegaci instytucji narodowych 
Poza dyplomatami urzędującymi           
w Paryżu, w spotkaniach OECD 
regularnie uczestniczą krajowi 
urzędnicy wysokiego szczebla                  
i eksperci. W 2015 r. do Paryża 
przyjechało ponad 350 delegatów,      
aby wziąć udział w posiedzeniach 
OECD. 

Sekretariat OECD 
Sekretariat, na czele którego stoi Sekretarz Generalny, 
działa na podstawie mandatu Rady. Sekretariat dokonuje 
oceny globalnych osiągnięć, przeprowadza analizy danych, 
porównuje polityki i formułuje zalecenia. 

Komitety OECD 
Ponad 250 komitetów, grup 
roboczych i grup eksperckich,          
w skład których wchodzi przeszło  
40 000 ekspertów z całego świata, 
wymienia się informacjami i 
pomysłami, a także monitoruje 
postępy osiągane w obszarach, 
którymi się zajmuje.  

Uczestnicy partnerstwa 

Rada OECD 
Rada sprawuje nadzór i nadaje strategiczny 
kierunek pracom całej organizacji. Posiada  
również ostateczną moc decyzyjną.  
Składa się z przedstawicieli wszystkich państw 
członkowskich oraz z przedstawiciela Komisji 
Europejskiej. Radzie przewodniczy Sekretarz 
Generalny OECD.  
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