
NOTATKA KONCEPCYJNA  

dotycząca obchodów 25-lecia członkostwa Polski w OECD 

OECD jest międzyrządową organizacją o profilu ekonomicznym utworzoną na 

mocy Konwencji o Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju podpisanej w 

Paryżu 14 grudnia 1960 roku. Celem OECD jest wspieranie państw członkowskich w 

osiągnięciu jak najwyższego poziomu wzrostu gospodarczego i dobrobytu obywateli. 

Ekspertyzy Organizacji zawsze były cennym źródłem doradztwa w zakresie 

kształtowania polskiej polityki gospodarczej, a wytyczne OECD są uznawane przez 

wiele gospodarek światowych. Członkami OECD jest 37 wysoko rozwiniętych 

gospodarczo państw świata o ustroju demokratycznym. Polska jest członkiem OECD 

od 22 listopada 1996 roku. Było to pierwsze ugrupowanie świata zachodniego o 

gospodarczym charakterze integracyjnym, do którego nasz kraj został zaproszony                

i przyjęty.  

W związku ze zbliżającym się 25-leciem Polski w OECD, Ministerstwo 

Rozwoju, Pracy i Technologii proponuje wykorzystanie rocznicy przystąpienia Polski 

do OECD na promocję polskiej obecności w Organizacji i refleksję na temat korzyści 

wynikających z członkostwa – zarówno dla Polski jak i dla samej Organizacji.  

Przynależność Polski do grupy krajów wysokorozwiniętych miała szczególne 

znaczenie dla podlegającej przeobrażeniom gospodarki oraz kształtujących się struktur 

demokratycznych a uczestnictwo w pracach Organizacji zaowocowało 

doświadczeniami, które były ważne dla rozwoju współpracy z innymi krajami i 

ugrupowaniami (np. w procesie akcesji do Unii Europejskiej). Przystąpienie do OECD 

wpłynęło na zwiększenie konkurencyjności i produktywności polskiej gospodarki oraz 

wzrost wymiany handlowej i kapitałowej z zagranicą.  

W ocenie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, niezbędna jest 

popularyzacja wiedzy na temat OECD i jej wpływu na rozwój państw członkowskich, 

ich ustawodawstwa gospodarczego i budowy społeczeństwa obywatelskiego.  

Pandemia COVID-19, której skutki w wymiarze społeczno-gospodarczym będą 

odczuwalne przez najbliższe lata, spowodowała, że wszyscy uczymy się w jaki sposób 

możemy odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Dodatkowo osłabienie gospodarki 

związane z koronawirusem oraz rekomendacje Sekretariatu OECD dot. dziedzin życia 

społeczno-gospodarczego, przekazane podczas Przeglądu gospodarczego Polski 2020 

na forum OECD powinny być bodźcem do zacieśnienia współpracy z Organizacją w 

celu przyczynienia się do budowy bardziej zrównoważonego świata dla obecnych i 

przyszłych pokoleń Polaków również poprzez wzmocnienie reprezentacji narodowej w 

strukturach OECD.  

Cele obchodów 25-lecia:  

1. Propagowanie wiedzy o Polsce w ramach OECD  



Realizacja ww. celu powinna dążyć do zwiększenia widoczności Polski w 

spotkaniach i wydarzeniach organizowanych przez OECD, budowę spójnej narracji o 

sukcesach gospodarczych ostatniego 25-lecia oraz nawiązanie bezpośredniego 

kontaktu z nowym kierownictwem Sekretariatu OECD. Zaangażowanie 

dyplomatyczne powinno być uzupełnianie szczegółową aktywnością na polu 

eksperckim, umacniającą wizerunek Polski - państwa działającego jako problem 

solver.  

 

2. Wzmocnienie eksperckiego głosu Polski wobec wyzwań globalnych  

Z racji wszechstronnego charakteru działalności OECD jako „globalnego 

thinktanku” i „wspólnoty wiedzy” oraz ograniczonych zasobów Polski, należy podjąć 

strategiczną decyzję o skupieniu się na wybranych kwestiach tematycznych, w których 

polskie doświadczenia lub propozycje formułowane przez Polskę mają wartość dodaną 

dla pozostałych państw członkowskich OECD oraz krajów współpracujących. 

Właściwe wskazanie priorytetów powinno należeć do kognicji resortowej, przy czym 

optymalną formą zaangażowania byłoby naturalne przedłużenie widocznej aktywności 

w takich tematach jak sprawiedliwe opodatkowanie, wsparcie dla MŚP czy 

zaangażowanie Polski na obszarze Eurazji. Działania podejmowane w celu realizacji 

ww. celu powinny być obliczone na użytek zewnętrzny i realizowane we współpracy z 

wybranymi partnerami instytucjonalnymi w Polsce (np.: PISM, PIE, CASE) oraz za 

granicą (np. Institut Montaigne, CEPS, Bruegel).  

Wzmocnienie polskiego głosu eksperckiego należy uznać za szczególnie istotne 

z punktu widzenia roli pełnionej przez Sekretariat OECD w ramach G-7 i G-20.  

 

3. Wzmocnienie współpracy z PCz OECD o zbliżonych doświadczeniach   

członkostwa  

Szczególnym elementem obchodów 25-lecia powinno być nadanie im wymiaru 

międzynarodowego poprzez nawiązanie współpracy z Państwami Członkowskimi, 

których akcesja do OECD przypadała również na 1996 rok. Do rozważenia pozostaje 

zaangażowanie międzyrządowe oraz naukowo-badawcze jak chociażby wspólna 

konferencje Polskiego Instytutu Ekonomicznego, węgierskiego think-tanku IFAT 

(Institute for Foreign Affairs and Trade) oraz południowokoreańskiego KIEP (Korean 

Institute for International Economic Policy).  

 

4. Propagowanie wiedzy o roli i korzyściach płynących z członkostwa       

Polski w OECD  

Relatywnie niska rozpoznawalność OECD w debacie publicznej utrudnia 

należyte wykorzystanie członkostwa Polski w Organizacji oraz docenienie aktywności 



Polski na polu międzynarodowej współpracy ekonomicznej. Celem obchodów 

powinno być mocniejsze zakorzenienie świadomości korzyści płynących z 

członkostwa w OECD poprzez działania o charakterze promocyjnym (m.in. 

przygotowanie znaczka pocztowego we współpracy z Pocztą Polską czy 

przygotowanie logo obchodów) oraz medialnym (m.in. zaangażowanie Telewizji 

Polskiej, op-edy w prasie specjalistycznej). 


