
„POLSKA 3.0 – JEDYNY SPÓJNY PLAN ROZWOJU 
POLSKIEJ GOSPODARKI”



PW obliczu kończenia się tak dotychczasowo stymulujących 
środków europejskich w roku 2020, potrzebne jest świadome 
kształtowanie zmian strukturalnych państwa. Spójny, jasny i 
realny projekt Polska 3.0 ma szansę stać się elementem 
polskiego ekosystemu gospodarczego i doprowadzić do 
dynamizacji polskiej gospodarki. Realizacja programu 
przewidziana jest na długą perspektywę, w trakcie których 
oddziaływać będzie na najważniejsze gałęzie polskiej 
gospodarki, pobudzając wzrost gospodarczy i tworząc nowe 
miejsca pracy.
„Kołem zamachowym” dla polskiej gospodarki jest realizacja czołowych inwestycji programu 
Polska 3.0, takich jak:
1. Droga wodna E-30 (Odra)
2. Droga wodna E-40 (Dniepr – Wisła) PL – BY- UA
3. Kanał Śląski (Oświęcim – Kużnia Raciborska) odcinek 96km
4. Jedwabny Szlak ( Szeroki Tor na trasie Sławków – Gorzyczki ) odcinek 63 km
5. Centrum Logistyczne Vernovice – Gorzyczki
Uruchomienie tych inwestycji jest kluczem do przeprowadzenia m.in. reindustrializacji.
Modernizacja śródlądowych dróg wodnych pozwoli wykorzystać atuty żeglugi śródlądowej, 
da Polsce możliwość rozszerzenia palety usług transportowych i rozwoju transportu 
wielomodalnego, ale też pobudzi biznes wzdłuż wspomnianych szlaków

http://m.in/


Program zintegrowanych działań, mających na celu 
połączenie polskich rzek, autostrad i kolei w jedną 
płaszczyznę transportu multimodalnego oraz budowę 
największego w Europie Ponadnarodowego Centrum 
Logistycznego w Gorzyczkach

POLSKA 3.0 jest oddolną, klastrową inicjatywą, w której władze samorządowe, powiatowe, 
wojewódzkie, przedsiębiorstwa lokalne, społeczeństwo jak i instytucje naukowo-badawcze, 
mają możliwość razem wpłynąć na zagospodarowanie i rozwinięcie rzeki Odry. 
Wypracowany poprzez współpracę program wspiera więc wiele środowisk. Zarówno 
społeczność nadodrzańska, dla której ważną rolę odgrywa bezpieczeństwo powodziowe i 
nowe miejsca pracy, szereg firm, które upatrują olbrzymiej szansy biznesowej w żeglownej 
Odrze, jak również samorządy, Rada Kapitanów, kluczowi specjaliści gospodarki wodnej w 
kraju i przedstawiciele nadodrzańskich portów. 

   Główne komponenty Programu

- ODRA 3.0 – TRANSPORT, PRZEMYSŁ I INFRASTRUKTURA

- GÓRNICTWO 3.0 – RESTRUKTURYZACJA KOPALŃ – Nowe miejsca pracy

- B + R + I INNOWACJE 3.0 – Nowe technologie i inwestycje

- EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA 3.0 – Gospodarka niskoemisyjna i ochrona środowiska

- SPOŁECZEŃSTWO 3.0 – Rozwój zrównoważony





Podprojekty 
PL 3.0 



Jean-Claude Juncker szef Komisji Europejskiej 
jest pomysłodawcą europejskiego planu 
inwestycyjnego. Plan ma być kluczowym 
impulsem dla pobudzenia wzrostu 
gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy 
we Wspólnocie. Lista inwestycji w Polsce 
zawiera propozycje ściśle związane z 
Odrzańską Drogą Wodną







Nowy Jedwabny Szlak

Potrzeba wybudowania zaledwie 63 km kolejowej drogi szerokotorowej ze Sławkowa 
Południowego do Centrum Logistycznego w programie Polska 3.0, aby lokalizacja Centrum stała 
się jedynym w Europie punktem, gdzie będą łączyć się drogi m.in autostrady A1, kolei szerokiego 
toru z Dalekiego Wschodu, drogi rzecznej (portu rzecznego) i dogodnego połączenia poprzez 
autostradę z największym portem lotniczym Cargo Pyrzowice-Katowice z prawie blisko 500 ha 
terenem inwestycyjnym w SSE







Planowane inwestycje i źródła finansowania programu Polska 3.0



„Intensyfikacja zakresu wykorzystania Odry i Kanału Gliwickiego jest wielką szansą, 
która może pełnić swoją rolę stymulatora wzrostu gospodarczego, nie tylko 
przedsiębiorstw regionu ale nawet znacznej części Europy. Już w 1999 roku, podczas 
mojej pracy na czele polskiego Rządu, wraz z ówczesnym Premierem Republiki 
Czeskiej, stwierdziłem brak dostatecznej współpracy w kwestii wykorzystania rzeki 
Odry, jako istotnego elementu europej-skiej sieci śródlądowych dróg wodnych. Jestem 
przekonany, że jest dobry czas ku temu aby kontynuować działania mające na celu 
obecne i przyszłe wykorzystanie zasobów wodnych rzeki Odry, s aspekcie jej 
strategicznego położenia w Europie, dla rozwoju gospodarczego regionów.”
Prof. Jerzy Buzek - Przewodniczący Parlamentu Europejskiego





O POLSCE 3.0 dyskutowano w kręgu:
● przedsiębiorców,
● przedstawicieli samorządów,
● ministrów i polityków,
● ekspertów z dziedzin ekonomii, 
● finansów i logistyki
● itp.

Projekt został świetnie przyjęty.

Według największych ekspertów, 
Polska 3.0 jest pewną szansą na 
rozwój gospodarki naszego kraju. 



O POLSCE 3.0 dyskutowano w kręgu przedsiębiorców, przedstawicieli 
samorządów, ministrów i polityków, a także ekspertów z dziedzin ekonomii. 
finansów i logistyki. We wszystkich tych kręgach zyskał on duże poparcie. 
Za tym przedsięwzięciem przemawia czysta ekonomia, z czym się zgodził 
doktor Leszek Balcerowicz a także wielu innych znakomitych specjalistów.

O projekcie rozmawiano także z Prezydentem 
Rzeczpospolitej Polskiej, który zadeklarował, 
że będzie wspierał działania POLSKI 3.0





www.POLSKA-3-0.pl

Koordynator Projektu POLSKA 3.0 Angelika Jarosławska
Tel.+48 790 737 025

e-mail: angelika.jaroslawska@klasterip.pl

Dziękuję za uwagę


