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WSTĘP

Realizowana w Polsce od 1989 r. transformacja zbiega się z narastaniem nowych, wielkich wyzwań, globalizacją, rewolucją technologiczną,
starzeniem się społeczeństwa i wielokulturowością. Kumulacja tych
zjawisk stwarza niezwykłe trudności w znajdowaniu właściwej drogi
rozwoju Polski. Oznacza bowiem konieczność ogromnych zmian zarówno w sferze instytucjonalno-regulacyjnej, mentalnej, jak i realnej. Dziś
mamy problem wielkiego bezrobocia, za dziesięć lat będzie nam brakowało rąk do pracy. Żyjemy w czasach – zwłaszcza po wejściu do UE –
mobilnych czynników produkcji. Już nie tylko kapitału, ale także pracy, przedsiębiorczości, wiedzy, siedzib firm. Polityka publiczna musi to
uwzględniać. Inaczej możemy znaleźć się np. w takiej sytuacji, iż inwestując pieniądze publiczne w edukację, będziemy de facto przygotowywali dobre, tanie kadry naszym konkurentom.
Presja globalizacji oznacza, że musimy budować w całościowym rozumieniu konkurencyjną Polskę. Nie ma jeszcze pewności, co to oznacza. Wszystkie kraje europejskie mają problem z odpowiedzią na to
pytanie. Jak tworzyć silne, zachęcające do wysiłku bodźce, a jednocześnie nie doprowadzić do dezintegracji społecznej, rozpadu więzi i norm
regulujących życie społeczne.
Polska jest jeszcze, po 16 latach transformacji, w fazie ustrojowego
i mentalnego rozchwiania. Jeszcze nie zbudowaliśmy stabilnego, akceptowalnego przez większość ładu społeczno-gospodarczego. W rezultacie mamy „miękkie” państwo, o niewyraźnych konturach i niskiej
sprawności. Mamy też zdezintegrowane, pełne nieufności i niechęci do
współpracy społeczeństwo.
W tej sytuacji bardziej niż kapitału brakuje nam komunikacji i prawdziwego dialogu, zrozumienia, kim jesteśmy, jakie są nasze wartości
i aspiracje. Uderzająca jest fasadowość formalnych instytucji dialogu
społecznego. Dlatego właśnie powołaliśmy Polskie Forum Strategii Lizbońskiej.
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Niniejsza, trzecia już, edycja „Białej Księgi” PFSL sygnowana 2005 r.
jest wypowiedzią w sprawie Krajowego Programu Reform. Mamy nadzieję, że przydatną i inspirującą do dalszych debat. Jesteśmy przekonani, że kształt rozwiązań instytucjonalno-regulacyjnych jest kluczowym elementem konkurencyjności Polski.
dr Jan Szomburg
Dyrektor Polskiego Forum Strategii Lizbońskiej
Prezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową
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KRAJOWY PROGRAM REFORM SZANSĄ
NA PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI
SYSTEMOWEJ POLSKI
Jan Szomburg

Rada Europejska dokonała w marcu 2005 r. redefinicji Strategii Lizbońskiej. M.in. otworzyła ją na „unarodowianie” przez poszczególne
państwa członkowskie. Ma ono przybrać postać trzyletnich Krajowych
Programów Reform. Stwarza to okazję, by wreszcie określić i wdrożyć
w Polsce spójną strategię zmian instytucjonalno-regulacyjnych. Strategię, która zasadniczo podniosłaby konkurencyjność systemową naszego kraju. Jest to również okazja, by wprowadzić zarządzanie strategiczne w zakresie wydatków publicznych wspierających rozwój.
Konkurencyjność systemowa jest najważniejszym rodzajem konkurencyjności. Na średnią i długą metę o rozwoju gospodarczym decyduje
bowiem jakość ładu instytucjonalno-regulacyjnego, który powinien odpowiadać systemowi wartości. Tym samym na długotrwały rozwój Polski większy wpływ będzie miał kształt instytucji i regulacji niż dotacje
z Unii Europejskiej. Tych ostatnich nie możemy jednak lekceważyć. Dziś,
ze względu na zapóźnienie infrastrukturalne i słabość kapitałową gospodarki, są one nam bardzo potrzebne.
Polska w ciągu 16 lat transformacji faktycznie nigdy nie miała całościowej i spójnej strategii instytucjonalno-regulacyjnej. W efekcie wiele
zmian instytucjonalnych i regulacyjnych wprowadzano ad hoc, bez jasnej myśli przewodniej (np. służba zdrowia) lub na podstawie wycinkowych programów. Często definiowane były one cząstkowo, niekiedy wręcz
odzwierciedlając interesy jednego sektora, firmy czy grupy zawodowej,
a nie całej gospodarki czy konsumentów. Inne jeszcze sfery gospodarki
pozostawiano same sobie, bez istotnych zmian reguł gry (np. sferę nauki czy wymiaru sprawiedliwości).
Czas, by wprowadzić nowe podejście w tej dziedzinie. Podejście polegające na silnym i klarownym przywództwie strategicznym faktycznego centrum rządu, czyli premiera i jego zaplecza merytorycznego – kancelarii. Tylko takie przywództwo w połączeniu z operacyjnym zaangażowaniem (skonsolidowanych) resortów i bardzo dobrą komunikacją
społeczną jest w stanie otworzyć szansę na przeprowadzenie niezbęd11
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nych reform instytucjonalnych i regulacyjnych ponad partykularnymi
interesami grup nacisku, które je dziś blokują. Szansą na przejście od
Polski resortowo-korporacyjnej do samorządowo-obywatelskiej. Jest ono
również bardzo potrzebne w celu zwiększenia naszej siły i spójności
działania w grze o regulacje i politykę Unii Europejskiej.
Reformy przygotowane przez same zainteresowane środowiska lub
reprezentantów ich interesów (ministrów resortowych) zwykle nie
kończą się dobrze. Niekiedy są one zbyt „autorskie” i radykalne („cofnięcie” Łapińskiego). Niekiedy są zbyt mało ambitne, nie uwzględniają
dostatecznie interesu publicznego (są podporządkowane interesom partykularnym – w myśl zasady: jak zmienić system, by nic lub niewiele
zmienić). W każdym razie nie gwarantują spójności z reformami instytucjonalno-regulacyjnymi w innych sektorach i nie są podporządkowane jednoznacznej myśli przewodniej, służeniu wzrostowi konkurencyjności Polski. Pozostawienie pełnej gestii reformatorskiej w takich sektorach jak nauka, służba zdrowia, edukacja, kultura czy administracja
w rękach ministrów sektorowych daje bardzo małą szansę na sukces.
Jasnej i spójnej linii przewodniej wymagają też polityki regulacyjne
w samej gospodarce: sektorowe (energetyka, telekomunikacja, rynek
finansowy, medialny itp.) i horyzontalne (np. konkurencji czy pomocy
publicznej).
Co więcej, cała strategia instytucjonalno-regulacyjna powinna być
świadomie osadzona na naszym, polskim, systemie wartości i naszej
tożsamości. Innymi słowy, powinna być zgodna z naszą szeroko rozumianą kulturą.
Zmiany w sposobie zarządzania Strategią Lizbońską wprowadzone
na szczycie Unii Europejskiej w marcu 2005 r. stwarzają dobrą okazję,
by strukturalnie najkorzystniej usytuować przywództwo strategiczne
zarówno w zakresie reform instytucjonalno-regulacyjnych w Polsce, jak
i publicznego wspierania rozwoju.
Trzeba jeszcze raz odpowiedzieć na pytanie, co jest istotą Strategii
Lizbońskiej? Jej najbardziej wartościową częścią? Jako Polskie Forum
Strategii Lizbońskiej od początku (2003 r.) mówiliśmy, że istotą Strategii jest konkurencyjność systemowa, obejmująca reformy strukturalne
i deregulacyjne, ukierunkowane na poprawę funkcjonowania gospodarki
na poziomie mikroekonomicznym. Zredefiniowana Strategia nie przynosi wprawdzie przełomu w zakresie reform, które mogą być zrealizowane na poziomie całej Unii Europejskiej (np. wprowadzenie wolnego
rynku usług), stwarza jednak okazję na wspieranie reform realizowanych na poziomie narodowym.
12
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Poprawiona Strategia wydaje się bardziej skłaniać do takiego jej rozumienia, gdyż mówi wyraźnie o konieczności stworzenia Krajowych
Programów Reform (National Reform Programes). Zawiera ona jednak
również pewne elementy wydatkowe, jak np. większe wsparcie badań
i rozwoju. Unarodowienie Strategii Lizbońskiej to określenie przez każdy
kraj własnej strategii, która, biorąc pod uwagę cele i założenia ogólnounijne, zawierałaby własne priorytety. Dla Polski jest to niezwykle
ważne. Otwiera bowiem możliwość włączenia całego programu reform
instytucjonalno-regulacyjnych w proces lizboński. Sens tego włączenia
nie miałby jedynie charakteru zabiegu technicznego. „Miękka” europeizacja wielu niepopularnych, ale potrzebnych polskiej gospodarce i państwu reform, nie byłaby zagrożeniem z punktu widzenia narzucania
nam przez Unię szczegółowych rozwiązań, gdyż te zaplanowane byłyby
przez stronę polską, jednak pozwalałaby na wykorzystanie łagodnej
presji zewnętrznej (wobec tzw. insiderów), by te reformy popychać do
przodu. Stwarzałaby jednocześnie okazję do szerszego rozłożenia kosztów politycznych, jakie niesie za sobą realizacja reform naruszających
statut quo w wielu zasiedziałych sektorach gospodarki czy administracji publicznej (takich jak np. sądownictwo czy prokuratura).
Powstaje też pytanie o stosunek Krajowego Programu Reform wynikającego ze zredefiniowanej Strategii Lizbońskiej do Narodowego Programu Rozwoju (NPR).
Rząd SLD w samym NPR jasno stwierdzał, że jest to de facto „Polska Strategia Lizbońska”. Jego opcją było oddanie Strategii Lizbońskiej
w ręce ministra odpowiedzialnego również za NPR i pełne zlanie się
tych dwóch procesów.
Wydaje się jednak, że oddzielenie kwestii reform instytucjonalnoregulacyjnych od kwestii sposobu wydatkowania pieniędzy unijnych
w okresie 2007–2013 oraz ich koordynacja na poziomie bardziej strategicznym jest znacznie lepszym rozwiązaniem.
Po pierwsze, są to dwie różne materie, wymagające różnej wiedzy
i wyobraźni.
Po drugie, wydatkowanie pieniędzy w celu wspierania rozwoju – jakichkolwiek wymogów byśmy mu nie postawili – jest jednak politycznie nieco łatwiejsze niż wprowadzanie nowych reguł gry czy nowych
regulacji, które naruszają istniejące układy interesów. Z tego względu
w zakresie NPR łatwiej jest powierzyć więcej odpowiedzialności któremuś z ministrów niż w przypadku funkcji strategiczno-koordynujących
w zakresie zmian instytucjonalno-regulacyjnych. Chociaż trzeba podkreślić, że również w sferze wydatkowania środków publicznych w celu
13
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wspierania rozwoju potrzebne jest strategiczne, ogólnorządowe przywództwo, które może wykonywać tylko premier i jego zaplecze.
Po trzecie, łączenie tych materii może łatwo doprowadzić do dominacji optyki „wydatkowej” nad „instytucjonalno-regulacyjną”. Chociażby w ramach reguły, iż polityka łatwiejsza wypiera trudniejszą, albo
zasady przysypywania problemów pieniędzmi. Programy NPR mogą
i są nierzadko przeznaczone na finansowanie przedsięwzięć, które de
facto zastępują brak dobrych regulacji i w efekcie brak dobrego rynku.
Przykładowo programy zapewniające dotowane doradztwo prawne dla
firm wypełniają lukę w podaży, wynikającą z niejasnych i sprzecznych
przepisów prawa (a więc złej regulacji). Wyłączenie programu reform
z NPR nie gwarantuje wprawdzie, ale zdecydowanie zwiększa szansę
jego powodzenia.
Ogólnie biorąc, między regulacjami i wsparciem publicznym występują zarówno relacje zamienności (trade-off), jak i synergie. Złe regulacje – niepozwalające na zaistnienie dostatecznych bodźców rynkowych, konkurencji czy bezpieczeństwa obrotu i inwestycji –
powodują, że w sposób niejako sztuczny wzrasta popyt na publiczne
wsparcie finansowe (by dany rodzaj aktywności gospodarczej mógł
zaistnieć na pożądanym poziomie). Bezprecedensową w skali historii
gospodarczej świata ilustracją tej zależności są wschodnie Niemcy po
zjednoczeniu. Zamiast właściwych regulacji mieliśmy tam do czynienia z masowym dotowaniem. Polskim przykładem tej prawidłowości
może być słabość rynku finansowania bardzo małych (mikro) i małych przedsiębiorstw.
Z kolei efekt synergii polega na tym, że dobre regulacje i instytucje
sprzyjają efektywnemu wykorzystaniu publicznego wsparcia finansowego. W Polsce wagę tej zależności widać na przykładzie sektora nauki. Bez poddania go gruntownej reformie instytucjonalnej pieniądze
unijne będą w dużej mierze marnotrawione, co będzie przyczyniało się
bardziej do utrwalania nieefektywnych struktur niż do zmian mających na celu racjonalizację ich działalności.
Po czwarte, rozdzielenie tych dwóch materii pozwala na większą
transparencję działań ręki publicznej i lepszą komunikację ze społeczeństwem.
Po piąte, Strategia Lizbońska daje większy zakres swobody co do
zakresu materii objętej Krajowym Programem Reform w stosunku do
Narodowego Planu Rozwoju.
Jest wielce prawdopodobne, że włączenie „Lizbony” do NPR zakończyło się ostatecznie dokumentem, którego głównym celem byłoby speł14
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nienie oczekiwań Brukseli warunkujących uruchomienie funduszy
strukturalnych.
Mówiąc o wadach wrzucania Strategii Lizbońskiej i NPR do jednego
garnka (na poziomie określonego ministerstwa), trzeba jednak pamiętać o zapewnieniu minimum spójności między strategią instytucjonalno-regulacyjną a wydatkową. Taką spójność łatwo byłoby zapewnić,
gdyby nastąpiło zwiększenie roli premiera i jego kancelarii w definiowaniu strategii wydatkowej państwa, czyli w określaniu kierunków
wspierania rozwoju przy zachowaniu wymogów równowagi makroekonomicznej (bieżące zarządzanie finansami musi jednak należeć do ministra finansów!). Wówczas w jednym miejscu – w kancelarii premiera
– spotkałyby się dwie strategie i dwie płaszczyzny strategicznej koordynacji: instytucjonalno-regulacyjna i wydatkowa. Wymagałoby to nie
tylko silnego przywództwa politycznego premiera, ale również zasadniczej zmiany roli jego kancelarii. Z nieefektywnego tworu dbającego
przede wszystkim o wizerunek swego szefa musiałaby się ona przekształcić w realny ośrodek myśli strategicznej. Elementem instytucjonalizacji tego rozwiązania mogłoby być kancelaryjne stanowisko „Pani
lub Pana Lizbony”, co rekomenduje ostatnia Rada Europejska. Nie jest
to jednak niezbędne.
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OD ZINTEGROWANYCH WYTYCZNYCH
DO KRAJOWEGO PROGRAMU REFORM 2005–2008
Mariusz-Jan Radło

W marcu 2005 roku Rada Europejska dokonała przeglądu średniookresowego Strategii Lizbońskiej. W jego efekcie przedstawiła zredefiniowaną formułę tej strategii, w której wskazała, że celem reform gospodarczych realizowanych w UE winno być przede wszystkim wzmacnianie wzrostu i zatrudnienia. Te dwa priorytety, według założeń Rady
miały doprowadzić do uporządkowania, zbyt wielu celów ekonomicznospołeczno-ekologicznych postawionych w starej wersji Strategii Lizbońskiej. Dzięki takiemu podejściu, nie przekreślając znaczenia celów społecznych i ekologicznych wyraźny priorytet przypisano celom ekonomicznym. Jednocześnie Rada zobowiązała Komisję Europejską do
włączenia dwóch wymienionych wyżej priorytetów do nowych ogólnych
wytycznych polityki gospodarczej oraz nowych wytycznych polityki zatrudnienia. Oznacza to również, iż proces lizboński i realizowana w jego
ramach reforma gospodarcza w Unii Europejskiej, w znacznie większym niż dotychczas stopniu oparte zostały, na mających umocowanie
traktatowe instrumentach koordynacji polityki ekonomicznej i zatrudnienia we Wspólnocie Europejskiej.
Ze wspomnianymi wytycznymi wiąże się kolejna ważna cecha zredefiniowanej Strategii Lizbońskiej, która oprócz korekty w hierarchii
celów obejmuje również istotne zmiany w metodzie realizacji. Najważniejsza modyfikacja w tym zakresie związana jest z tzw. unarodowieniem Strategii Lizbońskiej. Ma ono zostać zrealizowane poprzez
przygotowanie przez wszystkie kraje członkowskie Unii krajowych programów reform (national reform programs). Programy te miały zostać
opracowane na podstawie sformułowanych na poziomie unijnym
priorytetów reform podzielonych na trzy wymiary: makroekonomiczny,
mikroekonomiczny i zatrudnienia.
Wspomniane priorytety przyjęły formę tzw. Zintegrowanych wytycznych na rzecz wzrostu i zatrudnienia (2005-2008), które powstały w wyniku połączenia ogólnych wytycznych polityki gospodarczej oraz wytycznych polityki zatrudnienia. Wytyczne te zostały przygotowane przez
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Komisję Europejską w kwietniu 2005 roku, a następnie po konsultacjach i korektach zostały przyjęte przez Radę Europejską w czerwcu
2005 r. W wytycznych zastrzega się, że „równolegle ze wzmocnieniem
Tab. 1. Zintegrowane wytyczne na rzecz wzrostu i zatrudnienia na
lata 2005-2008
WYTYCZNE MAKROEKONOMICZNE
1. Zapewnienie stabilności gospodarczej dla trwałego wzrostu
2. Ochrona równowagi gospodarczej i budżetowej, zasadniczego warunku do stworzenia
większej liczby miejsc pracy
3. Promowanie efektywnej alokacji zasobów zorientowanej na wzrost i zatrudnienie
4. Zapewnianie, aby wzrost płac stał się czynnikiem równowagi makroekonomicznej i wzrostu
5. Zwiększenie spójności między politykami makroekonomicznymi, strukturalnymi i
politykami dotyczącymi zatrudnienia
6. Przyczynianie się do dynamicznego i prawidłowego funkcjonowania UGW
WYTYCZNE MIKROEKONOMICZNE
7. Zwiększanie i poprawa inwestycji w dziedzinie badań i rozwoju, w szczególności w sektorze
prywatnym, mając na uwadze utworzenie europejskiej przestrzeni wiedzy
8. Ułatwianie innowacji pod każdą postacią
9. Ułatwianie rozpowszechniania i efektywnego użytkowania technologii informacyjnokomunikacyjnych (ICT) i budowa w pełni globalnego społeczeństwa informacyjnego
10. Wzmocnienie przewagi konkurencyjnej bazy przemysłowej
11. Wspieranie zrównoważonego wykorzystywania zasobów i wzmocnienie efektu synergii
pomiędzy ochroną środowiska a wzrostem
12. Rozwój i pogłębianie rynku wewnętrznego
13. Zapewnienie otwarcia i konkurencyjności rynków w Europie i poza nią, zbieranie owoców
globalizacji
14. Stworzenie bardziej konkurencyjnego otoczenia dla przedsiębiorstw i promowanie
prywatnej inicjatywy poprzez poprawę przepisów
15. Promowanie kultury pracy w większym stopniu opartej na przedsiębiorczości i stworzenie
korzystniejszych warunków dla MŚP
16. Rozbudowywanie, ulepszanie i łączenie infrastruktury w Europie oraz realizacja
priorytetowych projektów transgranicznych
WYTYCZNE POLITYKI ZATRUDNIENIA
17. Wdrażanie polityk zatrudnienia ukierunkowanych na osiągnięcie pełnego zatrudnienia,
poprawę jakości i wydajności pracy, a także na wzmacnianie spójności społecznej
i terytorialnej
18. Promowanie podejścia do pracy opartego na uczeniu się przez całe życie
19. Tworzenie rynków pracy sprzyjających integracji, zwiększanie atrakcyjności pracy oraz
zwiększanie finansowej atrakcyjności pracy dla osób poszukujących zatrudnienia, w tym
dla osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji i nieaktywnych zawodowo
20. Lepsze dostosowywanie się do potrzeb rynku pracy
21. Promowanie elastyczności przy równoczesnym zapewnianiu bezpieczeństwa zatrudnienia
oraz redukowanie segmentacji rynku pracy, z należytym uwzględnieniem roli partnerów
społecznych
22. Zapewnianie sprzyjającego zatrudnieniu rozwoju kosztów pracy i mechanizmów ustalania
płac
23. Zwiększanie i podnoszenie poziomu inwestycji w kapitał ludzki
24. Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do nowych potrzeb w zakresie umiejętności

Źródło: Rada Europejska (2005) Konkluzje Prezydencji. Załącznik nr 2: Zintegrowane
wytyczne na rzecz wzrostu i zatrudnienia na lata 2005-2008, Bruksela, 18 czerwca 2005.
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nacisku na wzrost i zatrudnienie, zintegrowane wytyczne na lata 20052008 przewidują elastyczność w zakresie wyboru przez państwa członkowskie ich własnych sposobów sprostania wyzwaniu reform, przed
jakimi one stoją”. Oznacza to, że każde z państw członkowskich Unii
z założenia ma dość dużą swobodę w wyznaczaniu priorytetów reform
na poziomie narodowym. Wytyczne te są na poziomie unijnym uzupełniane przez wspólnotowy program lizboński na okres 2005-2008
obejmujący wszystkie działania, które należy podjąć na szczeblu Wspólnoty.
Jak wynika z analizy tab. 1, Zintegrowane wytyczne obejmują 24 priorytetowe obszary podzielone, jak wcześniej wspomniano, na trzy części
– mikroekonomiczną, makroekonomiczną i zatrudnienia.
W części makroekonomicznej znalazło się sześć wytycznych. Pierwsza i druga dotyczy zapewnienia stabilności ekonomicznej odpowiednio
w średnim oraz w długim okresie i odnoszą się głównie do polityki fiskalnej oraz reform strukturalnych. W średniej perspektywie działania te obejmują m.in. takie cele jak unikanie procyklicznych polityk
fiskalnych, ograniczanie nadmiernych deficytów czy wzmacniające konkurencyjność gospodarki reformy strukturalne, przyczyniające się do
poprawy ograniczenia deficytu rachunków bieżących. Wśród działań
dotyczących dłuższego okresu znalazły się natomiast: redukcja długu
publicznego, reformy systemów emerytalnych, ubezpieczeń społecznych
i opieki zdrowotnej, zwiększenie zatrudnienia i liczby godzin przepracowanych w gospodarce. Priorytet trzeci dotyczy z kolei struktury wydatków publicznych. W jego ramach proponuje się zmiany w strukturze wydatków polegające na przesunięciach w kierunku wydatków inwestycyjnych. Priorytet czwarty obejmuje wsparcie, jakiego stabilności
makroekonomicznej może udzielać sprawnie prowadzony dialog społeczny, a w szczególności negocjacje płacowe, wpływające na płace
nominalne, koszty pracy i stabilność cen. Piąty priorytet dotyczy natomiast reform rynków pracy, dóbr i usług oraz reform polityki społecznej, z perspektywy ich znaczenia dla stabilności makroekonomicznej.
Ostatni – szósty – priorytet makroekonomiczny odnosi się do państw
członkowskich należących do strefy euro. Obejmuje on w zasadzie
wszystkie powyższe priorytety, z tym jednak zastrzeżeniem, iż dla
państw strefy euro ich realizacja oznacza de facto warunek zdolności
dostosowywania się do asymetrycznych wstrząsów gospodarczych związanych z prowadzeniem jednej polityki monetarnej, i jest jednocześnie
warunkiem skuteczności powstawania zestawu polityk wspierających
ożywienie gospodarcze w tej strefie.
18
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Wytyczne mikroekonomiczne, których jest aż dziesięć, są znacznie
bardziej różnorodne w porównaniu do wytycznych makroekonomicznych.
Trzy pierwsze – a więc siódma, ósma i dziewiąta kontynuując poprzednią numerację – dotyczą wzmacniania nakładów na badania i rozwój
oraz technologie informacyjne i telekomunikacyjne. W tym zakresie powtórzony jest cel wydatkowania 3% PKB na badania i rozwój, ze szczególnym uwzględnieniem roli sektora prywatnego a w tym zastosowaniu różnych instrumentów polityki badawczo rozwojowej i innowacyjnej zachęt i ułatwień czy wreszcie samej restrukturyzacji zarządzania
instytucjami badawczymi i wyższymi uczelniami. Powtórzone są również tezy o roli wprowadzenia patentu europejskiego wspieraniu powszechnego korzystania z ICT w usługach publicznych, MŚP i gospodarstwach domowych czy nawet silnej gospodarczej obecności Europy
w kluczowych segmentach ICT. Dziesiąta wytyczna, która jest dość niejasna dotyczy wzmacniania konkurencyjnej przewagi europejskiej bazy
przemysłowej poprzez aktywną politykę przemysłową. Jedenasta wytyczna, będąca pozostałością po ekologicznym wymiarze Strategii Lizbońskiej (w jej dawnej wersji) wskazuje na potrzebę zrównoważonego
wykorzystania zasobów i wzmocnienia efektu synergii pomiędzy ochroną
środowiska a wzrostem gospodarczym, poprzez upowszechnianie przyjaznych dla środowiska i ekologicznie wydajnych technologii, czy walkę
ze zmianą klimatu (Kioto) bez ponoszenia nadmiernych kosztów. Trzy
kolejne wytyczne – dwunasta, trzynasta i czternasta – dotyczą zmian
regulacyjnych, a w tym dokończenia realizacji jednolitego rynku, ograniczenia barier rynkowych w UE i w gospodarce światowej, czy zmniejszania obciążeń administracyjnych i poprawy regulacji dla przedsiębiorstw na poziomie narodowym. Ostatnie dwie wytyczne – piętnasta
i szesnasta – w obszarze mikroekonomicznym dotyczą odpowiednio:
wspierania przedsiębiorczości i inwestycji w infrastrukturę.
Ostatnią część pakietu zintegrowanych wytycznych stanowią wytyczne zatrudnienia, których jest osiem. Obejmują one różnorodne działania mające na celu zwiększenie zatrudnienia, ale też szereg celów
z zakresu polityki społecznej włacznie z tzw. wyrównywaniem szans.
Pierwsza z nich – czyli siedemnasta w całym pakiecie – ma bardzo ogólny
charakter i przypomina ogólne cele opisane wyżej. Następna – osiemnasta – to raczej zapis kolejnych celów niż działań, obejmujących redukcję bezrobocia wśród ludzi młodych, eliminację luk w poziomach
zatrudnienia, różnic płac pomiędzy płciami czy łatwiejsze łączenie życia
rodzinnego z pracą. Dziewiętnasta dotyczy aktywnej polityki zatrudnienia a w tym identyfikację zmian w zapotrzebowaniu na siłę roboczą,
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pomoc w znalezieniu pracy, doradztwo i szkolenia itp. Dwudziesta dotyczy kształtowania podaży pracy w jej jakościowym i przestrzennym
wymiarze, a w tym dostęp do szkoleń, rozwój instytucji rynków pracy
i wzmacnianie mobilności siły roboczej. Dwudziesta pierwsza dotyczy
zmian regulacji rynków pracy, a w tym uelastycznienie regulacji dotyczących zatrudnienia czy rozpowszechnianie nowych innowacyjnych
form zatrudnienia i organizacji pracy. Dwudziesta druga dotyczy negocjacji płacowych w gospodarce i jest powiązana z piątą wytyczną makroekonomiczną. Dwie ostatnie – dwudziesta trzecia i dwudziesta
czwarta – wiążą się natomiast z inwestycjami w kapitał ludzki poprzez
kształcenie ustawiczne, większy dostęp do edukacji, lepszą identyfikację przyszłych potrzeb na rynkach pracy i uwzględnianie tego w kształtowaniu systemu edukacji.
Opisane wyżej wytyczne – przy założeniu dość dużej swobody ich
wyboru i hierarchizacji – dają bardzo szerokie możliwości w kształtowaniu krajowych programów reform. Ich niewątpliwą zaletą, w porównaniu do pierwotnej wersji Strategii Lizbońskiej jest na pewno uporządkowanie wielu kwestii, a w szczególności położenie nacisku na ekonomiczną spójność całej Strategii. Z tego powodu wydaje się, że Strategia Lizbońska oceniana z perspektywy zintegrowanych wytycznych, ma
większe szanse niż dotychczas na to by stać się strategią o charakterze
gospodarczym, obejmującym wszystkie najważniejsze obszary polityki
gospodarczej w danym kraju.
Tak też rolę krajowych programów reform zdefiniowano w Zintegrowanych wytycznych. Świadczą o tym choćby zalecenia dotyczące
relacji krajowych programów reform z innymi programami. W Wytycznych stwierdza się np. że: „Wysiłki na rzecz zapewnienia spójności Zintegrowanych wytycznych odnoszą się również do programów
narodowych. Te powinny skupiać w ramach jednego dokumentu
wszystkie istniejące narodowe raporty związane z realizacja Strategii
Lizbońskiej. W szczególności dotyczy to narodowych raportów zatrudnienia, raportów „Cardiff” oraz raportów z realizacji reform sektorowych, które objęte są otwartą metodą koordynacji. Podobnie włączone
do tego dokumentu winny być narodowe plany dotyczące priorytetów
wydatkowania środków z Funduszy Strukturalnych i Spójności. Taki
uproszczony mechanizm raportowania winien zapewnić krajom członkowskim możliwość skupienia się na implementacji reform. Ponadto
w ślad za tymi narodowymi programami reform powinny iść oddzielne raporty z ich implementacji w kolejnych latach (2006 i 2007), włącznie z wymienionymi wyżej raportami sektorowymi, zanim zostaną one
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zastąpione przez nowe zintegrowane wytyczne, które zostaną opublikowane wiosną 2008.”
Powyższe oznacza, praktyczne rozwiązanie dylematu relacji pomiędzy Krajowym Programem Reform a Narodowym Planem Rozwoju
w Polsce. Ten ostatni, jako plan dotyczący priorytetów wydatkowania
środków z Funduszy Strukturalnych i Spójności, jest elementem strategii wzmacniania wzrostu gospodarczego. Nie jest to jednak element
jedyny, a na pewno nie najważniejszy. Równie istotną częścią prowzrostowej strategii gospodarczej winny bowiem stać się również zmiany
regulacyjne i instytucjonalne, będące istota większości zintegrowanych
wytycznych i krajowych programów reform.
Nie wszystkie wytyczne przyjęte przez Radę wydają się jednak równie istotne z polskiej perspektywy. Szczególnie ważne wydają się te,
które odnoszą się do takich kwestii jak: reforma wydatków publicznych,
będąca elementem realizacji wytycznej 1, 2, 4 i 5, reformy regulacyjne
i strukturalne w odniesieniu do rynków dóbr i usług, włącznie z dokończeniem reform sektorowych, wiążące się z realizacją wytycznych 1015 oraz w jakimś stopniu 8 i 9, a także reformy rynków pracy włącznie
z reformą polityki społecznej i edukacji. Oprócz tego istotne znaczenie
w wytycznych mają też działania mające na celu tworzenie instytucji
wspierających funkcjonowanie rynków pracy oraz inwestycje w kapitał
fizyczny (różnego rodzaju infrastrukturę) oraz kapitał ludzki.
Zgodnie z postanowieniami Rady Europejskiej z marca 2005 r., jak
również Zintegrowanymi wytycznymi państwa członkowskie miały przygotować własne krajowe programy reform do połowy października
2005 r. Programy te miały być rezultatem przeprowadzonej na narodowym poziomie debaty angażującej parlamenty i partnerów społecznych
zgodnie z tradycjami poszczególnych państw członkowskich w tym zakresie. Duża część państw nie dotrzymała tego terminu i programy nadsyłano z opóźnieniem. Jednak ostatecznie do momentu przygotowania
tego tekstu (połowa listopada 2005) swoich oficjalnych programów nie
przestawiły jedynie Polska i Niemcy. Stało się tak z powodu terminu
wyborów parlamentarnych, jakie miały miejsce w obydwu tych krajach
jesienią br.
Dla Polski, opóźnienie w przyjęciu krajowego programu reform, wynikające z niefortunnego zbiegu cyklu politycznego z cyklem planowania polityki gospodarczej w UE paradoksalnie może okazać się korzystne. Dziś istnieje bowiem okazja do stworzenia po raz pierwszy w ciągu
całego okresu transformacji całościowej, spójnej i przemyślanej strategii reform instytucjonalno-regulacyjnych. Strategii, która objęłaby pro21
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gram głębokich reform gospodarczych powiązany ze strategią wydatkowania pomocy finansowej z Unii Europejskiej. Jednocześnie europeizacja reform (szyld Strategii Lizbońskiej i procedury europejskie) mogą
ułatwić odpolityzowanie korzystnych zmian gospodarczych i ułatwić
(miękka zewnętrzna presja) ich wdrażanie. W kontekście niepewności
co do przyszłego budżetu Wspólnoty i finansowego wsparcia dla Polski
w latach 2007-2013 znaczenie Krajowego Programu Reform 2005-2008
jeszcze bardziej rośnie. To właśnie ten program, a nie fundusze z Unii
może okazać się kluczowy dla rozwoju kraju. To jednak, czy tak się stanie zależy zarówno od politycznej woli uczynienia z Krajowego Programu Reform, kluczowego instrumentu modernizacji kraju, oraz tego, czy
jego ostateczny kształt będzie odpowiadał na wyzwania gospodarcze
stojące przed Polską. Temu ostatniemu zagadnieniu dedykowane jest
niniejsze opracowanie.
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Wstęp
Konieczność dokonania radykalnej i szybko przeprowadzonej reformy finansów publicznych wynika z dwóch podstawowych przesłanek:
Ö obecny stan finansów publicznych stanowi poważne zagrożenie dla
stabilności finansów państwa i dla jego perspektyw rozwojowych;
Ö sektor finansów publicznych działa nieefektywnie.
Kompleksowa reforma finansów publicznych powinna objąć trzy zasadnicze kierunki działań:
Ö przebudowę systemu dochodów państwa, zmierzającą do obniżenia obciążeń fiskalnych oraz ograniczenia negatywnego wpływu
tych obciążeń na innowacyjność i konkurencyjność gospodarki,
Ö weryfikację zakresu zadań publicznych oraz instrumentów wykonywania tych zadań, obejmującą zarówno sferę świadczeń socjalnych, jak i szeroko rozumianych usług publicznych,
Ö usprawnienie metod zarządzania finansami publicznymi.
O stanie równowagi finansów publicznych w ostatecznym rachunku
decydują rozmiary dochodów i wydatków publicznych. Jeśli jednak system instytucji publicznych jest niesprawny, a obowiązujące regulacje
prawne nie stymulują go do efektywnego działania, reformy dochodów,
a zwłaszcza wydatków publicznych, nie przyniosą pożądanych rezultatów. Dlatego dla powodzenia reformy finansów publicznych kluczowe
znaczenie ma ustanowienie sprawnego systemu funkcjonowania sektora finansów publicznych. Bezpośrednich efektów finansowych zmian,
polegających np. na ustanowieniu lepszego systemu kontroli wydatków
publicznych czy na wdrożeniu zadaniowego podejścia do planowania
wydatków publicznych, praktycznie nie da się precyzyjnie oszacować.
Jednak to właśnie od tego typu działań musi się rozpocząć kompleksowa reforma finansów publicznych.
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Z ubolewaniem trzeba stwierdzić, że uchwalona przez Sejm w czerwcu
2005 r. nowa ustawa o finansach publicznych nie może być uznana za
solidną podstawę prawną niezbędnych reform – „nowa” ustawa nie zawiera żadnych rozwiązań, które mogłyby pomóc w rozwiązywaniu najważniejszych problemów finansów publicznych.
Osią proponowanego poniżej programu działań na rzecz poprawy
stanu finansów publicznych są przedsięwzięcia dotyczące szeroko rozumianego systemu zarządzania środkami publicznymi. Usprawnienie
zarządzania sektorem finansów publicznych i poprawa efektywności
funkcjonowania instytucji publicznych nie wystarczą już dziś – wobec
ogromnej skali nierównowagi – do uzdrowienia sytuacji. Potrzebne będą
również zmiany w systemie dochodów publicznych i zmiany prowadzące do zmniejszenia wydatków w poszczególnych sferach działalności
władz publicznych. Wskazujemy najważniejsze kierunki tych zmian,
traktując jednak rozdziały poświęcone dochodom i wydatkom publicznym jedynie jako zasygnalizowanie problemów, wymagających szczegółowego rozpracowania.

Stan finansów publicznych i jego przyczyny
Finanse publiczne znajdują się w stanie głębokiej nierównowagi,
a najbardziej wyrazistymi objawami złego stanu finansów publicznych
są:
Ö utrzymujący się nieprzerwanie od 1991 r. deficyt sektora finansów
publicznych, oscylujący w ostatnich latach w granicach 5–6% produktu krajowego brutto,
Ö wysoki i nadal rosnący poziom państwowego długu publicznego,
przekraczającego już – mimo dokonanej w latach dziewięćdziesiątych zasadniczej redukcji polskiego długu zagranicznego – poziom
50% produktu krajowego brutto,
Ö niska efektywność i zła jakość usług publicznych, objawiająca się
w utrudnionym dostępie do tych usług i nieprzestrzeganiu prawnie ustalonych standardów dostępności i jakości – zwłaszcza w takich dziedzinach jak szeroko rozumiana edukacja, ochrona zdrowia, wymiar sprawiedliwości, utrzymanie dróg, bezpieczeństwo
publiczne.
W 2004 r. deficyt sektora finansów publicznych był bliski 6% produktu krajowego brutto. Był to już trzeci z rzędu rok, gdy deficyt utrzymywał się na niemal stałym poziomie. Wynika stąd, że przyspieszenie
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tempa wzrostu gospodarczego nie zostało wykorzystane dla ograniczenia stopnia nierównowagi finansów publicznych, lecz wyłącznie do
zwiększenia wydatków publicznych. Nie pomogło również przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, choć już w pierwszym roku członkostwa Polska odnotowała dodatni bilans rozliczeń finansowych z budżetem Unii Europejskiej.
Zjawisko „odporności deficytu finansów publicznych na wzrost gospodarczy” nie jest nowe – tylko w 1993 wyjście z szoku pierwszego
okresu transformacji dało znaczące obniżenie deficytu sektora finansów publicznych. Dalsze wahania tempa wzrostu i związane z tym zmiany dynamiki dochodów sektora finansów publicznych praktycznie nie
wpływały na wielkość deficytu. O tym, czy deficyt wzrośnie czy zmaleje
decydowała w całym okresie od 1991 r. intensywność stanowienia nowych regulacji, wpływających na poziom wydatków publicznych. Decydujący wpływ na poziom wydatków miały przy tym ustawy dotyczące
ubezpieczeń społecznych – ustawa rewaloryzacyjna z 1991 r. zwiększyła deficyt sektora finansów publicznych o ok. 3% PKB, wycofanie się ze
zmian uchwalonych w 1991 r. pozwoliło na zredukowanie deficytu finansów publicznych do poziomu 2–3% PKB, reforma emerytalna z 1998
r. razem z dość kosztowną i nieskuteczną reformą systemu ochrony zdrowia zepchnęły znów deficyt do obecnego poziomu prawie 6% PKB.
O tym, że przyczyną nierównowagi finansów publicznych są głównie
wydatki publiczne, a nie zbyt niski poziom dochodów publicznych, świadczy fakt, że od 1998 r. realny wzrost wydatków wyraźnie przewyższa
dynamikę realnych dochodów. To tłumaczy fakt, dlaczego nawet w latach, w których wzrost gospodarczy był znaczny, nie udało się zredukować skali nierównowagi.
Od kilku lat racjonalizacja i redukcja wydatków publicznych jest deklarowanym celem polskiej polityki fiskalnej. Dane statystyczne wskazują jednak wyraźnie, że realna polityka jest diametralnie inna – nie
tylko nie zmniejszamy wydatków, lecz rosną one w tempie większym
niż możliwości finansowe państwa.
Naturalnym skutkiem trwałego deficytu budżetowego jest rosnące
zadłużenie. Polska wkroczyła w okres transformacji z bardzo dużym
długiem zagranicznym, który – dzięki zawartym umowom z Klubem
Paryskim i Klubem Londyńskim – udało się w znacznym stopniu zredukować. Efekty tej redukcji zostały jednak zniwelowane przez szybki
wzrost zadłużenia krajowego, niezbędny dla finansowania deficytu budżetowego. Stopniowo wygasają też możliwości finansowania deficytu
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budżetu państwa przychodami z prywatyzacji, co w oczywisty sposób
zwiększa potrzeby pożyczkowe Skarbu Państwa.
Według danych Ministerstwa Finansów państwowy dług publiczny
wyniósł w końcu 2004 r. ok. 433 mld zł, co odpowiada 49% wartości
produktu krajowego brutto z 2004 r. i więcej niż dwuletnim dochodom
budżetu państwa. Narastanie długu zostało w 2004 r. powstrzymane
dzięki korzystnym dla Polski zmianom kursów walutowych, (na przestrzeni 2004 r. różnice kursowe od zadłużenia zagranicznego zmniejszyły wartość długu liczoną w złotych o ok. 12 mld zł), jednak wszystko
wskazuje na to, że już w 2005 r. odnotujemy ponowny wzrost długu.
Tak znaczne zadłużenie jest nie tylko źródłem przyszłych problemów,
lecz wpływa istotnie również na procesy bieżące – koszty obsługi długu
publicznego pochłaniają dziś ponad 15% rocznych dochodów budżetu
państwa – więcej, niż wynoszą wydatki na obronę narodową i bezpieczeństwo publiczne, cztery razy więcej, niż przeznaczamy rocznie z budżetu państwa na badania naukowe.
Wielkość wydatków publicznych zależy nie tylko od zakresu ustawowych obowiązków (zadań) władz publicznych, ale również od efektywności wykonywania tych zadań. Również i w tej kwestii sytuację w polskim sektorze finansów publicznych ocenić musimy jako złą – znacząca
część środków publicznych wydatkowana jest w sposób, który nie daje
efektów w postaci lepszego wykonywania zadań publicznych. Środki te
stanowią często istotne źródło dochodów dla pewnych grup obywateli
lub pewnych segmentów gospodarki, jednak z punktu widzenia celów,
którym powinny służyć – są marnotrawione.
Spośród dość licznych przyczyn takiego stanu rzeczy najważniejszymi, naszym zdaniem, są:
Ö brak zadaniowego podejścia w planowaniu i kontroli wydatków
publicznych – oznacza to, że tak w budżetach, jak i w planach
finansowych instytucji pozabudżetowych środki na poszczególne
rodzaje działalności są przyznawane bez ścisłego określenia wartości wskaźników (ilościowych i jakościowych, jakie powinny być
osiągnięte dzięki wydatkowaniu środków publicznych,
Ö nadmierne rozproszenie środków publicznych, powodujące niemożność skutecznego, strategicznego kierowania podziałem środków
publicznych, a ponadto w zasadniczy sposób utrudniające kontrolę gospodarowania środkami publicznymi,
Ö łamanie zasad jawności i przejrzystości finansów publicznych,
mające swe źródło zarówno w braku niezbędnych regulacji praw28
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nych, jak i w powszechnym tolerowaniu prawa obowiązującego
w tym zakresie.
Odrębnym problemem – daleko wykraczającym poza problemy finansów publicznych, ale stanowiącym jedną z najważniejszych przeszkód na drodze do uzdrowienia finansów publicznych – jest obserwowana w wielu dziedzinach nadrzędność interesów grup zawodowych
związanych z kluczowymi działami sektora finansów publicznych nad
interesami obywateli, będących odbiorcami (konsumentami) usług
świadczonych przez instytucje publiczne. Problemu tego nie da się oczywiście rozwiązać na gruncie regulacji (ani praktyki) finansów publicznych bez podkreślenia jego wagi obraz przyczyn obecnego stanu finansów publicznych byłby niepewny.
Sygnalizowany powyżej problem jest tym bardziej istotny, że stanowi on – obok trwającej od kilkunastu lat niemożności uporządkowania
sektora pozabudżetowego i wyraźnie widocznej niechęci do ścisłego określenia zadań i powinności państwa – wyraz braku strategicznego podejścia do finansów publicznych. Naturalnym skutkiem braku jednolitej
i konsekwentnie wdrażanej wizji reformy finansów państwa jest faktyczna nadrzędność interesów dobrze zorganizowanych grup zawodowych oraz brak odporności na populistyczne propozycje i naciski.
Wielkim problemem polskiego sektora finansów publicznych jest jego
podatność na korupcję. Niespójny i niejasny system podatkowy, brak
jasno określonych zasad i celów wydatkowania środków publicznych,
wreszcie – ograniczenia w dostępie do pełnej i rzetelnej informacji o funkcjonowaniu instytucji publicznych sprawiają, że Polska jest dziś postrzegana jako najbardziej skorumpowane państwo Unii Europejskiej,
a w rankingach Transparency International pozycja Polski pogarsza
się z roku na rok. Dla efektywnego funkcjonowania sektora finansów
publicznych najgroźniejsze jest to, że obecny stan zaczynamy z wolna
uważać za normalny.
Wspomnieć też trzeba o tym, że na stan finansów publicznych w Polsce poważny wpływ wywiera także fakt, iż rozmiary szarej strefy w gospodarce niektórzy analitycy szacują nawet na 30–40% rozmiarów sfery legalnej działalności gospodarczej. Tak znaczne rozmiary szarej strefy
to z jednej strony efekt przeregulowania gospodarki, niejasnych przepisów podatkowych i dużych fiskalnych kosztów pracy, z drugiej – czynnik ograniczający możliwość pobudzania wzrostu gospodarczego przez
obniżanie podatków.
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Zarządzanie środkami publicznymi
Program najważniejszych zmian w procedurach zarządzania środkami publicznymi powinien obejmować następujące przedsięwzięcia:
Ö rozszerzenie zakresu budżetu państwa, przywracające zdolność administracji rządowej do skoordynowanego zarządzania środkami
publicznymi – włączenie do budżetu państwa rozliczeń z UE oraz
planów finansowych państwowych instytucji pozabudżetowych,
Ö wzmocnienie bazy dochodowej samorządu terytorialnego i likwidacja zbędnych ograniczeń w swobodnym gospodarowaniu środkami samorządów,
Ö ustanowienie skutecznych mechanizmów przestrzegania zasad
jawności i przejrzystości finansów publicznych,
Ö zmianę charakteru planowania budżetowego, nakierowaną na ścisłe powiązanie podziału środków publicznych z żądanymi efektami ich wykorzystania,
Ö wzmocnienie kontroli zaciągania zobowiązań przez podmioty publiczne, w tym: zmianę trybu wykonywania budżetu państwa,
memoriałowe ujmowanie wydatków budżetowych na wszystkich
szczeblach,
Ö ścisłe powiązanie (merytoryczne i formalne) procedur rocznego planowania budżetowego z procedurami konstrukcji wieloletnich planów rozwoju,
Ö ograniczenie zakresu zadań publicznych wykonywanych bezpośrednio przez instytucje publiczne.
Rozszerzenie zakresu budżetu państwa
Zarządzanie państwowym segmentem sektora finansów publicznych
jest dziś rozproszone między wiele instytucji. Utrudnia to w zasadniczy
sposób koordynację polityki finansowej i efektywne wykorzystywanie
środków publicznych. Jedną z przyczyn jest coraz mocniejsze ograniczanie zakresu podmiotowego budżetu państwa, co odbiera temu dokumentowi jego właściwą rolę i praktycznie wyłącza spod kontroli gospodarowanie znaczącą częścią środków publicznych.
Budżet państwa, będący obecnie zbiorczym planem finansowym państwowych jednostek budżetowych, powinien – w myśl naszej propozycji
– obejmować praktycznie całość państwowego segmentu sektora finansów publicznych. Dokładniej mówiąc – budżet państwa powinien obej30
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mować plany finansowe wszystkich – poza szkołami wyższymi i instytucjami kultury – państwowych jednostek sektora finansów publicznych.
W proponowanym nowym układzie budżetu państwa wyodrębniono
dwa rodzaje elementów:
Ö budżet ogólny, którego charakter odpowiada w przybliżeniu obecnemu budżetowi państwa,
Ö budżety specjalne, będące planami finansowymi poszczególnych
instytucji państwowych zaliczanych do sektora finansów publicznych, działającymi w formie innej niż jednostka budżetowa.
Oddzielnym fragmentem budżetu państwa byłoby zbiorcze, skonsolidowane zestawienie budżetu ogólnego i wszystkich budżetów specjalnych.
Utworzenie budżetów specjalnych nie powoduje ujednolicenia zasad
funkcjonowania wszystkich instytucji publicznych – jednostki sektora
finansów publicznych, których plany finansowe stanowić będą budżety
specjalne, winny zachować bez zasadniczych zmian właściwe sobie zasady gospodarki finansowej (w tym możliwość dostosowywania rozmiarów wydatków do posiadanych środków), zostaną natomiast włączone
w system jednolitej sprawozdawczości budżetowej, zmieni się także tryb
uchwalania ich planów.
Przyjęcie koncepcji złożonego budżetu państwa, obejmującego budżet ogólny i budżety specjalne, niesie za sobą następujące konsekwencje:
Ö wszystkie plany finansowe włączane obecnie do ustawy budżetowej, lecz pozostające poza zakresem budżetu państwa, zostają włączone do budżetu państwa,
Ö do budżetu państwa zostają też włączone plany finansowe innych
instytucji, które dotychczas nie były prezentowane w ustawie budżetowej,
Ö wynik budżetu państwa zostaje uzależniony od wyników poszczególnych instytucji państwowych sektora finansów publicznych, co
oznacza, że stosowane w poprzednich latach zabiegi służące sztucznemu poprawieniu wyniku budżetu państwa (obniżeniu deficytu)
nie będą już miały wpływu na ogólny wynik budżetu państwa.
W efekcie budżet państwa będzie obejmował znacznie większą niż
dotąd część operacji finansowych państwowego segmentu sektora finansów publicznych, a jego wynik będzie lepiej odzwierciedlał rzeczywistą sytuację finansów państwa.
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Rozszerzeniu zakresu budżetu państwa ma też służyć ponowne włączenie do budżetu państwa dochodów z bezzwrotnej pomocy zagranicznej (w tym – wszystkich dochodów, jakie Polska uzyskuje z budżetu
Unii Europejskiej) oraz wydatków finansowanych tymi środkami i tzw.
wydatków na współfinansowanie wspieranych zadań (środki pomocowe najczęściej nie finansują 100% kosztów wspieranych zadań). Zakłada
się jednocześnie, że konstrukcja budżetu państwa pozwoli na wyodrębnienie środków pomocowych i środków na współfinansowanie wspieranych zadań od pozostałych wydatków krajowych. Takie rozwiązanie,
całkowicie zgodne ze standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej,
z jednej strony pozwoli na zachowanie pełnej kontroli nad uzyskiwanymi dochodami i wydatkami finansowanymi z tych dochodów, z drugiej
– dzięki oddzieleniu środków pomocowych i związanych z nimi wydatków od innych wydatków krajowych – pozwoli na zachowanie rygorów
kontrolnych i sprawozdawczych, związanych z wykorzystaniem pomocy zagranicznej.
Włączenie do budżetu państwa funduszy celowych i agencji rządowych ma przede wszystkim znaczenie ewidencyjne i kontrolne – pozwala na bardziej przejrzyste ujęcie operacji finansowych sektora finansów publicznych i wzmacnia kontrolę gospodarowania środkami
publicznymi. Nie musi jednak oznaczać likwidacji specyficznych instrumentów finansowych, którymi posługują się te instytucje. Niezbędne
jest jednak natychmiastowe zniesienie dualizmu planowania finansowego w agencjach rządowych, polegającego na opracowywaniu dwóch
różnych planów finansowych – na użytek Sejmu i na użytek operatywnego zarządzania instytucją.
Jednocześnie nastąpić powinno wzmocnienie – przynajmniej informacyjne – powiązań budżetu z bilansem wszystkich dochodów i wydatków publicznych. Wymaga to w pierwszej kolejności ustanowienia jednolitego systemu sprawozdawczości finansowej w sektorze finansów
publicznych i rozszerzenia obowiązków informacyjnych Ministra Finansów.
Opisane powyżej zmiany w układzie budżetu państwa obowiązywać mają również w budżetach JST – pozwoli to na ujednolicenie zasad ewidencji stosowanych w sektorze finansów publicznych. Zasadniczym argumentem za wprowadzeniem takich zmian do budżetów
samorządowych jest jednak przekonanie, iż merytoryczne argumenty
za wprowadzeniem zmian w konstrukcji budżetu, sformułowane po32
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wyżej w odniesieniu do budżetu państwa, zachowują moc również w odniesieniu do budżetów samorządowych.
Wzmocnienie bazy dochodowej samorządu terytorialnego
Kompetencje i zasoby finansowe jednostek samorządu terytorialnego nie odpowiadają już ani roli, jaką jednostki te spełniają w wykonywaniu zadań publicznych, ani zadaniom, jakie wykonywać powinny
w najbliższej przyszłości, ani nawet prawnie określonym (m.in. w Konstytucji i Europejskiej Karcie Samorządu Terytorialnego) gwarancjom
ich samodzielności. Stan ten – konieczny do zmiany z przyczyn zasadniczych – negatywnie wpływa również na sposób funkcjonowania sektora finansów publicznych.
Reforma finansów samorządowych powinna obejmować:
Ö rozszerzenie katalogu dochodów własnych samorządów,
Ö zniesienie zbędnych ograniczeń w gospodarowaniu przez samorządy środkami finansowymi znajdującymi się w ich dyspozycji.
Zwiększenie dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego powinno przede wszystkim polegać na:
Ö ustanowieniu podatkowych źródeł dochodów własnych województw
i powiatów, przy czym najlepszą drogą wydaje się albo ustanowienie udziałów tych jednostek we wpływach z VAT pobieranego od
wybranych podmiotów (np. przedsiębiorstw handlowych i usługowych), albo ustanowienie samorządowego podatku obrotowego, powiązane z obniżeniem stawek VAT,
Ö przekazaniu samorządom dochodów państwowych instytucji publicznych, których rolą jest dziś głównie dystrybucja środków finansowych między jednostki samorządowe (Fundusz Pracy,
PFRON).
Zmiany w systemie finansów Funduszu Pracy powinny polegać na
tym, by:
1) uznać, że składka stanowiąca obecnie dochód Funduszu Pracy stanowi w przeważającej części (85–90%) dochód jednostek samorządu terytorialnego (dochód odpowiednich budżetów jednostek samorządu terytorialnego), a w pozostałej części – dochód Funduszu
Pracy; dystrybucji środków między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego dokonywałby Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
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2) ustalić w ustawie algorytm podziału „samorządowej” części składki pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego;
3) ograniczyć zakres zadań Funduszu Pracy do:
Ö realizacji programów o charakterze ogólnopolskim,
Ö dysponowania rezerwą składki, której wielkość (w proporcji do
pobranej składki) byłaby ustalona w ustawie, a która mogłaby
być przeznaczona wyłącznie na dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie kosztów wybranych, obligatoryjnych zadań tych jednostek.
W analogiczny sposób powinny być przeprowadzone zmiany w finansach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Jednocześnie zniesione powinny być bariery swobodnego gospodarowania przez samorządy ich środkami finansowymi. Najważniejsze
przedsięwzięcia temu służące to:
Ö przekształcenie zadań zleconych jednostkom samorządowym na
mocy ustaw w obligatoryjne zadania własne i zastąpienie dotacji
przyznawanych na te zadania dochodami własnymi,
Ö włączenie do odpowiednich budżetów wszystkich samorządowych
funduszy celowych i przekazanie władzom samorządowym obowiązku bezpośredniego wykonywania i finansowania zadań tych
funduszy,
Ö zniesienie lub modyfikacja limitów zadłużenia, pozwalająca na większą
elastyczność działania jednostek w dobrej sytuacji finansowej i wzmacniająca odpowiedzialność władz samorządowych za stan finansów komunalnych.
Niezależnie od zniesienia samej instytucji zadań zleconych z mocy
ustaw rozważyć należy możliwość zniesienia dotacji na zadania zlecone, połączone z odpowiednim zwiększeniem dochodów własnych samorządów lub – co byłoby rozwiązaniem gorszym, lecz również korzystnym – zwiększeniem subwencji ogólnych.
Przestrzeganie zasad jawności
i przejrzystości finansów publicznych
Oficjalnie deklarowana jawność i przejrzystość finansów publicznych
pozostaje – mimo solidnych podstaw prawnych – kategorią czysto propagandową. Tymczasem brak jawności powoduje, że obywatelska kontrola nad finansami publicznymi – równie istotna jak kontrola zinsty34
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tucjonalizowana (zewnętrzna i wewnętrzna) – nie może być w pełni skuteczna.
Za najważniejsze i pilne przedsięwzięcia zmierzające do poprawy
stanu przestrzegania norm jawności i przejrzystości finansów publicznych uważam:
Ö wprowadzenie powszechnego obowiązku poddawania badaniom audytorskim i publikowania wyników audytu sprawozdań finansowych podmiotów sektora finansów publicznych oraz sprawozdań
instytucji publicznych nieposiadających osobowości prawnej,
Ö ustanowienie instytucji audytorskiej, odpowiedzialnej za formalny audyt sprawozdań z wykonania budżetu państwa, głównych
instytucji pozabudżetowych, NBP oraz największych jednostek
samorządowych,
Ö wprowadzenie systematycznych kontroli przestrzegania zasad jawności i przejrzystości finansów publicznych,
Ö uznanie stanu jawności i przejrzystości finansów publicznych za
jedno z podstawowych kryteriów oceny kierownictw organów i instytucji publicznych wszystkich szczebli,
Ö stworzenie mechanizmu łatwego dla obywatela dochodzenia jego
praw naruszanych przez złamanie zasad jawności i przejrzystości,
Ö rozszerzenie zakresu obowiązków informacyjnych instytucji publicznych, by punkt ciężkości przenieść z obowiązku udostępniania danych na obowiązek informowania o swej działalności.
Dla poprawy przejrzystości finansów publicznych niezbędne jest również zniesienie możliwości manipulowania danymi o finansach publicznych przy pomocy aktów prawnych niskiego rzędu, ustanawiających
niezgodne z ogólnymi regułami (i dowolnie zmieniane) zasady ewidencji i prezentacji danych finansowych.
Zadaniowe planowanie budżetowe
Konieczna jest radykalna zmiana metod planowania budżetowego,
polegająca na:
Ö powiązaniu wielkości środków przyznawanych na zadania publiczne
ze ściśle określonymi jakościowymi i ilościowymi parametrami obrazującymi sposób wykonania zadania,
Ö uznaniu kontroli wykonania zadań (osiągnięcia wymaganych parametrów) za podstawę kontroli wykonania budżetu i kontroli funkcjonowania pozabudżetowych instytucji publicznych.
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Wdrożenie takiego systemu musi przebiegać stopniowo. Niezbędne
jest np. staranne opracowanie zestawu wskaźników charakteryzujących wykonanie zadań publicznych w różnych dziedzinach, a także stworzenie skutecznych i wiarygodnych systemów pomiaru wskaźników
wykonania zadań publicznych. Rozpoczęcie takiej operacji jest jednak
być może najpilniejszym elementem reformy finansów publicznych.
Konieczność mierzenia zadań (usług) publicznych, których wykonanie jest finansowane środkami publicznymi, uzasadniają dwie podstawowe przesłanki:
1) jedynym uzasadnieniem dla gromadzenia środków publicznych i ich
wydatkowania jest wykonywanie przez instytucje publicznych zadań nałożonych na nie przez prawo;
2) dokonanie dowolnego wydatku publicznego zmniejsza – przynajmniej w krótkim okresie – możliwości finansowania innych zadań.
Polskie prawo finansowe wielokrotnie odwołuje się do pojęć związanych z koncepcją systemu budżetowego opartego na ścisłym pomiarze
zadań i wyników („produktów”) instytucji publicznych – jako przykłady
można podać przepisy art. 28 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy
i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów
z danych nakładów1), art. 92 pkt 9 tej samej ustawy (dotacje celowe
przyznane jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, niewykorzystane w danym roku, podlegają zwrotowi do budżetu
państwa w części, w jakiej zadanie nie zostało wykonane), jednak zwykle są one traktowane jako ozdobniki bez realnego znaczenia.
Jeśli dochody publiczne są gromadzone po to, by możliwe było dokonywanie wydatków umożliwiających realizację zadań publicznych, to
podstawowym kryterium oceny każdego wydatku publicznego (i to zarówno na etapie ich planowania, jak i oceny ex post) powinno być stwierdzenie, czy – i w jakim stopniu – jego poniesienie wiąże się z wykonywaniem zadań publicznych. Wydatek można uznać za celowy (uzasadCharakterystyczny dla jakości polskich norm odnoszących się do efektywności wykonywania zadań publicznych jest fakt, że w art. 28 ustawy o finansach publicznych zasada racjonalnego działania (najlepsze efekty z danych nakładów) została sformułowana w sposób niezgodny z podstawowymi normami zamówień publicznych, w których
konsekwentnie stosuje się regułę „dany efekt za najmniejsze nakłady”.
1
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niony) tylko wtedy, gdy jest on niezbędny do wykonania zadania publicznego.
Istotne jest nie tylko to, czy rozpatrywany wydatek jest „słuszny sam
w sobie”, ale i to, czy zasadne jest wydatkowanie właśnie takiej kwoty.
Rozróżniać musimy zatem celowość poniesienia danego wydatku od jego
efektywności, którą badamy, sprawdzając, czy zachowana jest akceptowana relacja między rozmiarami wydatku a zwiększeniem stopnia realizacji celu (stopnia realizacji zadania publicznego), jakie dzięki dokonaniu wydatku osiągamy.
Postulat badania relacji między ponoszonymi wydatkami publicznymi a ich efektami nie jest bynajmniej powszechnie akceptowany. Dość
często podnoszony jest argument, że wydatki publiczne służą realizacji
zadań o takiej wadze społecznej i tak trudnych do zmierzenia, że ocena
wydatków na podstawie kryteriów ekonomicznych nie ma racjonalnego
uzasadnienia. Jest oczywiście prawdą, że w pewnych dziedzinach (takich jak np. kultura czy nauka, a nawet edukacja) zmierzenie efektów
ponoszonych wydatków nie jest oczywiste, jednak mierzenie efektywności wydatków już w takich dziedzinach jak ochrona zdrowia, bezpieczeństwo publiczne czy pomoc społeczna wydaje się konieczne – i to z co
najmniej dwóch powodów.
Po pierwsze, pula wydatków publicznych jest ograniczona. Oznacza
to, że wszystkie wydatki są względem siebie konkurencyjne, a zatem
każda decyzja o przeznaczeniu pewnej kwoty dochodów publicznych na
wskazany cel automatycznie ogranicza środki na inne cele – istnieje
więc konkurencja również między celami, których osiągnięcie gotowi
jesteśmy uznać za niezbędne i „bezcenne”.
Po drugie, nie wszystkie wydatki w dziedzinach uznawanych za kluczowe faktycznie służą poprawie jakości lub dostępności usług świadczonych przez instytucje publiczne. Najprostszym sposobem na eliminację tego typu wydatków jest bezwzględne przestrzeganie zasady, by
uzasadnieniem wydatku było wskazanie wymiernych jego efektów możliwych do zaobserwowania z punktu widzenia odbiorcy usług, a nie tylko jednostki, która te usługi świadczy. Potrzebne są więc wskaźnikami,
które pozwalają efekty te mierzyć w sposób obiektywny i sprawdzalny.
Są zadania publiczne łatwiejsze i trudniejsze do mierzenia. Nie można
jednak poddawać się presji „powszechnej niemierzalności” usług publicznych i efektów wydatków publicznych („zdrowie nie ma ceny”, „sprawiedliwość nigdy nie jest za droga” itp.).
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Nawet w przypadkach zadań, których ilościowy i jakościowy pomiar
jest relatywnie prosty, nikt nie kwapi się do wprowadzenia systemu
mierników zadań do procedur budżetowych. Administracji brak mierników (a więc brak konkretnie postawionych wymagań jakościowych
i ilościowych) daje komfort działania – rzecz jednak w tym, że mierniki
zadań winny dyscyplinować administrację.
Konsekwentne mierzenie efektów wydatków publicznych jest również niezbędne dla choćby częściowego rozwiązania problemu zagwarantowania właściwego poziomu (jakości) usług2 świadczonych przez
instytucje publiczne.
Istotą funkcjonowania sektora finansów publicznych jest świadczenie prawem przewidzianego zestawu usług na zasadach nierynkowych
– i ten fakt sam w sobie powoduje już problemy w wyegzekwowaniu
ekonomicznej racjonalności działań instytucji publicznych. Gdy instytucje publiczne zostają zwolnione z konieczności przedstawienia mierzalnych wyników swej działalności, problemy te jeszcze się pogłębiają.
Trudności z zagwarantowaniem odpowiedniej jakości usług publicznych i z wymuszeniem efektywności funkcjonowania instytucji publicznych mają swe źródło w elementarnych zasadach działania sektora rządowego (sektora finansów publicznych), a zasadniczą rolę odgrywają
dwa czynniki.
Pierwszym jest fakt, że instytucje publiczne dysponują w praktyce
pozycją monopolistyczną. W wielu sferach monopol ten jest pełny – jak
np. w administracji czy drogownictwie, czy w większości usług komunalnych. W innych sferach (ochrona zdrowia, edukacja, bezpieczeństwo)
odbiorca ma co prawda do wyboru skorzystanie z usług świadczonych
przez instytucje publiczne lub z usług świadczonych przez prywatne
(na ogół) instytucje komercyjne, jednak z uwagi na znikomą (w skali
gospodarki) dostępność do usług komercyjnych, powodowaną głównie –
choć nie wyłącznie – względami finansowymi – instytucje publiczne
mogą działać jak monopoliści.
Drugi – to fakt, że w tradycyjnie działającej sferze instytucji publicznych dążenie do oszczędności (minimalizacji kosztów) jest sprzeczne
Przez „jakość usług publicznych” rozumieć będziemy nie tylko „techniczne” parametry dostarczanych usług (parametry bakteriologiczne i chemiczne dostarczanej wody,
„jakość” decyzji administracyjnych mierzona np. odsetkiem utrzymanych w mocy w
wyniku postępowań odwoławczych, stopień bezpieczeństwa publicznego, mierzony np.
liczbą popełnianych przestępstw i wykroczeń), lecz również dostępność usług i niezawodność (ciągłość świadczenia).
2
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z mikroekonomiczną racjonalnością działania tych instytucji. Przy klasycznych metodach planowania budżetowego i kontroli wykonania budżetu oszczędność nie jest opłacalna. Jeżeli podstawowym kryterium
oceny finansów jednostki jest to, czy nie przekroczyła planu wydatków
oraz czy ponoszone przez nią wydatki dokonywane były zgodnie z obowiązującymi procedurami, racjonalnym działaniem jest dążenie do wykorzystania wszystkich środków, jakie postawiono do dyspozycji jednostki.
Nie kontrolując efektów wydatków publicznych, tracimy racjonalną,
obiektywną podstawę dla decyzji o podziale ograniczonej puli środków
między różne cele i zadania. W procesie planowania budżetowego zaczynają konkurować nie cele (priorytety), lecz instytucje i grupy zawodowe. Polityczny spór o hierarchię celów (o pieniądze na coś) przekształca
się w spór o pieniądze dla kogoś.
Brak w polskich procedurach budżetowych mechanizmów wiążących
wydatki publiczne z ich efektami uważam za jedną z głównych słabości
polskich finansów publicznych i bodaj czy nie najważniejszy powód obecnych trudności ze zrównoważeniem finansów publicznych. Bez rozwiązania tej kwestii nie będzie możliwa racjonalna reforma finansów publicznych.
Obecny stan sektora finansów publicznych wskazuje na konieczność
szybkiego podjęcia działań na rzecz ograniczenia deficytu budżetowego, a przez to – zahamowania nieustannie rosnącego zadłużenia państwa. Jest przy tym oczywiste, że równowagi budżetowej nie można
odzyskać przez zwiększenie obciążeń fiskalnych, gdyż nieuchronnym
skutkiem ewentualnego podniesienia stawek podatkowych lub wprowadzenia nowych rodzajów dochodów publicznych byłyby niekorzystne
zmiany relacji makroekonomicznych – spowolnienie tempa wzrostu
gospodarczego, wzrost bezrobocia, inflacja. Jedynym wyjściem jest więc
poszukiwanie możliwości zmniejszenia wydatków.
Oszczędności budżetowe można osiągnąć, redukując zakres zadań
wykonywanych przez władze publiczne albo obniżając koszty wykonywania tych zadań. W obu przypadkach decyzja o podjęciu działań zmierzających do uzyskania oszczędności winna mieć za podstawę ocenę
skutków, jakie zmiany w wydatkach publicznych wywołają w osiąganiu celów polityki społecznej i gospodarczej. Na to, by analizę taką przeprowadzić rzetelnie, niezbędne jest operowanie systemem wskaźników
określających – przez odniesienie do celów ogólnych – jakość świadczonych usług.
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Tradycyjnym sposobem obniżania wydatków budżetowych jest dokonywanie zmian w systemie funkcjonowania instytucji publicznych
powodujących zmniejszenie wydatków kosztem obniżenia standardu
świadczonych usług. Takie pseudooszczędności można wskazać niemal
we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej – wymieńmy dla przykładu kilka charakterystycznych przykładów:
Ö oszczędności na kosztach eksploatacji i remontów dróg, powodujące drastyczne zwiększenie zagrożenia wypadkami drogowymi,
Ö nieprzestrzeganie norm oświetlenia na drogach i w budynkach publicznych,
Ö zaniżanie poziomu kształcenia na studiach zaocznych,
Ö ograniczanie – przez finansowe limity w kontraktach między zakładami opieki zdrowotnej i NFZ – dostępu do usług medycznych
przysługujących w ramach ubezpieczeń zdrowotnych,
Ö nadmierne zwiększanie liczby uczniów w klasach szkolnych,
Ö nieprzestrzeganie standardów opieki i wyposażenia w domach pomocy społecznej,
Ö opóźnienia w sądach.
Wszystkie te przykłady pokazują, że rozpoczęcie reformy wydatków
publicznych bez zablokowania możliwości ucieczki w pseudooszczędności jest ryzykowne, gdyż może spowodować poważne pogorszenie standardu obsługi obywateli.
Na to, by zablokować możliwość zastąpienia faktycznych oszczędności przez oszczędności pozorne, sprowadzające się do obniżenia standardu wykonywania zadań publicznych, konieczne jest:
Ö wzmocnienie kontroli przestrzegania standardów wykonywania
zadań publicznych,
Ö powiązanie kwot przeznaczanych w budżetach i planach finansowych instytucji publicznych na poszczególne zadania z ściśle określonymi miernikami wykonania tych zadań, przy czym powiązanie
to powinno dotyczyć zarówno fazy planowania, jak i oceny wykonania planów finansowych.
Bez określenia rozmiarów i jakości usług publicznych, nie jest też
możliwe sprawowanie rzeczywistej kontroli gospodarowania środkami
publicznymi. Zastąpienie badania efektów prowadzonej działalności
badaniem „wykorzystania środków publicznych w sposób legalny i zgodny z przeznaczeniem” oznacza – gdy nie są określone wymagane efekty
działania – przyzwolenie na marnotrawienie środków.
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Sposobu wykonania zadań publicznych nie można na ogół opisać przy
pomocy jednego syntetycznego miernika – pełny obraz otrzymujemy zwykle dopiero wtedy, gdy jednocześnie analizujemy kilka wskaźników, opisujących wykonanie zadań w różnych aspektach.
Wyróżnić można cztery zasadnicze typy mierników zadań publicznych:
1) mierniki ilościowe, określające w jednostkach fizycznych rozmiary
wykonywanych zadań – miernikami tego typu są np.: liczba
uczniów (studentów) w szkołach publicznych, liczba osób korzystających z pomocy społecznej, długość dróg krajowych, liczba osób
i pojazdów odprawionych na przejściach granicznych, liczba podatników;
2) mierniki jakości, wskazujące stopień osiągnięcia obowiązujących
(lub założonych) standardów wykonania poszczególnych zadań –
ich wartości są najczęściej traktowane jako ograniczenia brzegowe – nie liczymy kosztu osiągnięcia wyższej jakości (choć i to jest
czasem możliwe i celowe), lecz żądamy osiągnięcia określonej wartości mierników jakości;
3) wskaźniki efektu (wpływu), pokazujące bezpośrednie i pośrednie
(zwykle te ostatnie są ważniejsze) skutki realizacji zadań publicznych – w istocie rzeczy dopiero te wskaźniki powinny być stosowane do oceny efektywności wydatków publicznych; pośrednie wskaźniki efektu są szczególnie ważnym narzędziem przy ocenie wyższych
organów administracji publicznej; nie mogą one być bezpośrednio
kształtowane przez instytucje wykonujące zadania publiczne, lecz
rozstrzygają o celowości ponoszenia wydatków publicznych i pokazują faktyczne skutki działalności władz publicznych;
4) wskaźniki kosztu, wiążące wydatki na wykonanie zadania ze
wskaźnikami efektu.
Mierzeniu powinny podlegać przede wszystkim pośrednie efekty wydatków publicznych – a więc jakość świadczonych usług publicznych
i wpływ działania instytucji publicznych na realizację celów, dla których osiągnięcia zostały one powołane. Skrajnie szkodliwe jest mylenie
celów ze środkami do ich osiągnięcia.
W polskiej praktyce nadrzędność celów nad środkami nie jest oczywista. Szczególnie wyraźnie widać to w przypadku inwestycji. Realizacja
planu rzeczowego inwestycji (np. faktyczne dokonanie zaplanowanych
zakupów komputerów) uznawana jest za wykonanie zadanie – gubi się
gdzieś fakt, że komputery te zostały (powinny być?) kupione w celu
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poprawy sposobu wykonywania zadań przez jednostkę dokonującą zakupu. Zamiast rozliczać z osiągnięcia tego efektu, rozliczamy z ilości
komputerów.
Tymczasem Minister Zdrowia powinien być rozliczany ze stanu zdrowotnego społeczeństwa, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – ze stanu bezpieczeństwa, Minister Środowiska – ze stanu środowiska i jego wpływu na społeczeństwo itd. Polska praktyka jest zupełnie
inna – rozliczamy z liczby policjantów i wykonania planu inwestycji,
nie zaś z realizacji celów.
Równie szkodliwe jest ogólnikowe określanie kierunków wydatkowania środków publicznych. Ustalanie limitów wydatków „na szkolnictwo”, „na administrację” bez dokładnego sprecyzowania oczekiwanych
efektów powoduje, że wydatki te traktowane są jak dotacje dla poszczególnych grup zawodowych, a nie jak środki służące osiągnięciu wyznaczonych celów. Brak precyzyjnie określonych zadań tworzy ponadto
ochronę dla wydatków nieracjonalnych.
Planowanie wydatków i rozliczanie wykonania budżetu bez sprawdzenia, co naprawdę udało się osiągnąć dzięki zaangażowaniu środków
publicznych, doprowadziło do sytuacji, w której każdy wzrost wydatków na pewien rodzaj działalności publicznej uważany jest za zjawisko
pozytywne. Taki system planowania opiera się na założeniu, że każde
zwiększenie wydatków powoduje lepsze wykonanie zadań i osiągnięcie
wyższego stopnia realizacji celów polityki gospodarczej i społecznej.
W praktyce wyższe wydatki oznaczają często tylko mniejszą efektywność, a czasem zwiększenie wydatków powoduje skutki wręcz odwrotne do zamierzonych.
Wdrożenie systemu planowania budżetowego opartego na ścisłym
określeniu zadań finansowanych środkami budżetowymi wymaga starannego przygotowania. Kluczowe znaczenie ma przy tym:
Ö dobór mierników dla poszczególnych instytucji publicznych,
Ö konstrukcja wiarygodnych systemów pomiaru ilości i jakości usług
publicznych – pamiętać trzeba o zjawisku dostosowywania się instytucji do ustalonego dla nich systemu oceny,
Ö dostosowanie do metod planowania budżetowego mechanizmów
kontroli funkcjonowania instytucji finansów publicznych.
Dla całej operacji wdrażania systemów planowania opartego na koncepcji budżetu zadaniowego decydujący jest dobór mierników dla poszczególnych zadań i instytucji. Od niego zależy to, czy instytucje pu42
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bliczne działać będą zgodnie z celami, dla których zostały powołane3.
Naturalną tendencją jest dostosowywanie się wszelkich instytucji do
systemów ich oceny, więc jeśli osiąganie pożądanych wartości mierników będzie „odpychało” instytucje publiczne od poprawnego wykonywania ich zadań, wdrożenie planowania zadaniowego nie przyniesie
pożądanych efektów.
Równie ważne jest stworzenie właściwego systemu pomiaru wskaźników, na których oparte mają być procedury oceny instytucji. Od
systemów tych wymagać należy, by dawały sprawdzalne i porównywalne informacje. Najłatwiej można to osiągnąć, budując systemy
działające niezależnie od kontrolowanych jednostek, rozwiązanie takie pociąga jednak za sobą wysokie koszty i nie zawsze jest możliwie
do zastosowania. Zwykle posługujemy się więc systemami wewnętrznymi4 (obsługiwanymi przez oceniane instytucje), ważne jest jednak,
by:
1) wskaźniki, którymi się posługujemy, były opisane w sposób na tyle
klarowny, by nie były podatne na manipulowanie sposobami pomiaru,
2) jawny i powszechnie dostępny był opis systemu wskaźników i metod ich pomiaru,
3) systemy pomiaru wskaźników były systematycznie kontrolowane
przez zewnętrzne instytucje kontrolne.
Skuteczność metod opartych na zadaniowym planowaniu wydatków
budżetowych zależy wreszcie od tego, czy faktycznie stosowane procedury oceny funkcjonowania poszczególnych instytucji publicznych będą
oparte na kontroli wykonania założonych zadań. Konieczne jest odejście od praktyki znacznie łagodniejszego traktowania niewykonania
zadań niż przekroczenia ustalonych limitów wydatków. Tylko wtedy,
gdy niewykonanie zadań, na które przyznano środki będzie traktowane na równi z przekroczeniem budżetu, cały system może skutecznie
wymuszać efektywność działania.
W sprawie „fałszywych” wskaźników wykonania zadań por. np. W. Misiąg, Mierzenie
ilości i jakości usług publicznych, „Kontrola Państwowa”, numer specjalny 2004, s. 67–
68; W. Misiąg (red.), Wzorowy urząd, czyli jak usprawnić administrację samorządową,
jak mierzyć jej zdania i wyniki, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa
2005.
4
Za takim rozwiązaniem przemawia m.in. fakt, iż monitorowanie efektów własnej działalności (i wyciąganie wniosków z wyników monitorowania) powinno być obowiązkiem
każdej instytucji publicznej.
3
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Wdrożenie systemów zadaniowego planowania wydatków publicznych wymaga ustanowienia prawnych podstaw dla całkowicie nowej
w polskich warunkach logiki zarządzania finansami publicznymi. Istotne jest jednak, by zmiany legislacyjne dostosowane były do zmian organizacyjnych, umożliwiających faktyczne wdrożenie projektowanych
zmian systemowych.
Wzmocnienie kontroli zaciągania zobowiązań
przez podmioty publiczne
Konieczne jest przeniesienie punktu ciężkości bieżącej kontroli wykonywania budżetu państwa z kontroli przepływów pieniężnych na
kontrolę procesów zaciągania zobowiązań pociągających za sobą wydatki budżetowe. Wymaga to wprowadzenia zasady wstępnej (ex ante)
kontroli zobowiązań, będącej obecnie powszechnie stosowaną metodą
wykonywania budżetu.
Konieczne jest również precyzyjne uregulowanie zasad zaciągania
przez pozabudżetowe instytucje publiczne, a także odstąpienie od praktyk wymuszania zaciągania zobowiązań przez instytucje państwowe
dotowane z budżetu państwa.
Dla skuteczności kontroli zaciągania zobowiązań przez instytucje publiczne niezbędne jest również wprowadzenie zasady memoriałowej
ewidencji wydatków budżetowych, powodujące m.in. jednakowe traktowanie (z punktu widzenia wpływu na wynik budżetu) dokonanych
wydatków i zaległości płatniczych.
Obowiązujący obecnie tryb kontroli wydatków ex post powinien być
zastąpiony procedurami wstępnej kontroli zobowiązań zaciąganych
w imieniu Skarbu Państwa. W nowym systemie zaciągnięcie zobowiązania byłoby możliwe przy łącznym spełnieniu trzech warunków:
Ö wydatek następujący w efekcie zaciągnięcia zobowiązania ma pokrycie w planie wydatków bieżącego budżetu, w niewygasających
limitach wydatków z poprzednich lat lub w limitach środków na
realizację programów wieloletnich,
Ö dokumentacja dostarczona przez jednostkę zaciągającą zobowiązanie pozwala stwierdzić, iż potencjalny wydatek jest uzasadniony i legalny,
Ö na zaciągnięcie zobowiązania jednostka uzyska zgodę Ministra Finansów lub jego upełnomocnionego przedstawiciela.
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Przyjęcie takiej procedury zwiększyłoby odpowiedzialność Ministra
Finansów nie tylko za prawidłowe wykonanie budżetu państwa, lecz
i za terminową realizację poszczególnych wydatków państwa, dając mu
jednocześnie do ręki efektywny instrument zarządzania środkami finansowymi Skarbu Państwa objętymi budżetem państwa.
Wprowadzeniu kontroli ex ante zobowiązań Skarbu Państwa powinna towarzyszyć centralizacja kasowego wykonania budżetu państwa
oraz wprowadzenie zasady uznawania za nieważne z mocy prawa zobowiązania Skarbu Państwa zaciągnięte z naruszeniem obowiązujących
przepisów.
Powiązanie planowania budżetowego
z konstrukcją planów rozwoju
Uchwalenie ustawy o Narodowym Planie Rozwoju zapełniło poważną
lukę, jaką był brak w Polsce (od 1990 r.) formalnych procedur wieloletniego planowania procesów rozwojowych i ich finansowania. Obowiązujących rozwiązań prawnych nie można jednak uznać za ostateczne
i satysfakcjonujące, ze względu na niedostateczną koordynację procedur konstrukcji NPR i powiązanych z nim dokumentów planistycznych
z procedurami planowania budżetowego.
Najważniejsze zmiany w tej dziedzinie powinny polegać na:
Ö nadaniu NPR rangi prawnej pozwalającej na formalne traktowanie NPR jako podstawy rocznego planowania budżetowego,
Ö ścisłego powiązania procedur NPR z procedurami planowania budżetowego,
Ö nadaniu kontraktowi wojewódzkiemu roli dokumentu tworzącego
zobowiązania obu stron.
Zasadnicza koncepcja ustawy o NPR – stworzenie mechanizmu wieloletniego planowania działań prorozwojowych, umożliwiającego zarządzanie środkami publicznymi zgodnie z jasno ustalonymi priorytetami
polityki gospodarczej i społecznej, a ponadto tworzącego podstawę koordynacji polityki regionalnej państwa z autonomicznie budowanymi
programami rozwoju poszczególnych województw i podstawę koordynacji polskich planów finansowych z polityką finansową Unii Europejskiej może stanowić dobrą podstawę reformy finansów publicznych.
Zastrzeżenia budzi niedostateczne uwzględnienie w ustawie o NPR
ustrojowej roli budżetu państwa.
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Schemat powiązań NPR z innymi dokumentami planistycznymi
Źródło: M. Mackiewicz, W. Misiąg, Narodowy Plan Rozwoju – budżet państwa – strategie województw, „Biuletyn Finansów Publicznych” 2005, nr 1 (13), Instytut Badań
nad Gospodarką Rynkową, s. 35.
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Zamieszczony schemat przedstawia powiązania między planami
opracowywanymi na podstawie ustawy o NPR, a planami opracowywanymi na podstawie innych ustaw. W logicznej strukturze całego układu
centralne miejsce zajmuje Narodowy Plan Rozwoju, stanowiący podstawę zarówno do negocjacji w sprawie ustalenia wielkości i struktury
środków, jakie Polska może otrzymać z budżetu UE, jak i podstawą dla
określenia sektorowych i regionalnych programów operacyjnych i zawarcia kontraktów wojewódzkich.
Z logicznego punktu widzenia układ ten jest poprawny – przechodzimy od strategii rozwoju i ogólnych priorytetów polityki do szczegółowego planu przedsięwzięć pozwalających na realizację celów planu, by na
końcu dojść do zbiorczego planu finansowania tak określonego programu działania. Problemem są jednak formalne zależności między elementami całej procedury planistycznej.
System planów związanych z NPR tworzą dokumenty przyjmowane w formie uchwał Rady Ministrów oraz rozporządzeń. Oznacza to,
że ustalenia w nich zawarte nie mogą w wiążący sposób wpływać na
treść ustaw budżetowych. Łamie to logikę konstrukcji, gdyż w ostatecznym rachunku realność całej koncepcji strategii rozwoju regionalnego i NPR zależy od tego, czy w budżecie państwa na kolejne lata
przewidziane będą środki na realizację przedsięwzięć ujętych w NPR,
a przynajmniej zapewniającej zgodność budżetu państwa z uzgodnionymi z odpowiednimi organami Unii Europejskiej Podstawami Wsparcia Wspólnoty.
Rozwiązaniem tego problemu może być albo włączenie do ustawy
o finansach publicznych przepisów stanowiących, że:
Ö Rada Ministrów włącza do projektu budżetu państwa wydatki niezbędne dla realizacji przedsięwzięć ujętych w NPR,
Ö w uzasadnieniu projektu ustawy budżetowej Rada Ministrów przedstawia informację o stanie realizacji NPR oraz o wydatkach niezbędnych dla pełnej realizacji NPR w roku, na który uchwalany
jest budżet,
albo uznanie NPR za szczególny program wieloletni w rozumieniu
przepisów art. 80 ustawy o finansach publicznych.
Pierwsze z wymienionych powyżej rozwiązań jest, oczywiście, łatwiejsze do wdrożenia – nie zmienia ono prawnego charakteru NPR (ani
innych dokumentów opracowywanych i uchwalanych na podstawie ustawy o NPR), nie wymaga też zmian w strukturze budżetu państwa i usta47
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wy budżetowej), a jednocześnie pozwala na to, by posłowie uchwalający
budżet dysponowali pełną informacją na temat budżetowych implikacji zamierzeń ustalonych w NPR. Wadą tej propozycji jest jednak to, że
nierozwiązana pozostaje sprzeczność między nadrzędną wobec budżetu państwa rolą NPR w logicznej strukturze dokumentów planistycznych, a nieadekwatną do tej roli rangą NPR jako aktu prawnego.
Uchwalenie NPR w ustawie budżetowej jako specyficznego programu
wieloletniego, a więc w formie przewidzianej w obowiązującej obecnie
ustawie o finansach publicznych, rozwiązywałoby tę sprzeczność, podnosząc jednocześnie rangę NPR.
Nadanie NPR rangi uchwalanego przez Sejm programu wieloletniego nie wymagałoby dużych zmian legislacyjnych, gdyż w stosunku do NPR obowiązywałyby te same zasady, które są już obecnie
stosowane w odniesieniu do innych programów wieloletnich finansowanych środkami budżetu państwa.
W kwestiach związanych z udziałem samorządu terytorialnego,
a szczególnie samorządów województw w opracowywaniu i wykonywaniu NPR, za najważniejsze uważam dwa problemy:
Ö wzajemnych relacji między NPR i strategiami rozwoju województw,
Ö charakteru kontraktów wojewódzkich.
Niezbędne jest wprowadzenie do ustawy o NPR zmian, z których
jednoznacznie wynikałoby, że ostateczne wersje strategii rozwoju województw powinny powstawać, gdy znana już jest ostateczna wersja narodowej strategii rozwoju regionalnego i NPR na najbliższą perspektywę finansową. Samorząd województwa zachowałby w ten sposób
samodzielność w kształtowaniu kierunków rozwoju regionu, lecz jednocześnie mógłby dostosować swe plany do wskazywanych w NPR priorytetów i do oferowanych instrumentów wsparcia.
Do takiego rozumienia roli narodowej strategii rozwoju regionalnego i NPR należałoby dostosować treść tych dokumentów. Dostosowanie
to powinno polegać na przeniesieniu punktu ciężkości z klasycznego
planu (wykazu priorytetów i przedsięwzięć) na prezentację oferowanych instrumentów wspierania rozwoju regionalnego.
W przepisach dotyczących kontraktów wojewódzkich konieczne jest
jasne określenie zobowiązań obu stron wynikających z kontraktu. Kluczowa jest tu kwestia zobowiązań, jakie bierze na siebie Skarb Państwa. Kontrakty wojewódzkie będą mogły właściwie spełniać swą rolę
instrumentu koordynacji polityki regionalnej państwa z zamierzenia48
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mi rozwojowymi formułowanymi przez władze poszczególnych województw, gdy:
1) istotą negocjacji kontraktu będzie ustalenie listy przedsięwzięć,
które mają być wspólnie realizowane lub finansowane przy wykorzystaniu a priori ustalonych i znanych mechanizmów udziału
Rządu w finansowaniu rozwoju regionalnego;
2) podpisany kontrakt wojewódzki będzie formalnym zobowiązaniem
Rządu do finansowania, na z góry określonych zasadach i pod
warunkiem spełnienia przez samorząd wojewódzkich równie jasno określonych warunków, przedsięwzięć wymienionych w kontrakcie.
Kontrakt stałby się wówczas dokumentem, w którym Rząd w wiążący sposób deklaruje swój udział w przedsięwzięciach władz wojewódzkich, a samorząd wojewódzki zobowiązuje się do przestrzegania warunków, na jakich pomoc w realizacji wojewódzkiej strategii rozwoju
ma być udzielona.
Ograniczenie zadań wykonywanych
przez instytucje publiczne
Konieczne jest rozszerzenie zakresu zadań publicznych wykonywanych na podstawie zleceń udzielanych przez instytucje publiczne – w licznych przypadkach dałoby to znaczne oszczędności i przyczyniłoby się
do poprawy standardu świadczonych usług. Zmniejszenie zakresu zadań wykonywanych bezpośrednio przez instytucje publiczne wymaga
w szczególności:
Ö radykalnego ograniczenia przerostów zatrudnienia w instytucjach
publicznych i ścisłego limitowania zatrudnienia i wynagrodzeń,
Ö wdrożenia przepisów odnoszących się do partnerstwa publicznoprywatnego i propagowania tej metody wykonywania zadań,
Ö wprowadzenia obowiązku porównywania w procedurach planowania budżetowego kosztów alternatywnych metod wykonywania
zadań publicznych.
Konieczne jest również zniesienie możliwości wykorzystywania dotacji jako instrumentu finansowania własnych zadań instytucji publicznych. Wprowadzenie takiej zasady pozwoliłoby na ujawnienie rzeczywistych kosztów funkcjonowania instytucji publicznych.
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Dochody publiczne
Celem proponowanych zmian w dochodach publicznych nie jest podwyższenie obciążeń fiskalnych, lecz racjonalizacja całego systemu i ograniczenie antymotywacyjnego działania podatków i innych dochodów
publicznych. Korzyści proponowanych zmian powinny się więc ujawnić
w sposób pośredni.
Podatki dochodowe
W zasadach opodatkowania dochodów osobistych (dochodów osób fizycznych) zmiany powinny polegać na:
Ö wprowadzeniu „bardziej liniowej” skali podatkowej, czyli wyraźnym przesunięciu w górę progów skali, z jednoczesnym ograniczeniem istniejących jeszcze wyłączeń i ulg i obniżeniem podstawowej skali tego podatku,
Ö stopniowym obejmowaniu podatkiem dochodowym działalności rolniczej – jako minimum zmian uznać należy wprowadzenie progu
obszarowego gospodarstw rolnych, powyżej którego opodatkowanie podatkiem rolnym powinno być zastąpione opodatkowaniem
dochodów na zasadach ogólnych.
Za celowe uważamy również rozważenie zastąpienia obecnego systemu opodatkowania bieżących dochodów systemem, w którym podatek dochodowy byłby opłacany – w 12 równych ratach – od dochodów
osiągniętych w zamkniętym już roku podatkowym. Uprościłoby to znacznie system poboru i kontrolę podatkową.
W opodatkowaniu osób prawnych za najważniejsze uważamy wprowadzenie silniejszych zachęt do podejmowania działalności gospodarczej i preferencji dla małych oraz średnich przedsiębiorstw. Rozważyć
można np. ustalenie niższej stawki CIT dla małych przedsiębiorstw
z równoczesnym zniesieniem opodatkowania według karty podatkowej.
Celowa byłaby również zmiana wielkości udziałów gmin w dochodach
CIT, polegająca na przyznaniu im – kosztem udziałów w CIT od „dużych” przedsiębiorstw – zwiększonych udziałów we wpływach od małych i średnich przedsiębiorstw.
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Podatki pośrednie
W podatkach pośrednich za najważniejsze zmiany uważamy:
Ö wprowadzenie „lokalnego” podatku obrotowego od handlu i usług
z jednoczesnym obniżeniem podstawowej stawki VAT w ten sposób, by cała operacja była – w momencie jej przeprowadzenia –
neutralna dla dochodów publicznych,
Ö stopniowe, lecz dość szybkie ujednolicanie stawek VAT,
Ö ograniczenie do rozmiarów odpowiadających standardom europejskim zakresu przedmiotowego podatku akcyzowego.

Racjonalizacja wydatków publicznych
Nie ma jednej, uniwersalnej dla wszystkich rodzajów działalności
publicznej recepty na racjonalizację i obniżenie wydatków publicznych.
Istotą reformy wydatków publicznych powinno być – w jej pierwszym
etapie – dokonanie szczegółowego przeglądu zadań wykonywanych
obecnie przez władze publiczne oraz dokonanie przeglądu i oceny wydatków dokonywanych na poszczególne zadania. Wynikiem tej oceny
powinny być szczegółowe propozycje dotyczące z jednej strony ewentualnego ograniczenia listy zadań publicznych, z drugiej – wprowadzenia zmian organizacyjnych zmierzających do obniżenia kosztów
wykonywania zadań publicznych. Działania te powinny zostać przeprowadzone możliwie szybko, lecz ważne jest, by sektorowe reformy
wydatków wprowadzone były z jednoczesnym wdrożeniem opisanych
wcześniej zmian ogólnych zasad funkcjonowania sektora finansów publicznych.
Opisane poniżej propozycje zmian w wydatkach publicznych nie mają
charakteru pełnego, zwartego programu. Powinny one być raczej traktowane jako przykładowe wskazanie możliwych pól racjonalizacji funkcjonowania instytucji publicznych i przykładów metod osiągania oszczędności w wydatkach publicznych.
W podobny sposób traktować należy zaprezentowany wybór działów
sektora finansów publicznych. W naszym przekonaniu oszczędności
w funkcjonowaniu instytucji publicznych należy poszukiwać we wszystkich rodzajach działalności, nie tylko w wymienionych poniżej.
Projektując szczegółowe działania racjonalizujące wydatki publiczne, przyjąć należy pewne bardzo ogólne, ale ważne zasady reformy wydatków. Można je syntetycznie przedstawić w następujący sposób.
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A. Reformy wydatkowe rozpoczynać trzeba od ustalenia możliwości
przekazania władzom samorządowym części zadań wykonywanych
obecnie przez administrację rządową.
B. Działania polegające na zmianie sposobów wykonywania i finansowania zadań publicznych powinny mieć pierwszeństwo przed
propozycjami ograniczenia zakresu zadań publicznych – z wyjątkiem zadań, których wykonywanie ze środków publicznych jest
w oczywisty sposób zbędne.
C. Racjonalizacja wydatków publicznych powinna być powiązana
z ustaleniem standardów jakości i dostępności usług publicznych.
Standardy te powinny odpowiadać faktycznym możliwościom (nie
tylko finansowym) instytucji publicznych świadczących te usługi
– nawet jeśli będzie to oznaczało formalne obniżenie standardów
w stosunku do obowiązującego obecnie prawa.
D. Wdrażanie reform wydatków musi być powiązane z uruchomieniem systemów (odpowiednich dla poszczególnych rodzajów wydatków) monitorowania sposobu wykonywania zadań publicznych.
E. System zasilania budżetów samorządowych z budżetu państwa powinien w większym niż dotąd stopniu uwzględniać wspieranie przedsięwzięć zmierzających do racjonalizacji i trwałego zmniejszania wydatków na działalność z zakresu użyteczności publicznej.
Edukacja
Najważniejsze zmiany w sferze szeroko rozumianej edukacji powinny obejmować:
Ö zasadniczą reformę programową systemu oświaty,
Ö weryfikację zasad i rozmiarów dotowania państwowych szkół wyższych,
Ö zmianę zasad funkcjonowania systemu stypendialnego.
Celem reformy programowej systemu oświaty powinna być przebudowa programów nauczania i ograniczenia liczby godzin zajęć. Uważamy, że podjęcie takich działań jest niezbędne nie ze względu na pozytywne skutki budżetowe (które niewątpliwie zostałyby również osiągnięte), lecz dla unowocześnienia programów nauczania i zwiększenia
efektywności nauczania. Zmian programowych, redukujących nadmierne obciążenie uczniów pamięciowo opanowywaną wiedzą szczegółową,
należy bezwzględnie dokonać nawet wtedy, gdyby nie przyniosły one
bezpośrednich oszczędności budżetowych, lecz tylko pozwoliłyby na
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zmianę struktury wydatków na edukację (mniejsze zatrudnienie przy
wyższych płacach, rozwój aktywnych form kształcenia, lepsze wyposażenie szkół itp.).
Dotacje dla państwowych szkół wyższych (mające niewątpliwie charakter dotacji podmiotowych udzielanych samodzielnym instytucjom)
ujmowane są w budżecie państwa w kwotach zbiorczych bez prezentacji podziału ogólnych kwot na poszczególne uczelnie. Niejasne są również zasady będącego głównie w gestii MEN ustalania dotacji dla
poszczególnych szkół. Jest więcej niż prawdopodobne, że ustalenie sztywnych reguł dotowania szkół wyższych pozwoliłoby na weryfikację dotychczas przyznawanych dotacji i prawdopodobnie ujawniło źródła potencjalnych oszczędności.
Za celowe uważamy jednoczesne wprowadzenie do systemu finansowania szkolnictwa wyższego dwóch nowych rozwiązań:
1) objęcie studentów uczelni prywatnych i państwowych jednolitym
systemem stypendialnym,
2) oparcie systemu dotowania państwowych szkół wyższych na kontraktowanych limitach przyjęć na studia dzienne przy zróżnicowaniu dotacji w zależności od kierunku i trybu studiów – rozważyć przy tym należy propozycję, by studia wyższe w państwowych
uczelniach wyższych były bezpłatne tylko dla studentów objętych
kontraktowanymi limitami.
Uważamy, że wdrożenie takiego systemu w znaczący sposób podniosłoby efektywność budżetowych wydatków na szkolnictwo wyższe.
Konieczne jest też dokonanie zasadniczej zmiany proporcji między
wydatkami na stypendia oraz wydatkami na wspieranie systemu kredytów i pożyczek studenckich. Ograniczenie kwot na stypendia, połączone z większym zasileniem kapitałowym systemu kredytów studenckich spowodowałoby możliwość objęcia systemem stypendialnym
większej liczby studentów. Celowe byłoby też rozważenie możliwości
wprowadzenia stypendiów „celowych” na częściowe pokrycie opłat ponoszonych przez studentów w wyższych szkołach prywatnych prowadzących studia magisterskie. Wdrożenie takiego rozwiązania winno być
poprzedzone wdrożeniem systemu kontraktowanych limitów przyjęć
w państwowych szkołach wyższych.
Za celowe uznajemy też przyznanie jednostkom samorządu terytorialnego prawa do ustanawiania własnych systemów stypendialnych.
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Ubezpieczenia społeczne
Niezbędne zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych były już wielokrotnie omawiane i nie będziemy ich tu powtarzać. Przypomnijmy
jednak, że do najważniejszych, nierozwiązanych problemów systemu
ubezpieczeń społecznych, z którymi wiążą się potencjalne, znaczne
oszczędności budżetowe, zaliczyć należy:
1) przeprowadzenie zasadniczej reformy systemu ubezpieczeń społecznych rolników;
2) ograniczenie możliwości wcześniejszego przechodzenia na emeryturę (ograniczenie liczby grup zawodowych korzystających z prawa do wcześniejszych emerytur) i powiązanie takich możliwości
z koniecznością opłacania podwyższonej składki,
3) obniżenie własnych kosztów funkcjonowania państwowych instytucji emerytalnych – Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Szczegółowe propozycje reformy ubezpieczeń społecznych zostały
zaprezentowane w dalszej części niniejszego opracowania w rozdziale
Polityka społeczna na rzecz zatrudnienia.
Pomoc społeczna
Najważniejszą zmianą w zakresie pomocy społecznej winno być
wzmocnienie roli, jaką w dysponowaniu środkami na pomoc społeczną
odgrywają jednostki samorządu terytorialnego, w tym przede wszystkim gminy i powiaty. W tym celu niezbędne jest:
Ö sygnalizowane już przekształcenie zasadniczej części składek stanowiących obecnie dochody Funduszu Pracy oraz Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, z jednoczesnym uznaniem
zadań finansowanych obecnie środkami tych funduszy za obligatoryjne zadania własne samorządu terytorialnego,
Ö weryfikacja zasad przyznawania pomocy publicznej podmiotom
gospodarczym w takich formach jak preferencje podatkowe dla zakładów pracy chronionej, dotacje na tworzenie miejsc pracy i zatrudnienie absolwentów, dotacje na prace interwencyjne oraz ścisłe powiązanie procedur rozliczania wymienionych form pomocy
publicznej z osiągnięciem dzięki ich wykorzystaniu celów polityki
społecznej wyznaczanych przez władze publiczne odpowiednich
szczebli.
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Administracja
Źródłem oszczędności w wydatkach administracyjnych winno być
przede wszystkim wdrożenie następujących przedsięwzięć:
Ö uproszczenie procedur administracyjnych stosowanych na wszystkich szczeblach administracji publicznej,
Ö wspieranie wdrażania nowoczesnych narzędzi e-administracji.
W administracji rządowej konieczna jest ponadto szczegółowa weryfikacja limitów zatrudnienia przyznawanych poszczególnym urzędom
państwowym. Konieczne są ponadto takie zmiany w systemie kształtowania środków na wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych, by zlikwidować powszechną obecnie praktykę zawyżania
limitów zatrudnienia, dającego możliwość ustalania wynagrodzeń na
poziomie znacznie nieraz przekraczającym wielkości wynikające z założeń zawartych w ustawie budżetowej.
Konieczne są też zasadnicze zmiany w siatkach wynagrodzeń stosowanych obecnie w administracji rządowej. Zmiany winny iść w kierunku zawężenia „widełek” odpowiadających poszczególnym stanowiskom
z jednoczesnym zwiększeniem zróżnicowania wynagrodzeń pomiędzy
stanowiskami (kategoriami zaszeregowania).
Konieczne jest też ograniczenie swobody kształtowania wynagrodzeń
w agencjach rządowych. Po dokonaniu zmian wynagrodzeniach zaproponowanych w poprzednim punkcie wynagrodzenia w agencjach rządowych powinny być kształtowane według takich samych zasad jak
w urzędach państwowych.
Szerzej niż obecnie korzystać należy ze scentralizowanych zamówień publicznych dla instytucji rządowych. Dla niektórych rodzajów
zakupów (samochody, sprzęt komputerowy powszechnego użytku, niektóre materiały biurowe) powinna to być jedyna dopuszczalna forma
zakupu.
Drogi
Najpoważniejszym problemem w dziedzinie dróg jest niska jakość
robót drogowych – tak modernizacyjno-drogowych, jak i prac przy budowie nowych dróg. Konieczne jest więc:
Ö zaostrzenie kontroli zlecania prac drogowych, nadzoru nad nimi
i odbioru,
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Ö ustalenie obligatoryjnych, minimalnych terminów gwarancji na
wykonane prace drogowe, jakie muszą być ustalane przy udzielaniu zamówień publicznych na roboty drogowe,
Ö wprowadzenie zasady obowiązkowego określania w ustawie budżetowej i uchwałach budżetowych rzeczowego zakresu robót modernizacyjnych i remontowych na drogach.
Kultura
System finansowania działalności kulturalnej winien zostać oparty
na zasadach postulowanych przez IBnGR już w 2001 r. Ich zasadniczy
kierunek to wzmocnienie autonomii programowej i finansowej instytucji kultury przy jednoczesnym wzmocnieniu zachęt do sponsorowania
działalności instytucji kultury ze środków prywatnych.
Podstawową formą organizacyjną prowadzenia zorganizowanej działalności kulturalnej powinna być instytucja kultury, w zasadach działania zbliżona do fundacji. Instytucje kultury mogą być tworzone
zarówno przez podmioty publiczne (organy administracji, jednostki samorządu terytorialnego), jak i przez podmioty prywatne. Dopuszcza się
również tworzenie instytucji publiczno-prywatnych, a także prowadzenie działalności kulturalnej w innych formach prawnych.
Organizator tworzący instytucję kultury zobowiązany jest do zapewnienia jej materialnych warunków do prowadzenia działalności.
Instytucją kultury kieruje dyrektor, działający na podstawie co najmniej trzyletniego kontraktu określającego zarówno obowiązki dyrektora wobec instytucji i organizatora, jak i zobowiązania organizatora
wobec instytucji. W toku obowiązywania kontraktu nie jest dozwolona
zmiana statutu instytucji kultury dokonywana bez uzgodnienia z dyrektorem.
Organizator może tworzyć w instytucji kultury organy nadzorcze.
Ich kompetencje nie mogą jednak ograniczać ustawowych praw dyrektora. Ponadto organizator, przyznając organowi nadzorczemu uprawnienia do podejmowania pewnych decyzji jemu przypisanych, całkowicie rezygnuje z prawa do ich podejmowania.
Organizator gwarantuje, że w okresie obowiązywania kontraktu będzie przekazywał instytucji dotacje na działalność statutową w określonej w kontrakcie wysokości. Uzyskanie przez instytucję przychodów
z innych źródeł nie może wpływać na wysokość dotacji.
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Instytucja kultury swobodnie dysponuje wszystkimi środkami finansowymi stanowiącymi jej własność. Jednocześnie jest zobowiązana stosować się do rygorów przepisów dotyczących jawności finansów publicznych i dostępu do informacji publicznej, a także wypełniać nałożone na
nią obowiązki sprawozdawcze. Obowiązek publikowania i przedkładania organom administracji sprawozdań finansowych nie rodzi jednak
prawa administracji do ingerowania w plany finansowe instytucji.
Środki budżetu państwa na kulturę obejmują:
Ö dotacje na działalność statutową państwowych instytucji kultury;
tymi środkami dysponuje Minister Kultury w ramach uchwalanego przez Sejm wieloletniego programu finansowania kultury,
Ö dotacje na inwestycje, dostępne wszystkim publicznym instytucjom kultury,
Ö dotacje na projekty kulturalne, dostępne dla wszystkich podmiotów prowadzących działalność kulturalną, niezależnie od ich formy prawnej.
Środkami na inwestycje i dotacjami na projekty powinna dysponować Narodowa Rada Kultury – pozarządowy organ powoływany przez
Sejm. Przyznanie dotacji następuje po przeprowadzeniu konkursu, którego warunki i wyniki podlegają publicznemu ogłoszeniu. Tryb wyłaniania Rady winien przeciwdziałać – w takim stopniu, w jakim jest to
możliwe – upolitycznieniu Rady.
Jednostkom samorządu terytorialnego pozostawia się swobodę ustalenia trybu gospodarowania środkami budżetowymi przeznaczonymi
na finansowanie kultury. Zasada samodzielności finansowej instytucji
kultury wyraża się w:
Ö obowiązku przekazania instytucji majątku rzeczowego służącego
do realizacji jej celów statutowych – wyjątki od tej reguły określone będą w ustawie,
Ö uznaniu planu finansowego sporządzanego przez dyrektora instytucji za podstawę gospodarki finansowej instytucji,
Ö dopuszczeniu prowadzenia przez instytucję kultury ubocznej działalności gospodarczej i pozyskiwaniu przychodów od sponsorów
prywatnych,
Ö zagwarantowaniu publicznym instytucjom kultury stałych dotacji
budżetowych,
Ö zagwarantowaniu „nienaruszalności” zysku wypracowanego przez
instytucję kultury.
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Rolnictwo
Najważniejszym przedsięwzięciem racjonalizującym wydatki budżetowe na rolnictwo powinien być szczegółowy przegląd stosowanych obecnie dotacji i ocena celowości ich stosowania. Jednocześnie powinien
zostać wdrożony system monitorowania efektów produkcyjnych udzielanych dotacji i na tej podstawie określone nowe warunki udzielania
i rozliczania dotacji.
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Wspólnotowe wytyczne polityki mikroekonomicznej
Efektywność instytucjonalna ograniczająca koszty transakcji prowadzi do wzrostu gospodarczego podobnie jak rozwój i dyfuzja innowacji
czy szerzej: nowych idei. Rola czynnika publicznego w obu tych sferach
jest bardzo istotna, a może być zarówno sprzyjająca, jak i utrudniająca.
Funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw w Polsce napotyka bariery
w obu tych dziedzinach, to jest w sferze instytucjonalno-regulacyjnej
i aktywnej polityce gospodarczej.
Przyjęte przez Radę Europejską Ogólne wytyczne dla polityki ekonomicznej zawierają dziesięć wytycznych dotyczących reform mikroekonomicznych, które po zaadaptowaniu do lokalnych uwarunkowań mają
stać się podstawą przygotowania krajowych planów reform. Wytyczne
te sprowadzić można do czterech głównych idei:
Ö poprawa funkcjonowania rynku,
Ö wsparcie przedsiębiorczości,
Ö poprawa infrastruktury,
Ö wzmocnienie i ułatwienie innowacyjności i działań B+R.
Poprawa funkcjonowania rynku ma w istocie dwa główne wymiary:
dokończenie i ugruntowanie idei jednolitego rynku oraz wspieranie
działań zmierzających do skutecznego wprowadzenia zasad konkurencji i pomocy państwa. Te zamierzenia w istocie nie wprowadzają nowych idei. Ich głównym celem jest skuteczne, efektywne i spójne wprowadzenie już przyjętych zasad, a więc ich wdrożenie bądź do porządku
prawnego, bądź do praktyki życia gospodarczego.
Wspieranie przedsiębiorczości ma się głównie opierać na lepszych
regulacjach, mniej kosztownych i czasochłonnych dla przedsiębiorców.
Ma to być osiągane m.in. przez metody oceny skutków regulacji, tak
aby regulacja mogła przynosić pożądany efekt możliwie niskim koszt.
Wytyczna nr 15 postuluje promowanie kultury przedsiębiorczości. Nie
chodzi tutaj wyłącznie o poprawę podejścia do przedsiębiorczości, bo
nie jest ona wartością dostatecznie docenianą w krajach starej Unii.
61

BIAŁA KSIĘGA 2005

Dostrzega się również problem wysokich kosztów pracy i skomplikowanie systemów podatkowych.
Ramy zawierają również wytyczne dotyczące rozwoju transeuropejskich sieci infrastrukturalnych. Chodzi głównie o to, aby rozwój infrastruktury umożliwiał funkcjonowanie konkurencji w przemysłach
sieciowych oraz o wykorzystanie nowych form i metod finansowania
i planowania inwestycji, takich jak partnerstwa publiczno-prywatne czy
kompleksowe wyceny kosztów.
W wytycznych najwięcej miejsca poświęcono innowacyjności i zwiększeniu działań w zakresie badań i rozwoju. Wytyczne powtarzają cel
Strategii Lizbońskiej – nakłady na badania i rozwój powinny osiągnąć
3% PKB. Położony jest też akcent na inwestycje w ten sektor realizowane przez sektor prywatny. Wytyczna wskazuje również takie działania jak modernizacja wyższych uczelni i instytutów badawczych. Innowacyjność gospodarki ma być wspierana przez różne działania, w tym
związane z zapewnieniem lepszego finansowania oraz z uruchomieniem
patentu europejskiego. Dwa obszary, tj. ochrona środowiska oraz wzmocnienie europejskiej bazy przemysłowej, są również umiejscowione w kontekście rozwoju nowych technologii. Nie mówi się jednak o otwieraniu
narodowych publicznych rynków zleceń badań i rozwoju czy europejskich badaniach wojskowych.
Ramy w zakresie mikroekonomicznym dają rzeczywiście szeroki
i spójny program zgodny z dotychczasowymi priorytetami lizbońskimi. Z jednej strony silny nacisk położony jest na tzw. gospodarkę opartą
na wiedzy, a więc na promowanie nowoczesnych technologii, innowacji oraz nakładów na badania i rozwój. Z drugiej strony stosunkowo
silny nacisk położony jest na regulacje, ich poprawę i efektywne wdrożenie.
Unarodowienie Strategii Lizbońskiej i założenia narodowych planów
reform nie mają się sprowadzać wyłącznie do adaptacji przyjętych wytycznych do warunków kraju. Takie podejście daje możliwość uzupełnienia przedstawionych ram o działania dodatkowe. Wyzwanie stojące
przed Polską i innymi państwami członkowskimi Unii czasem są od
siebie bardzo odległe. Z jednej strony nasycenie infrastrukturą techniczną w wielu starych krajach członkowskich Unii jest wysokie, z drugiej są państwa takie jak Polska o znaczących brakach w infrastrukturze. Podobne różnice występują w sprawności administracyjnej, która
w Polsce stanowi istotną barierę efektywnego wdrażania zasad wolnego rynku. Różna jest także „podaż” przedsiębiorczości.
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Jak w tej sytuacji wytyczne mogą być ocenione z polskiej perspektywy? Można do tego problemu podejść z dwóch punktów widzenia. Po
pierwsze, na ile opisują one rzeczywiste problemy rozwoju Polski i wskazują drogi ich rozwiązania. Po drugie, na ile ewentualne wdrożenie tych
wytycznych może być korzystne dla procesu doganiania krajów bogatych przez kraje biedne. Ogólnie należy stwierdzić, że lista wytycznych
dobrze oddaje problemy rozwojowe stojące przed Polska. Jest to jednak
lista niekompletna (o czym niżej) oraz, rzecz jasna, nie wszystkie wytyczne są dla naszego kraju jednakowo ważne. Nawet szczegółowy opis
każdej wytycznej wskazuje, że część sugerowanych działań może bądź
nie odpowiadać naszym problemom lub możliwościom, bądź stanowić
nawet zagrożenie. Przykładem postulatu nieprzystającego do naszych
warunków może być sugestia wydawania 3% PKB na badania i rozwój.
W obecnych warunkach nie wydaje się, aby można było efektywnie takie środki w sferze badań wykorzystać. Zagadnienie, na ile wytyczne
mogą sprzyjać rozwojowi całej Unii i sprzyjać procesowi doganiania,
jest bardziej skomplikowane. Państwa członkowskie z pewnością nie
wdrożą wszystkich wytycznych z jednakową determinacją. To oznacza
duży margines niepewności, co te wytyczne mogą oznaczać dla rozwoju
całej unii. Oceniając zakres objęty wytycznymi, należy wskazać, że
w przypadku ich wdrożenia dałby on oba impulsy, tzn. dla dalszego rozwoju gospodarczego unii i dla procesu doganiania.

Efektywność polityki publicznej w Polsce
Opracowanie krajowego planu reform stanowi okazję, aby dokonać
diagnozy obszarów polityki publicznej w Polsce oraz głównych wyzwań,
przed którymi ona stoi. Polityka publiczna jest kształtowana w określonych warunkach instytucjonalnych. Plany reform powinny brać pod
uwagę również wyzwania i ograniczenia z tym związane. Eksperci Banku Światowego1, korzystając z wielu źródeł, opracowują oceny różnych
obszarów polityki publicznej. Są to: (i) efektywności rządzenia, (ii) jakość regulacji, (iii) zasady państwa prawa, (iv) korupcja, (v) polityczna
stabilność i przemoc, (vi) odpowiedzialność polityków i wolność słowa.
Z punktu widzenia rozwoju gospodarczego i sytuacji Polski cztery
pierwsze sfery są najistotniejsze. W tabeli 1 prezentowane są oceny
czterech obszarów polityki publicznej w latach 1996–2004 opracowane
Por. Kaufmann, Daniel, Kraay, Aart i Mastruzzi, Massimo, Governance Matters IV:
Governance Indicators for 1996–2004 (May 2005), World Bank.
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dla Polski. W ciągu tego okresu nie dokonała się zasadnicza poprawa
w tych obszarach, a nawet w przypadku efektywności rządzenia i korupcji ocena uległa pogorszeniu. Postęp w zakresie jakości regulacji i
funkcjonowania państwa prawa nie jest zbyt wyraźny. Ocena tych obszarów polityki publicznej pozostaje nadal niska.
Tab. 1. Ocena obszarów polityki publicznej w Polsce od 1996 do 2004 r.
Obszar/rok
Efektywność rządzenia
Jakość regulacji
Zasady państwa prawa
Korupcja

1996
0,63 (8)
0,45 (8)
0,46 (10)
0,41 (7)

2000
0,38 (12)
0,62 (9)
0,62 (14)
0,49 (14)

2004
0,47 (14)
0,64 (12)
0,51 (16)
0,16 (14)

Źródło: Kaufmann, Daniel, Kraay, Aart i Mastruzzi, Massimo, Governance Matters IV:
Governance Indicators for 1996–2004, (May 2005), World Bank.
Uwagi: Oceny zawierają się od -2,5 do +2,5 (im wyższa ocena, tym lepsza).
Liczby w nawiasach wskazują na ilość wykorzystanych źródeł.
Oceny zostały skalkulowane przez autorów raportu w oparciu o kilkaset zmiennych
wyciągniętych z 37 źródeł (baz danych) stworzonych przez 31 różne organizacje. Bazują one głównie na subiektywnych ocenach i percepcji zjawisk.
Ocena efektywności rządzenia agreguje takie kryteria jak: jakość usług publicznych,
jakość administracji, efektywność usług publicznych, infrastruktura, niezależność służby
cywilnej itp. Jakość regulacji opiera się na takich kategoriach jak: bariery w prowadzeniu firm, liberalizacja cen, polityka konkurencji, przewidywalność zmian regulacji itp.
Państwo prawa określone jest przez takie kategorie jak: niezależność sądów, czarny
rynek, ochrona praw własności, egzekwowalność kontraktów itp. W cytowanym raporcie autorzy przedstawili ponadto oceny w dwóch innych obszarach, tj. polityczna stabilność i przemoc oraz odpowiedzialność polityków i wolność słowa (accountability and
voice). Więcej szczegółów na temat metodologii znajduje się w cytowanym raporcie.

Zbudowanie podstawowych instytucji rynkowych w okresie transformacji nie oznacza, że proces budowy podstawowych i sprawnie funkcjonujących ram instytucjonalnych dla gospodarki się zakończył. Wynika to z trzech powiązanych ze sobą okoliczności. Po pierwsze, z niskiej
sprawności funkcjonowania zbudowanych instytucji. Okazuje się, że
zbudowane rozwiązania prawne i instytucjonalne napotykają na bariery wdrożeniowe, z których część wynika z niskiej efektywności administracji. Po drugie część ram instytucjonalnych jest nieodpowiednia i powinna być zmieniona. Ramy te w szczególności nakładają zbyt dużo
ograniczeń regulacyjnych. Trzecią okolicznością jest postęp technologiczny. Wymusza on i umożliwia zwiększanie efektywności instytucji
publicznych. Ten proces sprawia również, że nowe zadania stają przed
państwem, aby zapewnić odpowiednie ramy instytucjonalne do spraw64
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nego funkcjonowania nowych technologii w gospodarce. Postęp technologiczny stawia, rzecz jasna, stałe wezwanie dostosowania ram instytucjonalnych.
Wytyczne Komisji mają być osnową dla planów reform we wszystkich krajach członkowskich. Wychodząc od ocen podstawowych czterech obszarów polityki publicznej krajów UE, wyraźnie widać, jak dalece państwa te różnią się między sobą pod tym względem. Na tym tle
sytuacja Polski jest dużo trudniejsza niż innych krajów członkowskich,
bowiem podstawowe obszary polityki publicznej w naszym kraju funkcjonują gorzej (por. tab. 2).
Tab. 2. Ocena obszarów polityki publicznej w Polsce i w wybranych
krajach UE w 2004 r.
Polska
Dania
Hiszpania
Niemcy
Słowacja
Wielka Brytania

Efektywność rządzenia Jakość regulacji Zasady państwa prawa
0,47 (14)
0,64 (12)
0,51 (16)
2,15 (10)
1,76 (8)
1,91 (12)
1,29 (10)
1,13 (8)
1,12 (12)
1,38 (10)
1,29 (8)
1,66 (12)
0,67 (12)
1,15 (12)
0,49 (14)
1,85 (10)
1,62 (8)
1,71 (12)

Korupcja
0,16 (14)
2,38 (11)
1,45 (11)
1,90 (11)
0,39 (11)
2,06 (11)

Źródło i uwagi: patrz tab. 1.

Niestety środowisko regulacyjne i administracyjne w Polsce nie jest
dla gospodarki przyjazne. Decydują o tym w dużej mierze trzy aspekty,
które są podejmowane poniżej:
Ö nadmierne ograniczanie konkurencji przez utrudniony dostęp do
niektórych zawodów i reglamentowanie działalności gospodarczej,
Ö wysokie koszty związane z czynnościami administracyjno-prawnymi nakładanymi na przedsiębiorstwa,
Ö procedury związane z procesami inwestycyjnymi.

Reglamentacja działalności gospodarczej
Ograniczenie konkurencji i dostępu do wykonywania pewnych rodzajów działalności gospodarczej jest motywowane ułomnościami rynku i strategicznymi celami państwa. Argumentuje się, że rynek ze swej
natury może nie dostarczać dóbr lub usług w społecznie optymalny sposób. Zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności społecznej może być podstawą dla podejmowania działań przez państwo, które ograniczają
konkurencję lub ja całkowicie eliminują. Obie te przyczyny mogą prowadzić do tego, że pewne dobra czy usługi są objęte monopolem pań65
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stwa bądź też podlegają reglamentacji. Jednak w wielu przypadkach
władze publiczne mogą mieć trudności w ustaleniu, czy i w jakim stopniu ułomności rynku występują. Ponadto ingerencja publiczna w działania rynku może być powiązana z ułomnościami (niedoskonałościami)
działań państwa, które mogą przewyższać korzyści z interwencji.
Wydaje się, że ograniczenie konkurencji poprzez reglamentację pociąga znacznie mniejszą uwagę niż bariery w handlu międzynarodowym. Te drugie uległy znacznemu ograniczeniu w ostatnich 20–30
latach. Ograniczania konkurencji wewnątrz, jak i na zewnątrz kraju
przynoszą te same negatywne skutki, ograniczając ilość transakcji, specjalizację i efektywność2.
Natomiast reglamentacja działalności gospodarczej w Polsce zwiększała swój zakres, począwszy od połowy lat dziewięćdziesiątych.
Dostęp do wykonywania wielu zawodów w Polsce jest ograniczony,
a postępujący proces tworzenia kolejnych korporacji zawodowych zamyka dostęp do wielu profesji młodym, dobrze wykształconym osobom.
Lista zawodów objętych jakąś formą ograniczonego dostępu do jego wykonywania była szacowana na 131 w końcu 2003 r.3 Bariery dostępu do
zawodów raczej rosną, niż są obniżane.
Proces ograniczania swobody działalności gospodarczej postępuje,
a lista ograniczeń wydłuża się, co nie tylko osłabia konkurencję, ale
również sprawia, że efektywność alokacyjna jest zachwiana4. Warto tu
dodać, że w tych krajach, gdzie środowisko regulacyjne nie jest zanieczyszczone zbędnymi regulacjami, jakość życia – mierzona za pomocą
Human Development Index (HDI) – jest stosunkowo wysoka5.

Sprawność administracji i koszty prowadzenia
działalności gospodarczej
Mimo rozwiniętego rynku obrotu wierzytelności dochodzenie roszczeń przez małe i średnie firmy jest znacznie utrudnione. Dla małych
Zwrócił na to uwagę Vito Tanzi w Public Finances and Long_term Economic Growth:
A Warsaw Consensus?, artykuł prezentowany podczas konferencji NBP/MNB 30 VI–1
VII 2005, „Polityka fiskalna i droga do euro”.
3
J. Paczocha, W. Rogowski (2005), Reglamentacja gospodarki polskiej w latach 1989–
2003, „Materiały i Studia NBP”, z. 187.
4
Liczba rodzajów reglamentacji działalności gospodarczej w Polsce wzrosła od 403 na
początku transformacji (1989) do 607 w 2003 r. (wg J. Paczocha, W. Rogowski (2005),
Reglamentacja…).
5
Zob. Doing Business in 2005. Removing Obstacles to Growth, Bank Światowy.
2

66

Reformy mikroekonomiczne

podmiotów brak zapłaty oznaczać może niejednokrotnie dramatyczne
sytuacje z ogłoszeniem upadłości włącznie. Czas dochodzenia roszczeń
jest w tym przypadku kryterium decydującym. Stąd skrócenie czasu
dochodzenia roszczeń przed sądami jest tak istotny6.
Dla wyboru i adaptacji priorytetów działań w zakresie reform, w tym
reform mikroekonomicznych, ma to duże znaczenie. Po pierwsze, taka
ocena wskazuje na dodatkowe i inne rozwojowe wyzwania stojące przed
Polską w procesie konwergencji. Wezwania te są odmienne niż stojące
przed pozostałymi państwami członkowskimi. Mają one naturę bardziej
podstawową i związane są z funkcjonowaniem struktur publicznych,
stanowieniem i egzekwowaniem prawa, jakością administracji itp. Po
drugie, priorytety ze zintegrowanych ram w polskim środowisku instytucjonalnym powinny podlegać hierarchizacji oraz być opatrzone warunkami potrzebnymi dla ich efektywnego wdrożenia. Przykładem może
być wytyczna nr 10, która dotyczy wzmacniania konkurencyjnej przewagi swojej bazy przemysłowej. Bez określenia metod realizacji działań podejmowanych w ramach tej wytycznej (tj. bez odpowiedzi na
pytanie, czy wzmacnianie bazy przemysłowej ma następować przez
wspieranie reform niewydolnych sektorów czy też bardziej lub mniej
zakamuflowaną pomoc publiczną, która tę niewydolność faktycznie podtrzymuje) jej realizacja może stać się zarówno hamulcem, jak i siłą wspierająca wzrost gospodarczy.

Niedokończone reformy sektorów i rynków
Efektywne funkcjonowanie polskiej gospodarki na poziomie mikroekonomicznym wymaga nie tylko ograniczenia kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw, zmniejszenia barier w dostępie do zawodów, poprawy regulacji czy lepszego funkcjonowania instytucji publicznych.
Konieczne jest dokończenie reform konkretnych sektorów i rynków,
uwzględniające ich aktualną sytuację, będącą często następstwem historycznych zaszłości, dawnych błędów w polityce gospodarczej czy
wreszcie zmian technologicznych.
Konieczność interwencji państwa w powyższym zakresie nie powinna być przejawem nowej aktywnej polityki przemysłowej, mającej na
Czas oczekiwania w przeciętnej sprawie o egzekucję należności przed polskim sądem
to 1000 dni. Gorzej jest tylko w Słowenii (1003), Serbia i Czarnogórze (1028) oraz Gwatemali (1460). Najkrócej na werdykt czeka się w Tunezji (7), Holandii (39) oraz Nowej
Zelandii (50) (wg Doing Business in 2004…).
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celu wspieranie konkretnych sektorów, ale przejawem procesu rozsądnego i przemyślanego ograniczania roli rządu w bezpośrednim zarządzaniu przedsiębiorstwami oraz procesem umacniania konkurencji na
rynkach. Jest to z jednej strony warunkiem koniecznym ograniczenia
korupcji w sektorze publicznym, z drugiej zaś warunkiem podniesienia
efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw i rynków, a także ograniczenia sektorowej pomocy publicznej.
Z powyższych względów ostatecznym celem działań restrukturyzacyjnych w odniesieniu do większości przedsiębiorstw winna być ich prywatyzacja, zaś celem działań restrukturyzacyjnych w odniesieniu do
rynków winno być tworzenie warunków uczciwej konkurencji. Tym samym priorytetem rządu musi być nie tylko tworzenie silnych organizmów gospodarczych, ale również takich warunków na konkretnych
rynkach, które zagwarantują poziom konkurencji, przy którym w wystarczającym stopniu zabezpieczona jest ochrona interesów konsumentów, a tym samym nie istnieje zagrożenie monopolizacją czy możliwością wykorzystywania pozycji monopolistycznej przez przedsiębiorstwa
z danego sektora.
Tak rozumiane procesy restrukturyzacyjne winny objąć m.in. sektor
elektroenergetyczny i gazowy, górnictwo, sektor badawczo-rozwojowy,
telekomunikację czy rynki nieruchomości.
Ostrożnych, a jednocześnie prokonkurencyjnych zmian wymagają
rynki energii. Na rynku elektroenergetycznym należy wdrożyć efektywnie funkcjonujący i konkurencyjny rynek, a jednocześnie zabezpieczyć go przed możliwą destabilizacją i przygotować do konkurencji z europejskimi i światowymi gigantami energetycznymi popieranymi przez
organy rządowe. Rozwiązania wymaga również trudna sytuacja w sektorze i na rynku gazu, w którym dokonana prywatyzacja nie została
poprzedzona demonopolizacją sektora i monopol państwowy został zastąpiony monopolem prywatnym.
Konieczna jest kontynuacja restrukturyzacji rynku telekomunikacyjnego, a w tym dokończenie budowy nowego modelu regulacyjnego
i zakończenie badania tzw. rynków właściwych, określenie podmiotów
o znaczącej pozycji rynkowej i zdefiniowanie ich obowiązków. Należy
też rozstrzygnąć kwestię wspólnego lub rozdzielnego modelu regulacji
mediów elektronicznych oraz komunikacji elektronicznej (telekomunikacji) oraz wzmocnić skuteczności regulacji przez bardziej efektywną
egzekucję praw i zobowiązań.
Niezbędna jest głęboka reforma sektora badawczo-rozwojowego,
z którym wiązane są nadzieje na zwiększenie innowacyjności polskiej
68
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gospodarki, a który jako jeden z niewielu nie doczekał się prorynkowej
i prokonkurencyjnej restrukturyzacji. W efekcie w obecnej sytuacji nawet wpompowanie weń dużych pieniędzy publicznych na badania nie
zaowocuje tym, że polska gospodarka choć w niewielkim stopniu zwiększy swoją innowacyjność.
Również rynek nieruchomości w Polsce nie funkcjonuje poprawnie
i wymaga deregulacji oraz restrukturyzacji. Szczególne problemy dla
gospodarki rodzi nieefektywność rynku mieszkaniowego. Jego złe funkcjonowanie odbija się na przestrzennej mobilności siły roboczej wynikającej z przywiązania ludzi do mieszkań cechujących się trudno zbywalną lub niezbywalną formą własności albo użytkowania (mieszkania
spółdzielcze i czynszowe). Na mobilność ludzi negatywnie wpływa również niewydolność rynku najmu mieszkań.
W odniesieniu do rynków transportowych należy m.in. zmienić przestarzałe metody finansowania inwestycji infrastrukturalnych. Należy
zmusić sektor kolejowy do podjęcia w sposób poważny wyzwań konkurencyjnych i dokonania w krótkim czasie niezbędnych zmian strukturalnych i funkcjonalnych. Należy również przyspieszyć rozwój lotnictwa cywilnego, a zwłaszcza usług tanich przewoźników. Potrzebne jest
też pełne wykorzystanie funduszy unijnych w polskim transporcie w latach 2007–2013, w którym to okresie istnieje możliwość znacznego nadrobienia zaległości inwestycyjnych w polskiej infrastrukturze transportowej, a w tym w szczególności drogowej.
Istotną rolę w rozwoju gospodarczym i innowacyjności pełni rozwinięty rynek kapitałowy. Zapewnia on wyższy poziom akceptowanego
ryzyka inwestycyjnego, a tym samym większy dostęp do finansowania
dla młodych, innowacyjnych firm, tworzy także silne bodźce proefektywnościowe. W Polsce rynek ten nie pełni jeszcze dostatecznie silnej
roli, jakkolwiek istnieją silne przesłanki dla jego rozwoju – głównie w postaci napływu środków z otwartych funduszy emerytalnych. Największym wyzwaniem jest uruchomienie brakujących lub słabo rozwiniętych segmentów rynku kapitału właścicielskiego. Te słabsze segmenty
to rynek tzw. aniołów biznesu oraz funduszy venture capital, zapewniających finansowanie dla mniejszych projektów inwestycyjnych nieznajdujących zainteresowania u działających funduszy komercyjnych. W tym
zakresie potrzebna jest mądra interwencja publiczna, w tym rozwinięcie pomysłu Krajowego Funduszu Kapitałowego. W odniesieniu do wyższych segmentów rynku kapitałowego należy rozwinąć segment
wzorowany na brytyjskim Alternative Investment Market, który jest rynkiem dla mniejszych spółek i stanowi popularny mechanizm wychodze69
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nia z inwestycji venture capital. Rozwijanie takiego segmentu daje także możliwość kształtowania bardziej elastycznych, a tym samym tańszych warunków regulacyjnych dla firm krajowych niż wymagane przez
nowe dyrektywy unijne.
Wyżej zarysowane reformy sektorów i rynków nie stanowią zamkniętego zbioru działań, jakie stoją przed rządem w zakresie restrukturyzacji sektorów i tworzenia efektywnego otoczenia instytucjonalnego
gwarantującego sprawne funkcjonowanie rynków sektorowych. Wśród
niewymienionych wspomnieć można choćby o sektorze górnictwa, który bez restrukturyzacji zakończonej prywatyzacją może w okresie pogorszenia koniunktury w sektorze stać się źródłem napięć związanych
z żądaniami dalszego zwiększenia sektorowej pomocy publicznej.
W niniejszym opracowaniu szerzej w części rekomendacyjnej omówiona została sytuacja na czterech rynkach: komunikacji elektronicznej, rynku elektroenergetycznym, gazu i transportowym.

Rekomendacje
Wniosek główny wynikający z tej krótkiej diagnozy jest taki, że Krajowy Program Reform dla Polski powinien być uzupełniony o trzy priorytety wychodzące poza wytyczne wskazane i przyjęte przez Radę Europejską i mające charakter podstawowy:
Ö usprawnienie usług publicznych i poprawa funkcjonowania administracji m.in. przez zmiany instytucjonalne,
Ö poprawa jakości regulacji przez zmianę zasad stanowienia regulacji,
jak też reformę deregulacyjną (likwidację zbędnych regulacji), ułatwienia w dostępie do przepisów i monitoring funkcjonowania prawa,
Ö dokończenie reform sektorowych.
Bez działań w tych zakresach i zmian instytucjonalnych nie będzie
można zrealizować celu podstawowego określonego przez szczyt Rady
Europejskiej w marcu – wzmocnienie wzrostu i zatrudnienia. Należy
również zauważyć, że priorytety takie mogą być wsparte przez zapowiedziane przez Komisję działania w ramach Action Plan e-goverment7.
Wzmocnienie administracji jest również jedną z wytycznych w publikacji Komisji pt. Polityka Spójności we Wsparciu Wzrostu i Zatrudnienia – Strategiczne Wytyczne Wspólnoty 2007–20138.
7
Por.: i2010 – A European Information Society for Growth and Employment, 1.6.2005,
COM (2005) 229 final.
8
Cohesion Policy in Support of Growth and Jobs: Community Strategic Guidelines,
2007–2013, 5.7.2005, COM (2005) 0299.
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Wśród działań z zakresu polityki mikroekonomicznej najważniejsze
są działania o charakterze regulacyjnym i organizacyjnym. Główne priorytety to:
Ö ułatwienie dostępu do prowadzenia działalności gospodarczej;
Ö obniżenie kosztów prowadzenia firm.
Biorąc pod uwagę powyższe uwagi, do głównych priorytetów reform
mikroekonomicznych w Polsce zaliczyć należy:
Ö ułatwienie dostępu do prowadzenia działalności gospodarczej,
Ö obniżenie kosztów prowadzenia firm,
Ö dokończenie reform sektorów i rynków.
Ułatwienie dostępu do prowadzenia działalności gospodarczej
Dostęp do prowadzenia działalności gospodarczej w niektórych branżach, zawodach lub wprowadzanie do obrotu niektórych towarów podlega ograniczeniu.
W ramach tego priorytetu najistotniejsze są dwa rodzaje działań:
Ö Ograniczenie liczby zawodów regulowanych i ograniczenie kosztów związanych z ich wykonywaniem. Wykonywanie szeregu zawodów pociąga za sobą znaczne koszty (opłaty, licencje), a część
korporacji stosuje zmowy cenowe. Należy więc: 1) dokonać przeglądu istniejących regulacji i znieść ograniczenia w dostępie do
wykonywania tych zawodów, które nie są zawodami zaufania publicznego; przy tych ostatnich zawodach wprowadzić takie zasady
dopuszczania, aby zapewnić funkcjonowanie konkurencyjnego rynku; 2) zaprzestać tworzenia nowych korporacji zawodowych (tj. nie
dopuścić do dopisania nowych korporacji do spisu zawartego w projekcie ustawy o zawodach zaufania publicznego).
Ö Ograniczenie reglamentacji działalności gospodarczej (zezwolenia,
koncesje, zgłoszenia). Ograniczenie konkurencji na danym rynku może
być usprawiedliwione jedynie występowaniem niedoskonałości rynku, które powodują, że rozwiązanie rynkowe jest suboptymalne w stosunku do regulacji państwowej. W innych przypadkach, jeśli w grę
nie wchodzą szczególne ściśle zdefiniowane okoliczności (interes społeczny, bezpieczeństwo państwa), to reglamentacji należy unikać bądź
stosować najmniej uciążliwe jej formy (zgłoszenia) lub jasne i przejrzyste zasady/procedury przyznawania zezwoleń. Deregulacja powinna mieć charakter ciągły, bowiem zmieniająca się sytuacja na rynkach oraz postęp technologiczny sprawia, że zakres reglamenatcji
ulega zmianom w czasie. Doroczne raporty rządowe wskazujące na
obszary reglamentowane wraz ze wskazaniem form, przyczyn i skutków reglamentacji powinny stać się standardowym działaniem.
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Obniżenie kosztów prowadzenia firm
Pozakomercyjne koszty prowadzenie działalności gospodarczej nie
ograniczają się wyłącznie do podatków. Aby wykonywać swoją działalność, przedsiębiorcy uiszczają opłaty i składki różnym organom państwowym. Obok samej daniny publicznej procedury i sposób uiszczania daniny związany jest z ponoszeniem niewspółmiernych kosztów przez firmy,
takich jak: prowadzenie rejestrów, wypełnianie formularzy i sprawozdań, utrzymywanie urządzeń wyłącznie przeznaczonych do tego celu itp.
W ramach tego priorytetu należy podjąć trojakiego rodzaju działania:
Ö Zmniejszyć część opłat ponoszonych dla przedsiębiorców i zmienić
mechanizm ich stanowienia. Część opłat jest niewspółmiernie wysoka w stosunku do kosztów ponoszonych przez administrację związanych z czynnością. Część opłat ma finansować ogólne zadania publiczne9. Często są one ustalane właściwie arbitralnie, a decyzja o ich
wysokości leży w gestii odpowiedniego organu administracyjnego.
Opłaty stają się quasi-podatkiem nałożonym na dany rodzaj działalności gospodarczej. Tak jak o wysokości obciążeń podatkowych
nakładanych na obywateli decyduje Sejm RP, tak też należy zmienić mechanizm ustalania wysokości opłat, aby utrudnić podnoszenie ich wysokości. Obecnie trudno nawet zgromadzić informacje
o wszystkich opłatach ponoszonych przez przedsiębiorców, ponieważ wynikają one z bardzo dużej liczby aktów prawnych. Doroczny
raport przedstawiany przez rząd o wysokości opłat ponoszonych
przez prowadzących działalność gospodarczą i ich zmianach stanowiłby ważny instrument do walki z tym problemem.
Ö Usprawnienie postępowania sądów w sprawach cywilnych, w szczególności w dochodzeniu roszczeń. Sprawa ta została częściowo
unormowana na nowo w uchwalonej przez Sejm w dniu 28 lipca
Jednym z wielu przykładów nadmiernych opłat jest opłata za ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu „Monitora Sądowego i Gospodarczego” opłaty za ogłoszenie w „Monitorze Sądowym
i Gospodarczym” przeznacza się na wydatki związane z wydawaniem i rozpowszechnianiem „Monitora Sądowego i Gospodarczego”, w tym wydatki na wynagrodzenia, oraz
na usprawnienie funkcjonowania sądów powszechnych i prokuratury, a w szczególności na wydatki związane z ich działalnością podstawową i zakupy inwestycyjne. A więc
opłaty te mają finansować samo funkcjonowanie jednostek państwa, a nie samą czynność ogłoszenia. Stąd nie mogą być niskie. Wysokość opłat za te ogłoszenia wynoszą od
250 do 500 zł i znacznie przekraczają koszty ogłoszeń w czołowych polskich gazetach.

9
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2005 r. ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Z pewnością przepisy tej ustawy idą w pożądanym kierunku obniżenia
wysokości opłat oraz ograniczenia sporów o wysokość tych opłat,
co powinno wpłynąć na udrożnienie pracy sądów.
Ö usprawnienie procedur administracyjnych przez wprowadzenie rozwiązań technicznych, organizacyjnych i regulacyjnych.
Nałożone na przedsiębiorcę obowiązki sprawozdawcze i administracyjne mogą być w pełni spełniane ze znacznie mniejszą dokuczliwością
i pracochłonnością tak dla zainteresowanego, jak i dla urzędnika. Wprowadzenie możliwości rozliczania się z podatków za pomocą elektronicznych formularzy (e-tax, a także szerzej e-administracja) sprawiłoby
mniejsze koszty u przedsiębiorców i oszczędności w aparacie skarbowym. Zmiany organizacyjne na szczeblu administracji rządowej i samorządowej mogą przyczynić się do ograniczenia barier prowadzenia
firm. Do tego mogą służyć m.in. metody mierzenia efektywności administracji. Usprawnienie procesu inwestycyjnego wymaga natomiast
również zmian regulacyjnych.
Obok powyższych głównych priorytetów dotyczących ram mikroekonomicznych powinny być podejmowane następujące działania:
A. w ramach wytycznej „Zapewnienie otwartości i konkurencji na
rynkach” (wytyczna nr 8):
Ö szersze wykorzystanie aukcji internetowych w zamówieniach
publicznych;
Ö dokończenie prywatyzacji i usprawnienie nadzoru nad majątkiem państwowym (w tym w sektorach problemowych)
B. w ramach wytycznej „Stworzyć bardziej atrakcyjne środowisko
biznesowe” (wytyczna nr 9):
Ö zmniejszanie klina podatkowego dla samozatrudnionych, w tym
prowadzących równocześnie działalność rolniczą (przez obniżenie składki opłacanej przez pracodawcę);
Ö stosowanie pomocy publicznej na cele horyzontalne a nie sektorowe.
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REFORMY SEKTORÓW I RYNKÓW
– WYBRANE PRZYKŁADY
Transport
Jan Burnewicz

Transport stał się w Europie i w Polsce zauważalnym hamulcem
wzrostu gospodarczego, wymiany międzynarodowej i rozwoju regionalnego. Przestarzałe metody finansowania inwestycji infrastrukturalnych
przyczyniają się do marnotrawstwa środków, wydłużenia czasu ich realizacji i wzrostu zatorów oraz strat czasu. Reforma w tym zakresie
wymaga zmian zasad i procedur programowania oraz monitorowania
inwestycji w infrastrukturze transportowej oraz zwiększenia zdolności
absorpcyjnej funduszy unijnych.
Zliberalizowany rynek transportowy funkcjonuje nieefektywnie, czego wyrazem jest duża zależność użytkowników od jednej gałęzi transportu – samochodowego i motoryzacji indywidualnej. Konieczne jest
zmuszenie sektora kolejowego do podjęcia w sposób poważny wyzwań
konkurencyjnych i dokonania w krótkim czasie niezbędnych zmian
strukturalnych i funkcjonalnych. Podział struktury kolei na autonomiczne zarządzanie infrastruktura i autonomiczne zarządzanie przewozami (forsowany przez UE) nie sprawdza się w praktyce. Wyrazem
tego jest wzrost kosztów działalności kolejowej, pogorszenie jakości oferty przewozowej i pogorszenie bezpieczeństwa przewozów. Konieczne jest
położenie nacisku na rozwój transportu krajowego i regionalnego,
a w tym renesans wysokiej jakości kolejowych przewozów pasażerskich
łączących polskie ośrodki metropolitalne dla wzmocnienia szans rozwojowych rodzimej przedsiębiorczości i ograniczeniu bezrobocia. Należy również przyspieszyć rozwój lotnictwa cywilnego, a zwłaszcza usług
tanich przewoźników. Trzeba położyć nacisk na wykorzystanie roli transportu we wzmacnianiu międzynarodowej konkurencyjności polskiej
gospodarki przez ograniczenie zbędnych regulacji eksploatacyjnych
i zbyt surowych wymogów ekologicznych oraz zagraniczną politykę ekonomiczną ukierunkowaną na ułatwienia polskim przewoźnikom w dostępie do międzynarodowych rynków transportowych.
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Główne kierunki reform:
Ö Lepsze zaspokojenie potrzeb transportowych przedsiębiorców i obywateli. Mimo stworzenia warunków do rozwoju konkurencyjnego
rynku transportowego w Polsce poziom zaspokojenia potrzeb transportowych jest nadal na niskim poziomie. Skutkuje to dużymi stratami czasu w procesach logistycznych i w przemieszczaniu osób,
sięgającymi w ujęciu wartościowym 1% PKB i 2–3% wartości produkcji wielu branż. Oprócz samochodów osobowych i ciężarowych
żaden inny środek transportu nie zapewnia możliwości przewozów
i przejazdów w akceptowalnym terminie, bez przestojów i dodatkowych czynności, pożądaną trasą, przy zapewnieniu dobrej troski
o przedmiot przewozu. Połączenia kolejowe są coraz rzadsze i uciążliwe, transport lotniczy pozostaje dostępny tylko w relacjach między
11 regionami kraju i jest bardzo kosztowny, transport wodny ulega
systematycznej marginalizacji. Przyczynami tego stanu rzeczy są:
a) zredukowane do niespotykanego na świecie poziomu inwestycje
w infrastrukturze transportowej (0,5–0,7% PKB), b) przestarzałe, ociężałe, nieefektywne i niekonkurencyjne struktury podmiotowe w transporcie (jaskrawym przykładem jest Grupa PKP), c) coraz większa
dominacja polityki nad ekonomiką transportu wzmacniania dogmatycznymi elementami wspólnej polityki transportowej UE (polityczny charakter wyboru projektów inwestycyjnych, próby ograniczania
popytu na transport – tzw. decoupling, przecenianie wagi aspektów
ekologicznych transportu nad ekonomicznymi, itd.).
Ö Wzmocnienie międzynarodowej konkurencyjności polskiej gospodarki. Europa przegrywa konkurencję z USA i krajami azjatyckimi zarówno z powodu zbyt wysokich kosztów pracy, słabego wzrostu produktywności firm i sektorów, jak i kosztownego oraz
niesprawnego transportu. Wzrost cen energii będzie jeszcze pogarszał tę sytuację. Polska gospodarka jest klasyfikowana na ostatnim miejscu pod względem konkurencyjności wśród 25 państw
członkowskich UE (w 2004 r. na 60 miejscu na świecie wśród
104 sklasyfikowanych państw). Stały spadek pozycji w rankingach
konkurencyjności wynika głównie z braku nowoczesnej infrastruktury drogowej (autostrad i dróg ekspresowych) i coraz gorszych
międzynarodowych połączeń lotniczych polskich aglomeracji. Atmosferę pogarsza dodatkowo ostracyzm wobec nowych projektów
tranzytu przez Polskę (gazowych, kontenerowych, ekspresowych)
oraz przewrażliwienie na prywatyzację polskich podmiotów transportowych i związane z tym ryzyko zmian kapitałowych.
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Ö Przywrócenie spójności między infrastrukturą transportową a ładem przestrzennym kraju. W ciągu ostatnich kilkunastu lat polityka transportowa w Polsce była pod bardzo silnym wpływem
partykularnych interesów gałęziowych i regionalnych. Na marginesie pozostała konieczność tworzenia państwa sprawnego i efektywnego komunikacyjnie. Wzrost gospodarczy i tworzenie nowych
miejsc pracy wymaga zwiększenia spójności transportowej między regionami Polski o najwyższych potencjalnych możliwościach
rozwojowych, nie dzieląc kraju na efektywniejszy zachód i mniej
efektywny wschód. Inwestycje w infrastrukturze transportowej są
niezbędne zarówno w relacjach między wielkimi aglomeracjami
dotkniętymi zatorami na przeciążonej sieci, jak i w relacjach z regionami o wysokim bezrobociu i niskich kosztach pracy (uwzględniając przyciąganie taniej sezonowej siły roboczej z krajów wschodnich). Tworzeniu spójnej komunikacyjnie, ekonomicznie i społecznie polskiej przestrzeni gospodarczej nie może przeszkadzać
dogmatyczne eksponowanie aspektów ekologicznych. Osiągnięcia
technologiczne w transporcie światowym pozwalają bowiem chronić środowisko naturalne bez konieczności ograniczania aktywności transportu. Rewizji wymagają długookresowe plany rozwoju
polskiej infrastruktury transportowej. Sieć autostrad i dróg ekspresowych nie może być podporządkowana wyłącznie potrzebom
usprawnienia połączeń międzynarodowych i tranzytu, a powinna
być uzupełniona o brakujące połączenia wewnątrzkrajowe między
aglomeracjami miejskimi (odejście od układu „grilla” na rzecz układu „pajęczyny”). Konieczne jest przywrócenie wsparcia państwa
dla modernizacji regionalnej sieci kolejowej, która nie może być
marginalizowana wyniku intensywnej realizacji projektów w międzynarodowych korytarzach kolejowych. Istnienie ogromnego utajonego popytu na usługi lotnicze w Polsce wymaga zwiększenia
liczby lotnisk wykorzystywanych w ruchu regularnym z obecnych
11 do 16–20 w najbliższej przyszłości, zważywszy, że inwestycje
lotniskowe są względnie mało kapitałochłonne i bardzo szybko generują efekty handlowe (pod warunkiem istnienia dogodnych warunków do rozwoju działalności „niskokosztowych” przewoźników
lotniczych).
Ö Wzmocnienie przedsiębiorczości transportowej i logistycznej. Świadczenie usług zarobkowego transportu w Polsce może ulec znacznej
poprawie w wyniku dokonania koncentracji kapitału i zwiększenia roli dużych przedsiębiorstw oraz grup kapitałowych, zdolnych
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do inwestowania w rozwój i nowoczesne technologie. W sferze transportu samochodowego i logistyki w Polsce istnieje nadmierne rozproszenie podmiotowe, skutkujące niską zdolnością rozwojową
i słabą pozycją konkurencyjną na rynkach międzynarodowych. Służyć temu mogą odpowiednie instrumenty fiskalne (degresywne
opodatkowanie majątku transportowego), ułatwienia w dostępie
do kapitałów i kredytów, stymulowanie procesów tworzenia międzynarodowych sieci usług. W sferze regulacji prawnych sektora
transportowego uporządkowania wymaga kwestia udziału sektora prywatnego w zarządzaniu infrastrukturą transportową i pomocy publicznej w zakresie rozwoju i modernizacji tej infrastruktury.
Ö Pełne wykorzystanie funduszy unijnych w polskim transporcie
w latach 2007–2013. W okresie tym istnieje możliwość znacznego nadrobienia zaległości inwestycyjnych w polskiej infrastrukturze transportowej. Spodziewana wielkość środków finansowych
EFRR i Funduszu Spójności, wynosząca około 16,2 mld euro (według NPR w wersji z czerwca 2005 r.), pozwala podnieść wskaźnik intensywności inwestowania do ponad 1,5% PKB, a więc do
poziomu właściwego dla krajów likwidujących bariery w systemach transportowych. W polskich obecnych realiach transportowych uzasadnione jest przeznaczenie około 80% tych środków na
projekty w infrastrukturze drogowej, a 20% na projekty w pozostałych gałęziach transportu. Ważną sprawą jest trafny wybór
projektów, który wymaga jasno określonych działań, poddziałań,
spodziewanych rezultatów i powszechnie akceptowanych logicznych kryteriów wyboru. Zastosowanie szczegółowych kryteriów
przy wyborze projektów autostradowych i w zakresie dróg ekspresowych może okazać się zabiegiem czysto formalnym, gdyż
projektów tych nie będzie więcej niż te, które mieszczą się w ciągach ustalonego przez rząd programu autostradowego. Nie można dopuścić do sytuacji, w której ze względu na przyjęte sztywne
kryteria nie zostanie zrealizowany jakiś odcinek autostrady lub
drogi ekspresowej i nie uzyska się efektu sieciowego oraz ciągłości ruchu międzynarodowego między przeciwległymi granicami
kraju. Szczegółowe kryteria wyboru projektów związanych z budową obwodnic i wzmocnieniem nawierzchni dróg nie powinny
być zbyt rozbudowane i skomplikowane. Wystarczającym kryterium jest fakt istnienia zatorów, uciążliwości dla mieszkańców
i poważnych utrudnień w poruszaniu się pojazdów. Złożone obli77
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czenia efektów ekonomicznych i ekologicznych generowanych
przez małe przedsięwzięcia w infrastrukturze drogowej (odcinki
kilku kilometrów) w praktyce mają niewielki sens i mogą jedynie podwyższać koszty realizacji projektów.
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Rynek komunikacji elektronicznej
Tomasz Kulisiewicz

W ciągu ostatnich kilku lat mamy do czynienia z szybkim rozwojem
komunikacji elektronicznej w Polsce.
Widoczny jest on m.in. w telefonii komórkowej. Po 13 latach od wydania pierwszej koncesji liczba użytkowników komórek przekroczyła
25,3 mln (gęstość telefonii komórkowej liczona na 100 mieszkańców
wyniosła 65,9%)10, a do końca 2005 r. oczekuje się jej wzrostu do 27,7–
27,9 mln (gęstość 72,2-72,8%).
Ok. 28,2% mieszkańców Polski powyżej 15 roku życia korzysta z Internetu, co oznacza 10 mln aktywnych Internautów. Ponad połowa (50,4%)
nich korzysta z sieci codziennie lub prawie codziennie11. W ciągu ostatnich 2–3 lat wyraźne jest przesunięcie się z korzystania z Internetu
w szkole, na uczelni czy w miejscu pracy na dostęp z domu: w domu korzysta 65,9% badanych, w pracy 22,5%, na uczelni lub w szkole 19,6%.
Dostęp szerokopasmowy
Dla społecznego i gospodarczego oddziaływania komunikacji elektronicznej bardzo ważny jest udział łączności szerokopasmowej:
Ö dostęp szerokopasmowy (wysokie prędkości transmisji) umożliwia
dostarczanie odbiorcom treści multimedialnych, atrakcyjnych w odbiorze i skutecznych w przekazie (np. edukacyjnym); możliwy jest
już przekaz obrazu telewizyjnego (nawet telewizji wysokiej rozdzielczości z dźwiękiem wysokiej jakości); dostawcy usług internetowych oferują już programy radiowe i telewizyjne;
Ö podłączenie przez łącze stałe daje ciągłą dostępność, co jest ważnym czynnikiem psychologicznym (swoboda korzystania w dowolnej chwili, brak obaw przed przekierowaniem połączenia przez tzw.
dialery);
10
Polski Rynek Telekomunikacyjny 2004/2005 (Telecom Team, www.tns-global.pl/centrum/2005/2005-09/wid/1063).
11
Cykliczne badanie NetTrack SMG/KRC, wyniki za maj–lipiec 2005 r.
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Ö ceny abonamentów za dostęp spadły do poziomu akceptowalnego
dla budżetów gospodarstw domowych (poniżej 100 zł miesięcznie
za dostęp średniej przepływności).
Według badania NetTrack polscy użytkownicy łączą się z domu z Internetem przede wszystkim za pomocą stałego łącza (51,3%), a już tylko 12% korzysta z tradycyjnego modemu telefonicznego. Przyczynił się
do tego przede wszystkim szybki rozwój w latach 2004–2005 r. zasięgu
technologii ADSL12 oraz dostępu przez telewizję kablową, a także przez
sieci osiedlowe, w tym radiowe.
W połowie 2005 r. z dostępu ADSL korzystało ponad 900 tys. użytkowników, w tym ok. 880 tys. abonentów Neostrady TP. Na koniec 2005 r.
prognozowane jest ok. 1,24 mln użytkowników ADSL. Dostęp do Internetu dostarcza też niemal 100 operatorów telewizji kablowej w ponad
160 sieciach – korzysta z tego ponad 300 tys. użytkowników. Od połowy
lat 90. powstały też w dużych osiedlach miejskich, a w ciągu ostatnich
kilku lat, wraz z rozwojem technologii radiowych, także na przedmieściach aglomeracji miejskich różnej wielkości sieci osiedlowe.
Na razie tylko w sieci e-Wro we Wrocławiu operatorem sieci osiedlowej jest dostawca sieciowych usług publicznych – wrocławskie MPEC –
choć teoretycznie model ten mogliby stosować wszyscy miejscy operatorów systemów sieciowych, dysponujący prawem drogi i rozbudowaną
infrastrukturą przestrzenną (ciepłownictwo, kanalizacja i wodociągi,
gazownictwo).
Rolę uzupełniającą pełni dostęp satelitarny, który w wersji tzw. jednokierunkowej zszedł do poziomu kilkuset zł za sprzęt i ok. 100 zł za
abonament miesięczny. Podobnie kształtują się koszty dostępu przy
wykorzystaniu szybkiej transmisji komórkowej (EDGE, UMTS).
Teoretycznie nie ma dziś w Polsce miejsca, w którym nie dałoby się
zestawić łącza szerokopasmowego – przynajmniej w bardziej potrzebnym użytkownikom kierunku od sieci do użytkownika. Dzięki dużemu
rozwojowy sieci dostępowej w latach 2004–2005 oraz wykorzystaniu
tzw. renty zacofania w sieciach szkieletowych w latach 1995–2005 istniejąca w Polsce infrastruktura techniczna nawet przewyższa obecne
zapotrzebowanie społeczne i gospodarcze na usługi dostępowe. Problemem pozostaje jednak duża nierównomierność terenowa jej obecności
i wykorzystania.
ADSL (ogólnie xDSL) to technologia transmisyjna wykorzystująca pasmo wysokich
częstotliwości, niewykorzystywane do transmisji głosowej w miedzianym kablu telefonicznym. Umożliwia transmisję danych równolegle do rozmów głosowych, nie powodując zajętości numeru telefonicznego.
12
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Komputery są obecnie w ok. 58% gospodarstw domowych13. Ok. 57%
gospodarstw mających komputery ma też podłączenie do Internetu.
Jednak w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców korzysta z Internetu niemal 51% mieszkańców, w miastach od 100 do 500 tys. –
ok. 45%, natomiast na wsi niecałe 21% – mimo że komputery ma na
wsi niemal 68% gospodarstw, czyli więcej niż w dużych miastach (45%).
Jeszcze większa jest dysproporcja w technologiach dostępowych: z innych badań wynika, że jeśli w średnich i większych miastach ponad
połowa połączeń to łącza stałe, to na wsi odsetek ten wynosi zaledwie
ok. 5%.
Programy rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
W Narodowym Planie Rozwoju 2004–2006 znalazł się zapis:
„[…] rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zdolnej do długofalowego, harmonijnego rozwoju, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz poprawę spójności społecznej,
ekonomicznej i przestrzennej z Unią Europejską na poziomie regionalnym i krajowym”. Przewidziano realizację działań zmierzających
do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w wybranych programach
operacyjnych oraz regionalnych programach rozwoju. Na działania
te przewidziano istotne środki m.in. na program rozwoju nowoczesnych technologii oraz budowę sieci światłowodowych (prowadzony
od 5 lat projekt „Pionier” połączenia wszystkich ośrodków akademickich i naukowych w Polsce szybkimi sieciami światłowodowymi).
Głównymi pozycjami są prace projektowe budowy rządowego systemu usług e-administracji pod nazwą Wrota Polski, portalu administracji publicznej – gov.pl oraz systemów lokalnych (systemy pilotowe – „Wrota Małopolski” i „Wrota Podlasia”). W czerwcu 2005 r. Rada
Ministrów przyjęła „Strategię kierunkową rozwoju informatyzacji
Polski do 2013 r. oraz perspektywiczną prognozę transformacji społeczeństwa informacyjnego do 2020 r.”, zaś w październiku „Krajowy
Program Reform na lata 2005–2008”. W tym ostatnim znalazły się
m.in. uproszczenie procedur administracyjnych i obniżenie kosztów
prowadzenia działalności gospodarczej poprzez wykorzystanie rozwiązań e-administracji (Priorytet 2. Rozwój przedsiębiorczości) oraz
liberalizacja rynku telekomunikacyjnego (Priorytet 4. Rozwój i moBadanie Diagnoza społeczna 2005, red. J. Czapiński, T. Panek, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Warszawa, wrzesień 2005.

13

81

BIAŁA KSIĘGA 2005

dernizacja infrastruktury oraz zapewnienie warunków konkurencji
w sektorach sieciowych)14.
Oceniając dotychczasową realizację programów „Wrota Polski”, „Strategia e-Polska” i „Narodowa Strategia Rozwoju dostępu szerokopasmowego do Internetu na lata 2004–2006”, można stwierdzić, że zaproponowane rozwiązania są zgodne z obecnymi kierunkami rozwoju
technologii informacyjnych i możliwe do realizacji.
Praktyczne problemy w finansowaniu programów wynikają głównie
z dużych opóźnień w przekazywaniu środków, co jest po części rezultatem skomplikowanych procedur i powolnego zdobywania doświadczeń
przez beneficjentów. Choć w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, w którym jest też działanie „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, złożono wnioski na kwotę dofinansowania stanowiącą 170% alokacji na cały okres programowania, a łączna wartość podpisanych umów stanowi 44% środków na lata 2004–2006,
to wydatkowano tylko ok. 3,9% alokacji na 2004 r. i 0,91% na cały okres
programowania15.
Nie udało się uruchomić finansowania w układzie partnerstwa publiczno-prywatnego. Pobożnym życzeniem okazał się też sformułowany
w NPR pomysł przeznaczania 10% oszczędności budżetowych na inwestycje w informatyzację administracji publicznej.
W kwietniu 2005 r. uchwalono ustawę o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Ustawa systematyzuje zasady tworzenia infrastruktury informacyjnej administracji
publicznej oraz informatycznych rejestrów państwowych i ich finansowania oraz porządkuje pojęcia rozproszone dotąd po różnych ustawach resortowych, dając podstawę do przezwyciężenia barier resortowych systemów informatycznych administracji publicznej i ich
niespójności.
Do zagadnień Strategii Lizbońskiej powiązanych z komunikacją elektroniczną należy problematyka e-zdrowia w tym usług medycznych na
odległość. Rozwiązania z tej dziedziny pozostaną przez najbliższe lata
na poziomie pilotaży i eksperymentów wobec ogólnie bardzo złego stanu publicznej służby zdrowia, która nie potrafi rozwiązać daleko bardziej przyziemnych problemów prawidłowego działania na co dzień.
Prowadzonych jest tu kilka projektów pilotowych m.in. z dziedziny te14
Krajowy Program Reform na lata 2005–2008, projekt wstępnie przyjęty przez Radę
Ministrów 5 października 2005 r.
15
Tamże.
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lemonitoringu, czołowe kliniki specjalistyczne współpracują w sferze
zdalnych konsultacji medycznych oraz telediagnostyki.
Problematykę e-administracji omawiamy w oddzielnym opracowaniu.
Zagadnienia komunikacji elektronicznej i społeczeństwa informacyjnego znalazły miejsce w przyjętym we wrześniu 2005 r. projekcie Narodowego Planu Rozwoju 2007–2013 (4. Program horyzontalny „Innowacje, inwestycje, badania i rozwój” a w nim program operacyjny „Nauka,
nowoczesne technologie i społeczeństwo informacyjne” oraz 5. Program
horyzontalny „Rozwój zasobów ludzkich i kapitału społecznego” – programy operacyjne „Wykształcenie i kompetencje” oraz „Administracja
sprawna i służebna”.
Media elektroniczne – konwersja RTV
na nadawanie cyfrowe
W Europie po 2010 r. rozpocznie się przejście z naziemnej telewizji
analogowej na cyfrową (radio T-DAB i telewizja DVB-T), ważne z uwagi na zwalnianie częstotliwości na potrzeby innych służb łączności oraz
możliwość pomieszczenia dużo większej liczby programów na obecnych
częstotliwościach. Przekaz cyfrowy umożliwia nadawcom i operatorom
multipleksów16 dostarczanie telewizji wysokiej rozdzielczości i szerokoekranowej oraz usług dodanych (przewodników programowych, usług
interaktywnych). W maju 2005 r. Rada Ministrów przyjęła „Strategię
przejścia z techniki analogowej na cyfrową” opracowaną przez Międzyresortowy Zespół ds. Wprowadzania Telewizji i Radiofonii Cyfrowej.
Zakłada ona realizację w Polsce modelu przyspieszonej konwersji, uruchomienie dwóch multipleksów cyfrowych z programami ogólnokrajowymi oraz zakończenie procesu przejścia do 2014 r.
Nowe możliwości techniczne
Przełomowym momentem w budowie infrastruktury dostępowej na
wsiach i w małych miastach może być uruchomienie zintegrowanych
systemów dostępowych i komunikacji elektronicznej, bazujących na
rozwijającej się obecnie technologii WiMax, wykorzystującej pasmo częstotliwości 3,6–3,8 GHz. Jej zaletą są wysokie prędkości transmisji przy
Multipleksy to tzw. platformy cyfrowe dostarczające programy RTV odbiorcom w postaci pakietów programowych i kanałów tematycznych wraz z usługami towarzyszącymi (np. elektroniczne przewodniki programowe). Dostarczanie może przebiegać przez
transmisję naziemną, przez sieci kablowe i satelitarne.

16
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stosunkowo niskich kosztach sprzętu. Obecnie powstaje w kraju kilka
pilotowych sieci WiMax, m.in. przy dofinansowaniu ze środków akcesyjnych. Po dwóch przetargach na częstotliwości ogólnokrajowe (grudzień 2004 i lipiec 2005), we wrześniu 2005 r. rozpoczęto 317 postępowań dla obszarów powiatów.
WiMax umożliwia zbudowanie stosunkowo niewielkim kosztem systemów zapewniających komunikację elektroniczną administracji, przedsiębiorców i obywateli. Na poziomie gminnym i powiatowym można
tworzyć systemy dostępu do Internetu dla celów edukacji, rozrywki i gospodarki (m.in. bankowość elektroniczna), usług e-administracji oraz
systemy telefonii głosowej (telefonia VOIP).
Nową jakość do obecnego krajobrazu telekomunikacji może wnieść
pojawienie się wraz z takimi systemami ich lokalnych operatorów: komercyjnych lub o charakterze non-profit. Już obecnie ok. 31% użytkowników Internetu ankietowanych w badaniu „Diagnoza społeczna 2005”
deklaruje, że korzystało z telefonii internetowej kiedykolwiek, a ok. 13%
– w tygodniu poprzedzającym badanie. Wraz ze wzrostem gęstości dostępu szerokopasmowego oraz pojawieniem się gminnych sieci odsetek
ten może istotnie wzrosnąć, zmieniając stan telekomunikacji w Polsce.
Stan regulacji
Uchwalenie Prawa telekomunikacyjnego w 2004 r.17 dostosowało
podstawy polskiego systemu regulacji telekomunikacji do wymagań UE.
Głównym problemem implementacyjnym jest zakończenie wydawania
rozporządzeń wykonawczych oraz bardzo pracochłonna analiza
18 tzw. rynków właściwych, określenie na każdym z nich podmiotów
o znaczącej pozycji rynkowej (SMP) i zdefiniowanie ich obowiązków.
Określenie operatorów SMP jest kluczowe dla konkurencyjności rynku. Zadaniem tym obarczony jest prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty. Jednak w sferze regulacji i egzekucji decyzji regulacyjnych nadal występują duże problemy:
Ö mimo ciążącego na nas od 1 maja 2004 r. obowiązku nie wdrożono
jeszcze tzw. otwarcia lokalnej pętli abonenckiej (LLU)18; w Polsce
nie została otwarta ani jedna pętla lokalna;
Ustawa z 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800).
Operator zasiedziały umożliwia innym usługodawcom (np. dostawcom Internetu)
podłączenie się do swojej pętli lokalnej, czyli łącza telefonicznego od centrali do abonenta – w ten sposób mogą oni świadczyć usługi bez kosztownego dublowania infrastruktury technicznej łączy.
17
18
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Ö choć od wejścia do Unii operatorzy stacjonarni i komórkowi obowiązani byli zapewnić przenośność numerów (możliwość „zabrania” ze sobą numeru telefonicznego przy zmianie operatora), to do
początku października br. operatorom komórkowym udało się opóźnić wykonanie ciążącego na nich obowiązku;
Ö niezwykle długo trwa wdrażanie zintegrowanego numeru alarmowego „112”, co bezpośrednie zagraża zdrowiu, bezpieczeństwu i życiu obywateli;
Ö po skutecznym zaskarżeniu decyzji regulatora nie ma obecnie obowiązującej referencyjnej oferty operatora zasiedziałego na połączenia międzyoperatorskie – tymczasem jest to podstawą równoprawnej konkurencji operatorów.
Część powyższych zaniedbań doprowadziła do wszczęcia przeciw
Polsce postępowania Komisji Europejskiej.
Oddzielnym problemem jest zakres kompetencji oraz współpraca
dwóch organów regulacyjnych komunikacji elektronicznej: regulatora
telekomunikacji (URTiP) oraz regulatora mediów (KRRiT). W rozwiązaniu problemu spójnej regulacji komunikacji elektronicznej dodatkowo przeszkadza upolitycznienie regulatora mediów, wynikające m.in.
z trybu nominacji członków. Na świecie dominuje obecnie model osobnych regulatorów, jednak konwergencja telekomunikacji, teleinformatyki i mediów elektronicznych wymagać będzie regulatora zintegrowanego.
Zalecenia
Zalecenia dotyczące warunków implementacji Strategii Lizbońskiej
w sferze komunikacji elektronicznej można podzielić na kwestie regulacyjne, zalecenia dotyczące administracji publicznej oraz zalecenia dla
sfery edukacji dotyczące komunikacji elektronicznej.
Zalecenia regulacyjne
Kluczowym zagadnieniem realizacji Strategii Lizbońskiej w sektorze komunikacji elektronicznej jest obecnie zakończenie implementacji
modelu regulacyjnego – a więc:
Ö przeprowadzenie analizy rynków właściwych;
Ö ustalenie przedsiębiorstw dysponujących istotną pozycją rynkową
i określenie ich obowiązków;
Ö wprowadzenie kompletu ofert referencyjnych operatora zasiedziałego.
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Warunkiem podstawowym jest podniesienie skuteczności działania
regulatora. Dotychczas decyzje regulatora wydawane były z dużym opóźnieniem, a następnie nie przestrzegano ich sprawnej egzekucji.
W najbliższym czasie wymagane będą też zmiany w prawie telekomunikacyjnym, uściślające pewne kwestie lub usuwające usterki,
które niekiedy mają bardzo duże znaczenie – np. użyte sformułowanie pojęć „abonent” i „użytkownik” doprowadziło do wykluczenia
z przenośności numerów użytkowników telefonów komórkowych prepaid.
Krokiem następnym powinno być rozstrzygnięcie wspólnej lub osobnej regulacji telekomunikacji i mediów elektronicznych, a w przypadku
pozostawienia osobnych regulatorów, jasne określenie zasad współdziałania i podziału kompetencji organów.
W dalszym horyzoncie czasowym należy wypracować ścieżkę przejścia z koniecznej na obecnym etapie rozwoju sektorowej regulacji wyprzedzającej (ex ante) do docelowej regulacji ex post, mającej charakter
ponadsektorowy i antymonopolowy. Istnieje bowiem niebezpieczeństwo
„przeregulowania” sektora komunikacji elektronicznej, polegające na
wprowadzaniu – w imię jego liberalizacji – bardzo szczegółowych przepisów i procedur, które mogą krępować rozwój, wymagając rozbudowanej działalności biurokratycznej zarówno ze strony regulatora, jak
i podmiotów rynkowych. Obciążenie obowiązkami biurokratycznymi
sprzyja operatorom zasiedziałym, którzy mają dostatecznie duże zasoby do wypełniania czasochłonnych obowiązków regulacyjnych, a dysponując siłą, mogą rozgrywać sytuacje i przepisy na swoją korzyść. Etapem pośrednim w przechodzeniu z regulacji ex ante na regulację ex post
może być tzw. „regulacja lekkiej ręki”, której przykładem są systemy
regulacyjne Australii i Nowej Zelandii.
Zalecenia dotyczące e-administracji
Rozwiązaniem umożliwiającym efektywny ekonomicznie rozwój eadministracji jest zbudowanie wspólnej platformy elektronicznej świadczenia takich usług. Założenia takiego rozwiązania – Elektronicznej
Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) – zostały przedstawione w opracowaniu Wrota Polski. Warunkiem jej realizacji jest
zapewnienie dostępu szerokopasmowego wszystkim jednostkom administracji.
W lipcu 2005 r. minął termin przeniesienia do ustawy o dostępie do
informacji publicznej oraz do rozporządzenia o BIP ważnej dla e-admi86
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nistracji dyrektywy19 o udostępnianiu informacji wytwarzanych lub
zbieranych przez administrację (takich jak dane statystyczne, prawne,
geograficzne, społeczno-ekonomiczne, ruchu drogowego, turystycznego,
edukacji) do celów innych niż pierwotne, w sposób komercyjny lub niekomercyjny, przedsiębiorcom i organizacjom pozarządowym. Dyrektywa powinna zostać jak najszybciej zaimplementowana m.in. w ustawie
o dostępie do informacji publicznej oraz w rozporządzeniu o BIP.
Jeśli ustawa o informatyzacji ma spełnić swoje zadanie – stworzenie
jednolitego środowiska prawnego dla budowy społeczeństwa
informacyjnego, a w szczególności ram normatywnych do funkcjonowania e-administracji – to należy jak najszybciej opracować szereg rozporządzeń wykonawczych, regulujących m.in. posługiwanie się dokumentami elektronicznymi w administracji (w tym dokumentami zawierającymi akty normatywne i elektronicznymi dziennikami urzędowymi) oraz
określających warunki bezpieczeństwa udostępniania formularzy oraz
wzorów podań i wniosków w postaci elektronicznej.
Bardzo szybko należy uruchomić takie systemy usług publicznych,
które przynoszą obopólne korzyści zarówno społeczeństwu, jak i administracji. Do najpilniejszych należy wdrożenie systemów elektronicznego przesyłania deklaracji podatkowych dla firm oraz możliwości
dostępu przez podatników do stanu ich rozliczeń podatkowych (projektowany przez Ministerstwo Finansów system e-Deklaracje).
Na nowe wyzwania stojące przed administracją wskazuje m.in. dokument Komisji Europejskiej eGovernment Beyond 2005. Należą do nich:
Ö dostosowanie się do zmian demograficznych (starzenie się społeczeństw, dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych);
Ö konieczność zdalnej realizacji funkcji państwa dla wszystkich obywateli Unii wobec rosnącej mobilności wewnątrzkrajowej i wewnątrzwspólnotowej obywateli.
Zalecenia z dziedziny edukacji powszechnej
Priorytetem powinno być zapewnienie dostępu szerokopasmowego
szkolnych pracowni internetowych oraz wyposażenie w takie pracownie także wszystkich szkół podstawowych.
Jeszcze ważniejsze jest pełne przeszkolenie wszystkich nauczycieli
w wykorzystywaniu takich pracowni w nauczaniu wszystkich przedDyrektywa 2003/98/WE z 17 listopada 2003 r. o ponownym wykorzystaniu informacji
sektora publicznego.
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miotów. Niestety m.in. z powodu słabego przygotowania nauczycieli oraz
braku środków obecne wykorzystanie pracowni internetowych w szkołach ogranicza się przeważnie do 1–2 godzin podstaw informatyki tygodniowo, a dostępne także w Polsce zasoby edukacyjne nie są wykorzystywane w nauczaniu innych przedmiotów – zwłaszcza takich jak geografia, fizyka, chemia, biologia, języki obce, wychowanie obywatelskie.
Stan ten należy pilnie zmienić.
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Rynek elektroenergetyczny
Włodzimierz Lewandowski

Możliwość rozwoju rynku energii elektrycznej w Polsce znacząco ograniczana jest przez kontrakty długoterminowe (KDT) zawarte z wytwórcami w latach 1993–1998. Obecnie kontrakty te obejmują niecałe 60%
krajowej energii, która sprzedawana jest po cenach wyższych od rynkowych. Do tego dochodzi obowiązkowy zakup droższej energii odnawialnej oraz wytwarzanej w skojarzeniu, co w efekcie powoduje, że ponad
65% energii na polskim rynku nie jest przedmiotem swobodnego obrotu.
Teoretycznie w 2004 r. rynek energii elektrycznej w Polsce był otwarty
w ponad 50%. Natomiast praktyczne otwarcie rynku nie przekroczyło
10%. Odbiorcy uprawnieni mogą zawierać samodzielnie umowy na
sprzedaż energii bezpośrednio z wytwórcami energii lub spółkami obrotu. Odbiorcy są zainteresowani korzystaniem z zasady TPA, jednak
aktualna sytuacja na rynku powoduje, że praktycznie funkcjonuje ona
w mocno ograniczonym zakresie.
2004 r. charakteryzował się wyraźnym spowolnieniem procesów prywatyzacyjnych w elektroenergetyce. Równocześnie duża niepewność
regulacyjna nadal powstrzymuje inwestorów przed angażowaniem się
w prywatyzację sektora energetycznego. Wysokie ryzyko inwestycyjne
powoduje ograniczenie popytu na przedsiębiorstwa elektroenergetyczne, co zmniejsza wycenę prywatyzowanych przedsiębiorstw.
Mimo powyższych krytycznych uwag na temat polskiego rynku energii elektrycznej należy stwierdzić, że zwiększa się skuteczność szeroko
rozumianej regulacji sektora energetycznego (z udziałem właściwych
w sprawach sektora organów administracji państwowej, nie tylko Urzędu Regulacji Energetyki). Jednak wiele pracy należy jeszcze wykonać,
by osiągnąć zadawalający stan w tym zakresie. Z tego powodu należy
zintensyfikować działania w zakresie wdrażania rynku w sektorze elektroenergetycznym. Jednak działania te powinny się cechować dużą rozwagą oraz powinny prawidłowo identyfikować możliwe ich skutki.
Powinny być także prowadzone na bazie analizy sytuacji krajowej w ści-
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słym powiązaniu z sytuacją międzynarodową. Popełnione błędy lub niewłaściwa ocena potencjalnych zagrożeń może prowadzić do nieobliczalnych skutków dla całej gospodarki (np. przypadek kryzysu kalifornijskiego). Dla efektywnego wrażania rozwiązań rynkowych konieczne jest
także wypracowanie metod konkurowania z europejskimi i światowymi gigantami energetycznymi popieranymi przez organy rządowe.
Biorąc pod uwagę powyższe, należy wskazać na następujące cele restrukturyzacji sektora elektroenergetycznego w Polsce:
Ö Należy dążyć do racjonalnej redukcji kosztów funkcjonowania energetyki, ponadto redukcja kosztów powinna być dokonywana przy
utrzymaniu i poprawie stanu bezpieczeństwa energetycznego.
Ö W procesie taryfowym powszechnie powinien być uwzględniony
(ostatnie zmiany prawa energetycznego idą w tym kierunku) w uzasadnionej wielkości zwrot z kapitału zainwestowanego w energetyce. Ceny energii elektrycznej powinny być ustabilizowane na
poziomie akceptowalnym dla gospodarki krajowej i konkurencyjne do cen energii elektrycznej wytwarzanej za granicą. W ramach
redukcji kosztów musi być także prowadzona racjonalna polityka
cenowa (w większym stopniu polityka fiskalna). Bez tego trudno
będzie kreować konkurencyjność krajowej gospodarki w dobie globalizacji uzależnionej od kosztów zakupu nośników energii (w tym
energii elektrycznej). Należy także zmienić stałą tendencję do
zwiększania zewnętrznych obciążeń finansowych sektora elektroenergetycznego (wprowadzanie kolejnych podatków i opłat konsumuje wzrost efektywności działania i redukcje kosztów) oraz
konsekwentnie dążyć do obniżek cen energii elektrycznej i do zagwarantowania, że wdrożenie rozwiązań rynkowych spowoduje
spadek tych cen.
Ö Konieczne jest efektywne rozwiązanie problemu kontraktów długoterminowych (jako jednej z głównych przeszkód ograniczających
rozwój rynku energii), aby zabezpieczyć interesy producentów energii elektrycznej, PSE SA, kredytodawców i odbiorców finalnych
oczekujących widocznych efektów zainicjowanego procesu wdrażania mechanizmów rynkowych w sektorze elektroenergetycznym.
Rozwiązywanie KDT powinno być połączone ściśle z procesem prywatyzacji i restrukturyzacji.
Ö Dla zapewnienia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw elektroenergetycznych należy dokończyć restrukturyzację podsektorów wytwarzania, obrotu i dystrybucji energii elektrycznej.
Równocześnie należy zadbać o to, aby procesy restrukturyzacji
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i konsolidacji nie prowadziły do wzrostu kosztów sprzedaży energii oraz obsługi klientów poprzez wymuszanie dublowania koniecznych zasobów. Powinien być zapewniony wysoki stopień przejrzystości procesu dostawy energii elektrycznej i uniemożliwić
subsydiowanie krzyżowe jednej działalności przez inne. Należy prowadzić efektywną i obiektywną kontrolę procesów konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego. Zasadne jest określanie na etapie konsolidowania się grup podmiotów ich wpływu na rozwój
konkurencji i ewentualne korygowanie (blokowanie określonych
połączeń) koncepcji pod kątem efektywności rozwoju rynku. Konieczne jest także, jasne i długofalowe określenie, które procesy
konsolidacji powinny zostać zrealizowane przed sprywatyzowaniem
danych podmiotów, a które po ich prywatyzacji.
Ö Powinny być realizowane działania w zakresie opracowania i konsekwentnego realizowania koncepcji (strategii) prywatyzacji.
W miarę szybkie wdrożenie zasad funkcjonowania rynku energii
elektrycznej jest niezbędne dla prowadzenia efektywnej prywatyzacji. Jednocześnie funkcjonowanie rynku bez dostatecznego stopnia prywatyzacji jest utrudnione. Należy określić stabilną strategię łączącą i optymalizującą oba te elementy. Zasady prywatyzacji
muszą być określone także w kontekście postępującej liberalizacji
krajowego rynku energii elektrycznej i integracji rynku europejskiego. Środki z prywatyzacji przynajmniej w części powinny być
przeznaczone na restrukturyzację i wdrożenie konkurencji w sektorze. Przekształcenia własnościowe nie mogą być realizowane pod
presją czasu i konieczności za wszelką cenę uzyskiwania doraźnych korzyści dla zrównoważenia budżetu. Ponadto zasadne jest
przygotowanie strategii dopuszczania w procesie prywatyzacji do
integracji poziomej i pionowej także w kontekście własnościowych
powiązań krajowych i międzynarodowych inwestorów.
Ö W obszarze, gdzie funkcjonuje konkurencja, kluczową rolę musi
odgrywać silny i przygotowany kompetencyjnie urząd odpowiedzialny za jej ochronę (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta). Powinien on skutecznie nadzorować struktury przedsiębiorstw
działających na rynku energii elektrycznej oraz ewentualne porozumienia między nimi. Zasadne jest także prowadzenie okresowej
oceny skuteczności działań tego urzędu, a także Urzędu Regulacji
Energetyki oraz innych organów administracji uczestniczących
w procesie regulacji. Wspólnym zadaniem obu wymienionych urzędów powinno być zapewnienie efektywności mechanizmu rynku
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krajowego już w skali poszerzonej Unii Europejskiej, ochronę interesów zarówno klientów, jak i przedsiębiorstw korzystających
z usług monopoli naturalnych oraz wysokiego poziomu konkurencji w obszarach produkcji i handlu energią elektryczną. Równocześnie w miarę wdrażania konkurencji rola urzędu regulacyjnego powinna maleć tak jak obszar poddany regulacji. Należy również
zdecydowanie ograniczyć tzw. niepewność regulacyjną, a w ramach
tego zasadne jest prowadzenie przewidywalnej, konsekwentnej
i długofalowej polityki regulacyjnej. Istniejący stan powstrzymuje
inwestorów przed angażowaniem się w prywatyzację sektora energetycznego, podraża koszty kredytów i utrudnia bieżącą działalność firm sektora oraz planowanie w dłuższej perspektywie.
Ö Zasadne wprowadzenie i zaktywizowanie instrumentów nakierowanych na efektywne wykorzystanie przez sektor elektroenergetyczny położenia geograficznego kraju pomiędzy regionami Europy z nadmiarem nośników (taniej) energii i regionami cechującymi się jej deficytem (energia droga) przy uwzględnieniu poprawy
ogólnego klimatu politycznego. W ramach tego zasadne podjęcie
i prowadzenie bardziej zaawansowanej ekspansji zagranicznej
przez przedsiębiorstwa sektora oraz rozwijanie połączeń transgranicznych. Należy także stworzyć lepsze warunki włączania się
przedsiębiorstw elektroenergetycznych (wykorzystanie efektu synergii) w coraz większym stopniu w nowe obszary działalności
biznesowej realizowanej w warunkach konkurencyjnych (usługi
energetyczne, e-biznes, telekomunikacja, przedsiębiorstwa multienergetyczne) zarówno w kraju, jak i za granicą. Działalność ta
powinna być ściśle monitorowana pod kątem nieograniczania konkurencji.
Ö Ważna jest ochrona polskiej racji stanu. Ochrona ta powinna być
realizowana na bazie długoterminowej strategii dla sektora elektroenergetycznego, tak aby uniknąć zbyt dużego wpływu czynników
„sektora” i politycznych. W tym zakresie należy także wykreować
i monitorować działanie mechanizmów (w części tymczasowych –
do zakończenia procesów prywatyzacji) ograniczających ręczne
sterowanie przez jedynego właściciela (państwo), a co za tym idzie,
znacznego wpływu polityki na działalność firm sektora.
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Wspólnotowe wytyczne polityki zatrudnienia
Efektywna polityka zatrudnienia
Urszula Sztanderska

Polityka zatrudnienia
w zrewidowanej Strategii Lizbońskiej
Realizacja Strategii Lizbońskiej okazała się niedostateczna, by w perspektywie 2010 r. osiągnąć stan społeczeństw i gospodarek krajów-członków UE, który można byłoby określić jako najbardziej konkurencyjne
w skali świata. Żeby sprostać wyzwaniom płynącym z globalizacji, zmian
demograficznych, przyspieszenia technologicznego i szoków ekonomicznych musi podjąć radykalne kroki, które rzeczywiście przybliżałyby ją
do celów Strategii Lizbońskiej. Nie wycofując się z żadnego z wcześniej
ustalonych celów i działań, postanowiono wzmocnić te, które mają podnieść dynamikę PKB i zwiększyć zatrudnienie.
Rewizja Strategii Lizbońskiej, dokonana w bieżącym roku, podniosła
rolę wzrostu zatrudnienia także dlatego, że uznano jego priorytet (wespół
ze wzrostem PKB) nad innymi celami, przedtem stawianymi na równi.
Tymi celami były przede wszystkim: spójność społeczna oraz wysoka jakość pracy, przez którą rozumie się m.in. stosowanie większości tzw. zdobyczy socjalnych pracowników, usankcjonowanych prawem, np. ochronę
stosunku zatrudnienia, określenie maksymalnego czasu pracy, jego rozkładu, prawa do urlopów, ubezpieczenia społecznego itp. Nie zaniechano
wprawdzie całkowicie dążenia do wymienionych celów społecznych, ale
uznano, że nie można traktować ich na równi ze wzrostem zatrudnienia,
że to jemu należy przypisać pierwszeństwo, szczególnie w sytuacji konfliktu między różnymi celami. Priorytetowe traktowanie wzrostu zatrudnienia wynika głównie z dwóch przesłanek: nie można osiągnąć spójności społecznej, jeśli występuje niedostatek pracy, bezprzedmiotowe również stają się prawa do wysokiej jakości pracy, kiedy pracy brakuje, a nadto
w warunkach głębokich zmian demograficznych niska stopa zatrudnienia przekreśla możliwość zachowania większości podstawowych cech
modelu społecznego i ekonomicznego. To podejście jest jak najbardziej
adekwatne do polskich warunków.
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Krajowe Porozumienie na Rzecz Wzrostu i Zatrudnienia
W Polsce oczywiście obydwa uzasadnienia konieczności wzrostu zatrudnienia są niezwykle ważne. Stopa bezrobocia jest najwyższa w UE,
bierność osób wieku produkcyjnym również. Bezrobocie silnie koreluje
z ubóstwem, niejako podwójnie wykluczając dotknięte nim osoby i członków ich rodzin (Pacci i in. 2004). Bierność częściej współwystępuje z gwarantowaną alimentacją ze środków publicznych, lecz również w dużym
stopniu wyłącza biernych z aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Wprawdzie jesteśmy społeczeństwem stosunkowo młodym, w wiek
produkcyjny dopiero co weszły roczniki kolejnego wyżu demograficznego, ale odnotowujemy drastyczny spadek dzietności, a powojenny wyż
demograficzny wkrótce będzie osiągał wiek emerytalny. To zaś znaczy,
że na barkach malejącej populacji osób w wieku produkcyjnym spocznie ciężar utrzymania coraz liczebniejszej populacji osób w wieku
poprodukcyjnym. Niska aktywność zawodowa hamuje też dynamikę PKB.
Jednocześnie nietrudno zauważyć, że likwidacja tak wysokiego bezrobocia, czy osiągnięcie wysokiej aktywności zawodowej ludności, nie
mogą nastąpić natychmiast, nawet wówczas, kiedy powstałyby bardzo
korzystne warunki ku temu. Proces ten trwałby przez lata – dlatego
dziś, bez zwłoki, priorytetowe traktowanie wzrostu zatrudnienia jest
konieczne. Miejsca pracy nie powstaną jednak, jeśli będzie kontynuowana dotychczasowa polityka makroekonomiczna, mikroekonomiczna i strukturalna. Istnieje potrzeba radykalnych zmian, zaś te wymagają często naruszenia dotychczasowych układów, interesów, poświęcenia innych celów. Godne rozważenia jest przyjęcie unijnej koncepcji
Krajowego Porozumienia na Rzecz Wzrostu i Zatrudnienia. Mając w pamięci niesławne okrajanie i hamowanie realizacji tzw. Planu Hausera,
który miał doprowadzić do zmniejszenia deficytu budżetowego i – co
ważniejsze – do racjonalizacji części wydatków publicznych, widać, że
w Polsce z wielką trudnością przychodzi przełamywanie partykularnych interesów w imię interesu wspólnego, którego nie daje się przełożyć na szybkie korzyści adresowane do konkretnych grup. Proponowane
zatem porozumienie musi być powszechnie uświadomione, znakomicie
przygotowane, całościowe, w miarę możliwości równomiernie rozkładające koszty i korzyści precyzyjnie zaplanowanych działań na rzecz
zwiększania zatrudnienia.
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Polityka makroekonomiczna a wzrost zatrudnienia
Warto zwrócić uwagę, że większość celów Strategii Lizbońskiej wiążących się z zatrudnieniem silnie zależy równocześnie od polityki makroekonomicznej, polityki mikroekonomicznej i zmian instytucjonalnych. To, co dzieje się w zakresie zatrudnienia, jest konsekwencją zmian
w tych trzech obszarach. Wyraźnie dostrzega się tę współzależność w aktualnej wersji Strategii Lizbońskiej. W Polsce również ze wszech miar
jest uzasadnione równoczesne konstruowanie tych trzech polityk
z uwzględnieniem ich skutków zatrudnieniowych.
W zakresie polityki makroekonomicznej zalecenia Komisji Europejskiej w nowej wersji Strategii Lizbońskiej sprowadzają się do: (1) ochrony
stabilności makroekonomicznej; (2) zachowania podstaw długotrwałego, zrównoważonego wzrostu; (3) wspomagania efektywnej alokacji zasobów; (4) zwiększania spójności między polityką makroekonomiczną
i politykami strukturalnymi; (5) takiego kształtowania płac, żeby dodatnio wpływały one na stabilizację makroekonomiczną i wzrost gospodarczy; oraz (6) przybliżania się do dynamicznego i sprawnego funkcjonowania Unii Gospodarczej i Walutowej.
Polityka makroekonomiczna ma – w myśl zaleceń – z jednej strony
prowadzić do pełnego wykorzystania zasobów (realizacji wzrostu PKB
w wysokości potencjalnej), z drugiej zaś zapewniać nieinflacyjny przebieg procesów gospodarczych. Dla rynku pracy znaczy to, że popyt agregatowy nie powinien być barierą wzrostu gospodarczego, ale też, że nie
powinien rosnąć na tyle, by zagrażało to generowaniem inflacji. De facto
po raz kolejny podkreślono, że podstawy wzrostu zatrudnienia tkwią
w czynnikach podażowych. Społeczeństwo i firmy – planując swoje zaangażowanie na rynku pracy – muszą opierać się na stabilnych podstawach; za ich tworzenie odpowiada polityka makroekonomiczna. W szczególności konieczna jest dbałość o niskie i stabilne ceny i stopy
procentowe, trwałe zasady polityki fiskalnej, niski deficyt budżetowy.
Dotychczasowa polityka łącząca ekspansję fiskalną z restrykcyjnością
polityki monetarnej dawała wprawdzie korzystny skutek w postaci niskiej (malejącej) inflacji, ale utrzymywała wysokie, realne stopy procentowe. Ponadto duży udział transferów socjalnych w wydatkach państwa i niski udział w wydatkach finansujących zwiększenie zasobów
czynników wytwórczych (edukacji, infrastruktury fizycznej, komunikacyjnej i innych), wysokie opodatkowanie działalności gospodarczej i pracy
w szczególności nie mogły sprzyjać rozwojowi zatrudnienia. W polskim
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przypadku chodzi zatem nie tylko o zmniejszanie deficytu szeroko rozumianych finansów publicznych, ale o równoczesne:
Ö zmniejszanie skali redystrybucji fiskalnej, co pozwoliłoby obniżyć
poziom obciążeń fiskalnych i dzięki temu zachęcić do zwiększonej
aktywności ekonomicznej firmy i obywateli, jak również mogłoby
wpływać na zmniejszenie skali nierejestrowanej działalności i nierejestrowanego zatrudnienia;
Ö przesunięcie strumienia wydatków publicznych z transferów socjalnych (byłaby to realizacja lub kontynuacja zmodyfikowanego
planu racjonalizacji wydatków Hausnera) na rzecz wydatków finansujących lub pobudzających finansowanie zasobów czynników
wytwórczych: infrastruktury technicznej, komunikacji, w tym elektronicznej, edukacji, jak również inwestycji firm w kapitał fizyczny, technologie, z preferencjami dla technologii nowoczesnych;
Ö eliminację tych transferów, które stymulują alokację zasobów pracy niepopartą argumentami ekonomicznymi, jak np. dalszego
utrzymywania ubezpieczenia społecznego rolników, niemal w całości dotowanego ze środków publicznych, gdy ubezpieczenie społeczne pracowników najemnych silnie obciąża koszty działalności
gospodarczej poza rolnictwem, albo utrzymywanie jednakowych,
kwotowych zasiłków dla wszystkich bezrobotnych, co jest relatywnie korzystne dla bezrobotnych o niskich kwalifikacjach (utrzymuje wysoką tzw. stopę zastąpienia) i zniechęca do intensywnego
zabiegania o pracę, czy też utrzymywanie obecnego systemu finansowania szkolnictwa wyższego, który powoduje głównie rozwój kształcenia na kierunkach i w zawodach, gdzie wykształcenie
jest stosunkowo tanie, a to nie oznacza zgodności ani z popytem
na pracę, ani z potrzebami rozwoju gospodarki opartej na wiedzy;
Ö zapewnienie stabilności polityki fiskalnej i monetarnej, gwarantujące obniżenie realnych stóp procentowych.
W takich warunkach właściwie zdefiniowane Krajowe Porozumienie na Rzecz Wzrostu i Zatrudnienia stabilizowałoby warunki makroekonomiczne, w tym niskie realne stopy procentowe (niezagrażające
inflacją). Warunki te są konieczne – z jednej strony, by przedsiębiorstwa mogły projektować długookresową ekspansję obejmującą wzrost
liczby miejsc pracy, a z drugiej, by indywidualnym osobom opłacały się
inwestycje w kapitał ludzki (niskie stopy procentowe zwiększają korzyści powodowane wzrostem płac osiąganym dzięki inwestycjom w kształcenie). Warto podkreślić długookresowy charakter przewidywań uczestników rynku pracy i konieczność oddziaływania nie tylko na bieżące
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warunki inwestycji w tworzenie miejsc pracy i podnoszenie kapitału
ludzkiego, ale długookresowe perspektywy w tym względzie. Krajowe
Porozumienie powinno odnosić się do długiego okresu i wraz z formułowaniem poszczególnych zadań wyznaczać czas, w którym miałyby zostać zrealizowane, np. przewidywać zmiany poziomu deficytu budżetowego, zmiany (ewentualnie określone w przedziale) stóp procentowych,
czas, w którym byłyby wdrażane zmiany opodatkowania oraz reformy
strukturalne.
Nieodzownym warunkiem powodzenia programu stabilizacji makroekonomicznej w kontekście reformy rynków pracy – szczególnie w okresie przyspieszonego transferu technologii – jest hamowanie, a nawet
zmniejszanie relatywnych kosztów pracy. Potrzeba więc ograniczania
wzrostu wynagrodzeń i obciążeń fiskalnych. Wzrost płac nie tylko nie
może wyprzedzać wzrostu produktywności pracy, ale również nie powinien powodować zwiększenia relacji płac (wraz z ich opodatkowaniem)
do produktywności pracy w porównaniu z relacją kosztów zakupu kapitału fizycznego i technologii pozwalającej na produkcję przy zmniejszonym zatrudnieniu (również z ich opodatkowaniem) w relacji do produktywności tegoż kapitału. Gdy są stosunkowo łatwo dostępne technologie, dzięki którym można osiągnąć takie same wyniki produkcyjne
przy zmniejszonym zatrudnieniu, zaś płace nawet niewiele rosną, może
to stać się powodem spadku zatrudnienia. Ta zasada odnosi się do konkretnych subrynków pracy, zawodów, gałęzi, regionów. Może powodować wzrost różnic zarobków w wielu przekrojach, ale jest szansą powiększania zatrudnienia. Reguły stanowienia płac powinny respektować tę zasadę.
Specjalnym – w polskich realiach może nawet najistotniejszym –
warunkiem polepszenia sytuacji na rynku pracy jest takie kształtowanie obciążeń fiskalnych (łącznie z opłatami przymusowymi na rzecz
ubezpieczeń społecznych), które w mniejszym niż obecnym stopniu obciążałyby koszty pracy. Praca w relacji do produktywności musi być
tańsza. Tzw. klin podatkowy okazuje się zbyt wysoki – dlatego należy
przeanalizować wszelkie podatki, składki i opłaty pod kątem ich zmniejszenia (wraz ze zmniejszeniem świadczeń, usług publicznych itp.,
finansowanych z tego źródła), ale również doprowadzić – gdzie to możliwe – do przesunięcia ich do podatków ogólnych niezwiązanych bezpośrednio z pracą. Tak można byłoby uczynić np. z finansowaniem ochrony zdrowia.
Wziąwszy pod uwagę, że polski rynek pracy jest bardzo głęboko zróżnicowany, trzeba poważnie potraktować postulat zmniejszenia obciążeń
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fiskalnych przede wszystkim dla osób o niskich zarobkach. Czyli młodych, wkraczających na rynek pracy, bez doświadczenia zawodowego, dla
starszych powracających na rynek pracy po długiej przerwie oraz dla
nisko wykształconych. Wysokie składki ubezpieczeń społecznych i wysokie podatki prowadzą w ich przypadku do nieopłacalności zatrudnienia.
Koszty pracy są za wysokie dla pracodawców, a wynagrodzenia netto za
niskie dla potencjalnych pracowników. W efekcie zasilają oni grupę długotrwale bezrobotnych, pracujących nielegalnie, biernych, naciskających
na prawo do świadczeń społecznych gwarantujących choćby minimum
egzystencji. Utrzymuje się bezrobocie, z którym coraz trudniej sobie poradzić, znaczna redystrybucja fiskalna i związane z nią wysokie pośrednie koszty pracy oraz szara sfera gospodarcza. Choć atrakcyjne wydają
się postulaty niskich i równomiernych obciążeń fiskalnych, to jednak
w przypadku takiego zróżnicowania rynku pracy, z jakim mamy do czynienia w Polsce, należy przede wszystkim obniżać opodatkowanie osób
o najniższych wynagrodzeniach – warto przede wszystkim wziąć pod uwagę podniesienie progu zarobków wolnych od podatku.
Nie do przecenienia jest kompleksowa analiza systemu usług publicznych i reformy zmierzające do podniesienia ich efektywności. Usługi
publiczne w dużym stopniu warunkują sprawność mikroekonomiczną
gospodarki, przez co podnoszą efektywność działania sektora prywatnego i przyczyniają się do zwiększenia opłacalności wzrostu zatrudnienia. Chodzi tu o wszystkie dziedziny – począwszy od szkolnictwa, przez
ochronę zdrowia, regulację inwestycji, gospodarowanie przestrzenią,
sądownictwo, a nawet regulację ruchu drogowego.

Polityka mikroekonomiczna a wzrost zatrudnienia
Dla zatrudnienia spośród wszystkich zaleceń unijnych – odnoszących się do polityki mikroekonomicznej – najważniejszymi pozostają:
(1) demonopolizacja; (2) otwarcie rynków; (3) stworzenie środowiska
sprzyjającego działalności biznesowej; (4) promocja przedsiębiorczości
i warunków sprzyjających powstawaniu i rozwojowi małych i średnich
przedsiębiorstw; (5) wdrażanie projektów zmierzających do zwiększenia znaczenia badań i wdrażania nowoczesnych technologii, w tym z sektora ITC; oraz (6) wzmocnienie bazy przemysłowej.
Reformy mikroekonomiczne mają głównie na celu poprawę inwestycyjnej atrakcyjności UE. Inwestycje z kolei mają przyczynić się do tworzenia nowych miejsc pracy i unowocześnienia produkcji – bez tego nie
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osiągnie się zamierzonego wzrostu dobrobytu. Charakterystyczne – dla
rynku pracy – że nie ma opozycji między celem tworzenia miejsc pracy
a dążeniem do osiągania jak najwyższej produktywności. Obydwa traktuje się równoważnie. Powstawaniu miejsc pracy zaawansowanych technologicznie, w tym również w przemyśle (i eliminacji miejsc pracy przy
technologiach przestarzałych), musi towarzyszyć szeroki rozwój usług,
w tym w małych przedsiębiorstwach lub opartych na indywidualnej
działalności gospodarczej. Tylko w ten sposób można utrzymać się w wyścigu technologicznym i jednocześnie wykorzystać zasoby pracy.
Rosnące otwarcie rynków i zwiększający się ich wpływ na sytuację
gospodarczą powodują, że o wielkości oraz strukturze zatrudnienia w coraz większym stopniu decydują czynniki rynkowe, a to znaczy, że praca
musi być konkurencyjna względem kapitału fizycznego i względem pracy
z innych krajów. Do pewnego stopnia jest to szansa dla polskiego rynku
pracy, ponieważ płace pozostają u nas wciąż wyraźnie niższe niż we
wszystkich krajach starej UE. Otwarte rynki powinny sprzyjać nie tylko migracji pracowników, ale i kapitału. Pod warunkiem wszakże, że
pozostałe warunki prowadzenia działalności gospodarczej zostaną
ukształtowane nie gorzej niż w innych krajach europejskich i pozaeuropejskich. Nie chodzi przy tym tylko o wysokość podatków, ale i o wszelkie regulacje odnoszące się do sfery biznesu. Prostota rozwiązań biznesowych, ich trwałość są konieczne. Trzeba powrócić do idei powszechnego
przeglądu wszelkich przepisów i praktyk postępowania administracyjnego względem producentów – pracodawców, w tym szczególnie inwestorów. W szczególności należy usuwać wszelkie zbędne regulacje –
Komisja Europejska podaje w swoich zaleceniach listę regulacji przykładowych, których część funkcjonuje również u nas, np. licencjonowanie działalności gospodarczej określonego rodzaju, pracy w określonych
zawodach, wymaganie aprobaty dla inwestycji wielu służb, z których
część nie wynika z istotnych potrzeb itp.
W interesie naszego kraju leży napływ kapitału, przede wszystkim
w postaci inwestycji bezpośrednich, co pozwala wyzyskać nie tylko środki
finansowe, ale też korzystać z dyfuzji technologii, wykorzystywać kontakty handlowe itp. Konkurowanie o miejsca pracy z krajami o niższych płacach i niższych podatkach oraz składkach ubezpieczeń społecznych jest możliwe, jeśli polscy pracownicy będą w stanie elastycznie dostosowywać się do wymagań kwalifikacyjnych, organizacyjnych,
jeśli wykażą się mobilnością we wszystkich możliwych przekrojach –
edukacyjnym, terytorialnym, jeśli będą w stanie zmieniać zawód, firmę, podejmować nowe obowiązki. Takich postaw – generalnie rzecz bio101
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rąc – nie wykształciło w dostatecznym stopniu starsze pokolenie. Młodzi są w większym stopniu gotowi akceptować zmiany, podejmować nowe
wyzwania. Ale dla nich również konieczne jest ułatwienie takich dostosowań. Po pierwsze, poprzez systemowe sprzyjanie kształceniu szkolnemu na jak najwyższym poziomie, kształceniu ustawicznemu oraz
samokształceniu. Młodzi powinni – bez wyjątków – uzyskać bezpłatny
dostęp do Internetu. Posługiwanie się tym narzędziem powinno zostać
wykorzystane w różnych formach edukacji szkolnej i pozaszkolnej.
Należy je faworyzować w finansowaniu kształcenia (w tym z funduszy
unijnych). Warto też pokusić się o analizę kompetencji, których najbardziej i najczęściej brakuje pracującym i umożliwić im ich uzyskanie
w powszechnym programie edukacyjnym z wykorzystaniem Internetu.
Wyraźny powinien być cel: społeczeństwo wyedukowane i elastycznie
reagujące na potrzeby rynku pracy.
Elementem umożliwiającym jego realizację jest też demonopolizacja. W polskim przypadku nie chodzi tylko o demonopolizację w zakresie wytwarzania, ale i o demonopolizację zawodów. Demonopolizacja
produkcji może być istotnym czynnikiem obniżającym koszty, tym bardziej że wiele produktów wczesnej fazy łańcucha kooperacyjnego powstaje w Polsce w warunkach monopolu lub zbliżonych do monopolu.
Takie usytuowanie monopoli i oligopoli współodpowiada za wysokie
koszty produkcji, jest też przeszkodą we wdrażaniu nowoczesnych technologii, a także ogranicza swobodę działania rynku pracy – mam na
myśli np. ograniczenia konkurencji na rynku energii elektrycznej, telekomunikacyjnym, mieszkaniowym. Konieczne jest też dopuszczenie do
większej konkurencji na samym rynku pracy. W Polsce korporacje zawodowe ograniczają szeroki dopływ nowych pracowników, utrzymują
wysokie ceny niektórych usług, np. prawnych, rachunkowych (biegli
księgowi) czy pośrednictwa na rynku nieruchomości.

Polityka zatrudnienia
W zasadzie w europejskiej polityce zatrudnienia nie pojawiły się nowe
propozycje. Zalecenia dają się sprowadzić do trzech priorytetów: uczynienia pracy bardziej atrakcyjną w stosunku do innych źródeł utrzymania, sprzyjania mobilności pracowników we wszystkich przekrojach
oraz podniesienia poziomu inwestycji w kapitał ludzki. Bardziej szczegółowe zalecenia odnoszące się do polityki zatrudnienia ujęto w ośmiu
punktach. Wszystkie one mają – jak najbardziej – zastosowanie w Polsce. Są to:
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Ö łączenie dążenia do pełnego zatrudnienia z dążeniem do wysokiej
jakości i produktywności pracy oraz osiąganiem spójności społecznej i terytorialnej,
Ö promocja cyklu życia w większym stopniu powiązanego z pracą,
Ö włączanie w rynek pracy poszukujących pracy i tzw. zniechęconych pracowników (czyli bezrobotnych i biernych zawodowo, którzy potencjalnie byliby skłonni podjąć pracę),
Ö doprowadzenie do lepszego dopasowania podaży i popytu na rynku pracy,
Ö promocja płynności pracujących połączonej z ich ochroną i redukcją
segmentacji na rynku pracy,
Ö kształtowanie płac sprzyjające wzrostowi zatrudnienia i takie
kształtowanie kosztów, które byłyby przyjazne rozwojowi,
Ö sprzyjanie ekspansji inwestycji w kapitał ludzki pracy,
Ö adaptacja systemu kształcenia (szkolnego i ustawicznego) do tworzenia umiejętności potrzebnych w gospodarce.
W uproszczeniu – unijne zalecenia daje się sprowadzić do zwiększenia liczby pracujących zarówno poprzez zmniejszanie liczby bezrobotnych, jak i biernych czy to z powodu trudności, jakie wcześniej w poszukiwaniu pracy napotkali, czy to z powodu preferencji, by opierać własną
egzystencję na pozazarobkowych źródłach utrzymania.
Pierwszoplanowym problemem w Polsce jest bezrobocie o charakterze strukturalnym – szacunki wskazują, że obejmuje ono ok. 80% bezrobocia ogółem. Zatem – choć ożywienie gospodarcze może poprawić
obraz rynku pracy – to jednak zasadnicze zasoby wyłączonych z pracy
pozostają takimi na skutek przyczyn pozakoniunkturalnych. Z całą
pewnością należy dążyć do ich eliminacji.
Porównawcze analizy międzynarodowe, wykorzystujące indeksy instytucjonalne do badań wpływu instytucji na poziom bezrobocia, wskazują,
że w Polsce do cech ograniczających szanse zatrudnienia należy m.in. prawo ograniczające uprawnienia pracodawców do zwolnień grupowych. Ryzyko zatrudnienia pracowników, których w sytuacji niepowodzenia nie
będzie można zwolnić bez dodatkowych znacznych kosztów, skłania do
poszukiwania pracooszczędnych metod produkcji, nie sprzyja zatem wzrostowi zatrudnienia. Ograniczenia w stosowaniu zwolnień zbiorowych podnoszą poziom bezpieczeństwa wykonywania pracy przez już zatrudnionych, ale hamują restrukturyzację i powstrzymują przed tworzeniem
miejsc pracy dla bezrobotnych. Generalnie potrzebna jest dalsza liberalizacja zwolnień, przede wszystkim grupowych, oraz zwiększenie łatwości
nawiązywania stosunku pracy, w tym w formach niestandardowych.
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Ponadto pożądane jest dalsze uelastycznienie norm kodeksu pracy
w zakresie swobodnego umawiania się stron co do sposobu świadczenia
pracy. Chodzi głównie o swobodę kształtowania rozkładu czasu pracy,
w tym dopuszczalnych godzin nadliczbowych. Wprawdzie ostatnie reformy prawa podążały w tym kierunku, ale nadal pozostają znacznie
mniej liberalne niż w innych krajach regionu .
W sytuacji bardzo silnego zróżnicowania stóp bezrobocia między
grupami osób o różnych kwalifikacjach, z różnym doświadczeniem zawodowym, w różnych regionach potrzeba dążyć do jak najdalej idącej
liberalizacji stanowienia płac oraz zasad podejmowania pracy, szczególnie pod względem okresu, na który jest zawierana umowa i kosztów, jakie generuje jej zawarcie. Liberalizacja stanowienia płac – z wyjątkiem płacy minimalnej – jest stosunkowo wysoka w sektorze
prywatnym. Zasięg umów zbiorowych jest większy w sektorze publicznym, szczególnie w niektórych sekcjach gospodarki. Państwo nie powinno się angażować w jego poszerzanie, a tam, gdzie te umowy występują, dbać o interes bezrobotnych, czyli w negocjacjach płacowych
uwzględniać poziom niezrównoważenia rynku i nie dopuszczać –
w miarę możliwości – do podnoszenia płac, jeśli bezrobocie jest (w danym zawodzie, regionie itp.) wysokie.
Osobnym problemem jest kształtowanie płacy minimalnej. Ostatnie
zmiany (lato 2005) podnoszą poziom tejże płacy i wprowadzają jej permanentną indeksację względem płacy przeciętnej. Tymczasem poziom
płacy przeciętnej w Polsce rośnie w dużym stopniu pod wpływem cząstkowych niedoborów wysoko wykwalifikowanych pracowników, których
zarobki lokują się powyżej przeciętnej. W efekcie niedopasowania na
subrynku wysoko kwalifikowanych pracowników generują zwiększenie zróżnicowania płac powyżej mediany i wzrost płacy przeciętnej, to
zaś – według nowej ustawy – prowadzi do podniesienia płacy minimalnej na subrynku, na którym występuje zdecydowany nadmiar nisko
kwalifikowanych osób – w rezultacie ich bezrobocie będzie się utrzymywało, a nawet rosło. Konieczny jest powrót do poprzedniego stanu prawnego, pozwalającego utrzymać realną wysokość płacy minimalnej, ale
też zwiększyć rozpiętość płac w sytuacji, kiedy będzie utrzymywała się
znaczna nadwyżka osób z niskim kwalifikacjami i ich bezrobocie będzie znacznie wyższe od przeciętnego.
Jednak sama deregulacja rynku pracy nie jest w stanie – w moim
przekonaniu – rozwiązać problemu bezrobocia osób o nieodpowiednich
kwalifikacjach, zbyt niskim wykształceniu, mieszkających w regionach
najsilniej dotkniętych bezrobociem strukturalnym. Muszą zaistnieć środ104
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ki, które realnie pozwolą im się dopasować do popytu na pracę. Dlatego
szczególnej wagi nabiera z jednej strony polityka kształcenia, w tym ustawicznego, a z drugiej – wszystkie formy aktywnych polityk rynku pracy.
Niemałą rolę do odegrania ma również liberalizacja rynku mieszkaniowego, ułatwienia dla inwestycji mieszkaniowych (plany przestrzennego
zagospodarowania, uproszczenie procedur dopuszczających do bodowy
mieszkań, rozbudowa infrastruktury mieszkaniowej itp.), a także rynku
transportowego, co warunkuje migracje wewnętrzne ludności (stałe i wahadłowe) w kierunkach związanych z zatrudnieniem.
Natomiast aktywne polityki rynku pracy nie prowadzą – w obecnym
kształcie – do wystarczającego zatrudniania bezrobotnych. Środki przeznaczane na te polityki są zbyt małe (UNDP 2004), w części marnowane (np. wciąż finansuje się z nich roboty publiczne, których nieefektywność wielokrotnie udowadniano) i nie monitoruje się w wystarczający
sposób ich efektów (bada się tylko nierejestrowanie uczestników aktywnych programów po ich zakończeniu w urzędach pracy, nie porównując tego nawet z grupami kontrolnymi o analogicznych cechach). Przygotowany w 2005 r. ogólnokrajowy informatyczny system gromadzenia
i przetwarzania informacji pochodzących z urzędów pracy w dużym stopniu mógłby służyć skutecznemu monitorowaniu efektów polityk rynku
pracy, ale – na razie – przewiduje się bardzo ograniczone jego wykorzystanie. Tymczasem głównym kierunkiem modernizacji aktywnych polityk powinno być właśnie wprowadzanie oceny ich efektywności połączonej z systematycznym monitoringiem działań, do czego należy użyć
(i rozbudować) badania z tego zakresu, wykorzystujące szczegółowe (indywidualne) dane z urzędów pracy i z zasobów GUS.
Informatyzacja urzędów powinna wykorzystać zbudowany system
i doprowadzić do powszechnego dostępu do informacji o poszukujących
pracy (w tym o ich szczegółowych cechach kwalifikacyjnych) oraz o ofertach pracy, co mogłoby zmniejszyć poziom bezrobocia frykcyjnego. Informatyzacja daje samorządom i urzędom pracy szanse na wzmocnienie funkcji szeroko rozumianego pośrednictwa pracy. Doświadczenie
międzynarodowe wskazuje, że pozytywne efekty pośrednictwa pracy
mogą być uzyskiwane przede wszystkim poprzez doradztwo zawodowe,
konsultacje w zakresie metod poszukiwania pracy w różnych okresach
bezrobocia, monitoring aktywnego poszukiwania pracy przez bezrobotnych, a także finansowe zachęty do znalezienia zatrudnienia przez bezrobotnych we własnym zakresie (np. bony zatrudnieniowe). Na nich
należałoby skoncentrować działania, dziś traktowane nie priorytetowo
(Sztanderska i in. 2005).
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Poprawy wymaga także działanie samych urzędów pracy, które dziś
są podporządkowane lokalnym władzom samorządowym, nie zawsze
doceniającym problemy rynku pracy. Trzeba wypracować (bo dziś nie
istnieje) system kontraktowania zadań z zakresu polityk rynku pracy,
który, nie godząc w zasady samorządności, zachęci władze lokalne do
szerszego stosowania aktywnych polityk po uprzednim rozeznaniu ich
skuteczności. Należy również szeroko przeszkolić pracowników urzędów pracy, działaczy samorządów w zakresie analizy rynku pracy,
diagnozy bezrobocia, efektywności działań mających na celu jego usuwanie.
Kształcenie jako jeden ze środków polityki rynku pracy powodujący
zmniejszenie niedopasowań kwalifikacyjnych jest w świecie szeroko
stosowanym instrumentem aktywnych polityk rynku pracy. Najbardziej
zwiększają ich skuteczność (Martin i Grubb 2001): (1) precyzyjne określenie docelowej grupy, do której kierowane jest szkolenie, (2) program
szkoleniowy powinien być adresowany do niewielu osób, gdyż w przeciwnym przypadku staje się zbyt uniwersalny i w konsekwencji przestaje być dopasowany do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników, (3) przedmiot szkolenia musi precyzyjnie odpowiadać popytowi
na określone kwalifikacje na rynku pracy. Wydawanie publicznych pieniędzy na szkolenia wówczas, kiedy te warunki nie są spełnione, powoduje ich marnotrawstwo – bardziej rygorystyczne badania efektywności szkoleń bezrobotnych w Polsce (Puhani 2003, Góra i inni 1996)
wskazują, że nie przyczyniały się one do zwiększenia zatrudnialności
bezrobotnych, gdy tymczasem porównawcze badania dla krajów OECD
dowodzą, że szkolenia należą do jednych z bardziej efektywnych instrumentów aktywnej polityki rynku pracy pozwalających na zwiększanie zatrudnienia i podnoszenie wydajności pracy (Kluve i Schmidt
2002). Zatem zwiększenie nakładów na szkolenia (w tym ze środków
z funduszy UE, co aktualnie ma miejsce) powinno być obwarowane warunkami, które zapewnią wzrost skuteczności ich wykorzystania.
W ostatnich latach dość dużo uczyniono, by zmniejszyć atrakcyjność
rozmaitych świadczeń społecznych jako źródła utrzymania konkurencyjnego w stosunku do wykonywania pracy, w szczególności dotyczy to
emerytur, rent, świadczeń przedemerytalnych, zasiłków pomocy społecznej. Osoby mające trudności w sprostaniu wymogom współczesnego rynku pracy uciekały się chętnie do takich świadczeń, które, najlepiej na trwałe, pozwoliłyby im się zdezaktywizować. Presja na takie
rozwiązania jest niemal nieustająca, uleganie jej jednak powoduje z jednej strony zwiększenie kosztów produkcji lub bezpośrednio kosztów
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pracy przez co polski rynek pracy staje się mniej konkurencyjny, a z drugiej strony odpowiada za dezaktywizację zawodową relatywnie młodych
osób, zmniejsza więc wykorzystanie zasobu pracy. Wszelkie programy
wcześniejszych emerytur powinny być wygaszane, zaś pracę w trudnych warunkach (dziś stanowiącą podstawę specjalnych programów
emerytalnych) należy honorować w sposób zachęcający do długiej aktywności zawodowej w innych miejscach i zawodach, ewentualnie po
przekwalifikowaniu z użyciem środków publicznych lub przy pomocy
innych narzędzi aktywnej polityki rynku pracy.
Ważnym elementem promocji życia aktywnego zawodowo jest nowy
system emerytalny, uzależniający wysokość kapitału przeznaczonego
na indywidualne emerytury od zgromadzonych składek, te zaś rosną
w miarę wydłużania okresu pracy. Podobnych zachęt nie stwarza stary system emerytalny, którym objęte są osoby z powojennego wyżu
demograficznego, wchodzące w wiek emerytalny jeszcze przez kilka
najbliższych lat. Znalezienie jakichkolwiek rozwiązań zachęcających
je do pozostania aktywnymi zawodowo byłoby bardzo cenne. Niemniej
ważne jest, by osoby wyłączające się okresowo z aktywności zawodowej miały realne szanse na jej ponowne podjęcie. Dotyczy to w szczególności kobiet przerywających pracę zawodową z powodu
macierzyństwa. Ich powrót do aktywności jest uwarunkowany kilkoma czynnikami: dostępem do dobrych i tanich instytucji opieki nad
dzieckiem (żłobków, przedszkoli, różnorodnych programów opieki nad
dziećmi w młodszym wieku szkolnym), posiadaniem konkurencyjnych
kwalifikacji, niewystępowaniem dyskryminacji na rynku pracy, która
powoduje obniżanie płac kobiet i czyni ich pracę mniej atrakcyjną od
zajęć domowych, rozwiązań w prawie pracy pozwalających na łączenie obowiązków rodzinnych z pracą zawodową w taki sposób, żeby nie
wywoływało to wyższych kosztów działalności gospodarczej. Wprawdzie – przeciętnie biorąc – sieć przedszkoli jest dziś dostateczna, jednak nierównomierna terytorialnie, na wielu terenach wiejskich opieka przedszkolna dla dzieci jest prawie niedostępna. W małym stopniu
jest rozwinięta pozalekcyjna (także pozaszkolna) atrakcyjna wychowawczo sieć opieki nad dziećmi w wieku szkolnym. Prawo pracy pozwala na zatrudnienie w krótszym wymiarze czasy pracy, na inne,
nietypowe formy wykonywania pracy (np. w domu), jednakże ich wykorzystanie nie rośnie, co wskazuje, że pracodawcy nie są zainteresowani w ich upowszechnianiu. Musiałyby zatem zaistnieć bodźce do
ich stosowania, np. w postaci zachęcającego opodatkowania, kompensującego różnicę kosztów wywołaną przez nietypową organizację cza107
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su pracy dla kobiet wychowujących małe dzieci. Powrót kobiet na rynek pracy po przerwie macierzyńskiej częstokroć wymaga pomocy
w postaci szkoleń, okresowych, dofinansowywanych staży pracy itp.,
pozwalających nadrobić różnice kwalifikacyjne narosłe podczas nieaktywności zawodowej. W tym zakresie wystarczające jest – jak się
wydaje – instrumentarium dostępne w urzędach pracy, problemem
pozostają natomiast nikłe środki przeznaczane na ten cel.
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Polityka społeczna na rzecz zatrudnienia
Irena Wóycicka, Anna Matysiak

Niskie zatrudnienie, wysokie wydatki na pieniężne świadczenia społeczne i niedorozwój sfery usług społecznych to cechy polskiego modelu
społecznego. Dotychczas głównym narzędziem ograniczania ubóstwa była
redystrybucja dochodów. Tymczasem najważniejsze czynniki ubóstwa
związane są ze statusem na rynku pracy. O ubóstwie decyduje w dużym
stopniu bezrobocie lub niska aktywność zawodowa członków rodziny skorelowana silnie z niskim wykształceniem. Bez zwiększenia zatrudnienia
trudno będzie osiągnąć postęp w zwiększaniu spójności społecznej.
Wysokie koszty redystrybucji dochodów związane są z niskim zatrudnieniem. To koszty świadczeń, które osobom w starszym wieku produkcyjnym ułatwiają wczesne kończenie aktywności zawodowej. Dla
osób młodszych, zwłaszcza o niskich kwalifikacjach, przekładają się one
na pomniejszenie szans na znalezienie pracy. Związane jest to z wysokim klinem podatkowym.
Jedną z przyczyn niskiego zatrudnienia mogą być trudności w łączeniu ról rodzinnych (opiekuńczych) z aktywnością zawodową. Wynika to
m.in. z niedorozwoju usług społecznych: opieki nad osobami dorosłymi
wymagającymi stałej pomocy i opieki nad dziećmi.
Modernizacja polityki społecznej w kierunku bardziej sprzyjającym
wzrostowi zatrudnienia jest jednym z największych wyzwań, przed jakim stoi polska polityka.

Wysokie koszty redukcji ubóstwa i jego przyczyny
Polska wydaje 18% PKB na pieniężne świadczenia społeczne. Tylko
pięć krajów UE1 wydaje na te świadczenia więcej. To bardzo dużo, zważywszy na fakt, iż należymy do grupy krajów UE o niskim poziomie
rozwoju. Wysokie wydatki na pieniężne świadczenia społeczne wypierają też z budżetu inne, niedostatecznie rozwinięte obszary działań socjalnych, których niedostatek przynosi długofalowe koszty społeczne.
1

Francja, Belgia, Austria, Włochy i Niemcy – wg danych Eurostatu (Espross).
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Chodzi tu przede wszystkim o niedorozwój usług opiekuńczych, wsparcia dla rodzin i osób w sytuacjach kryzysowych, niedostatek środków
przeznaczanych na profilaktykę zdrowotną czy też szkolenia i przekwalifikowania bezrobotnych. Powstaje więc pytanie, jakie są powody, że
Polska wydaje tak dużo na redystrybucję socjalną i jak można ograniczyć jej skalę bez negatywnych skutków społecznych w postaci zwiększenia sfery ubóstwa?
Czy można zmniejszyć pieniężne wydatki społeczne poprzez ich lepsze adresowanie? Z pewnością tak, choć w dość ograniczonym zakresie.
Problem wysokich wydatków społecznych nie wiąże się bowiem z ich
niską skutecznością w ograniczaniu ubóstwa i złym adresowaniem.
Wręcz przeciwnie, porównanie Polski z innymi krajami UE wskazuje
na wysoką skuteczność i efektywność prowadzonej polityki: w Polsce
transfery socjalne redukują bardzo silnie ubóstwo. W wyniku redystrybucji socjalnej liczba ludności żyjącej w ubóstwie2 spada z prawie 50%,
co dałoby nam najwyższe miejsce w Europie, do poziomu bliskiego średniej dla EU (16%)3.
Z kolei relatywnie wysokiej efektywności pieniężnych wydatków społecznych dowodzi fakt, że na zmniejszenie o 1 punkt procentowy liczby
ludności żyjącej w ubóstwie Polska wydaje ok. 0,6% PKB (bez względu
na to, czy dotyczy to wydatków na emerytury i renty rodzinne czy też
wydatków na pozostałe świadczenia społeczne) i należy obok takich
krajów UE jak Czechy, Dania, Francja, Irlandia, Finlandia i Szwecja
do krajów najefektywniej wykorzystujących wydatki socjalne w walce
z ubóstwem dochodowym (por. rys. 1).
To, co negatywnie różni Polskę od innych krajów UE, to odmienna
struktura pieniężnych wydatków socjalnych. Wydajemy procentowo
więcej niż większość innych krajów na świadczenia zastępujące dochody z pracy (chodzi tu przede wszystkim emerytury, w tym emerytury
wcześniejsze, renty oraz świadczenia i zasiłki przedemerytalne), mniej
natomiast na świadczenia uzupełniające dochody rodzin i osób ubogich
(świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne itp.).
Tej odmienności struktury wydatków pieniężnych nie da się uzasadnić uwarunkowaniami demograficznymi. Przeciwnie, Polska na tle większości innych krajów UE jest na razie krajem młodym, o relatywnie
korzystnej strukturze demograficznej.
Linia ubóstwa według Eurostatu równa 60% mediany ekwiwalentnych dochodów.
Do redukcji ubóstwa przyczyniają się w większej mierze wydatki na emerytury i renty
rodzinne niż wydatki na pozostałe świadczenia.
2
3
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Rys. 1. Efektywność pieniężnych wydatków społecznych w redukcji
ubóstwa
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Eurostatu.

Wyższe wydatki na świadczenia zastępujące dochody z pracy spowodowane są przede wszystkim wysokimi kosztami świadczeń wypłacanych osobom w starszym wieku produkcyjnym, co umożliwia im wczesne zaprzestanie pracy zawodowej.
Skala problemu jest duża:
Ö ponad 1 mln osób pobierających emeryturę w ZUS (tj. 1/4 wszystkich emerytur wypłacanych w ZUS) to osoby w wieku przedemerytalnym (28% kobiet i 25% mężczyzn)4,
Ö ok. 60 tys. osób pobierających emerytury z systemów zaopatrzeniowych (tzw. świadczenia mundurowe) jest w wieku przedemerytalnym (ok. 60% świadczeniobiorców),
Ö ok. 8% (70 tys.) osób pobierających emerytury w KRUS jest w wieku przedemerytalnym,
Ö prawie 600 tys. osób pobierało w 2004 r. zasiłki i świadczenia przedemerytalne,
Ö w starszym wieku produkcyjnym (45–59 lat dla kobiet i 45–64 lata
dla mężczyzn) na rentach inwalidzkich przebywało w 2004 r.

4

Dane ZUS za grudzień 2004 r. , www.zus.pl.
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1,3 mln osób pobierających rentę z ZUS i ponad 300 tys. osób pobierających rentę w KRUS5.
Koszty wcześniejszego wycofywania się z rynku pracy są w Polsce
bardzo wysokie (4,6% PKB) – najwyższe w Europie. Z ok. 13% PKB
wydawanych w Polsce na świadczenia zastępujące dochody z pracy ponad 1/3 trafia do osób przed ustawowym wiekiem emerytalnym6 (por.
rys. 2).
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Rys. 2. Wydatki na świadczenia w wieku emerytalnym i świadczenia
umożliwiające wcześniejsze wycofywanie się z rynku pracy
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Esspros.

Do kosztów, jakie ponoszą finanse publiczne z tytułu polityki dezaktywizującej, doliczyć należy również pomniejszenie wpływów z tytułu
podatków i składek społecznych.
Wczesne wycofywanie się z rynku pracy na świadczenia społeczne
jest najpoważniejszym problemem, z jakim musi się zmierzyć polityka
społeczna w najbliższych latach.
Relacja liczby osób w wieku produkcyjnym pobierających rentę inwalidzką (z tytułu
niezdolności do pracy) do liczby osób w wieku produkcyjnym należy w Polsce do najwyższych wśród krajów OECD. W 1999 r. wynosiła ona ponad 12% (por. OECD, 2003).
6
Wydatki te w przypadku Polski obejmują wcześniejsze emerytury, renty inwalidzkie wypłacane przed ustawowym wiekiem emerytalnym, oraz świadczenia i zasiłki
przedemerytalne.
5
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Wczesne wycofywanie się z rynku pracy
i świadczenia społeczne
Kończenie aktywności zawodowej przed osiągnięciem wieku emerytalnego jest w Polsce szczególnie poważnym problemem. W 2004 r. spośród osób w wieku co najwyżej 10 lat przed osiągnięciem ustawowego
wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) pracowało
tylko 34,6% mężczyzn i 39,2% kobiet. Żaden inny kraj UE nie ma tak
niskiego zatrudnienia mężczyzn w wieku 55–64. Wskaźniki zatrudnienia kobiet w wieku 50–59 lat są niższe tylko w Grecji, Hiszpanii i na
Malcie (por. rys. 3).
Wskaźniki zatrudnienia ludności osób w wieku przedemerytalnym
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Rys. 3. Wskaźniki zatrudnienia osób w wieku przedemerytalnym
Źródło: Eurostat.

Wycofywanie się z rynku pracy przed osiągnięciem wieku emerytalnego wiąże się bardzo często z przejściem na różnego rodzaju świadczenia społeczne. W wieku co najwyżej 5 lat przed osiągnięciem wieku
emerytalnego ponad 90% mężczyzn i ponad 80% kobiet biernych zawodowo utrzymuje się z tych źródeł. W większości są to emerytury i renty
inwalidzkie (por. rys. 4 i 5).
Świadczenia takie jak wcześniejsze emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy czy świadczenia przedemerytalne mają wyraźnie
dezaktywizujące działanie. Osoby bierne zawodowo, utrzymujące się
z emerytur, rent inwalidzkich czy też pozostałych (poza zasiłkami dla
bezrobotnych) niezarobkowych źródeł utrzymania, są mniej chętne, by
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Główne źródła utrzymania mężczyzn biernych zawodowo wg wieku, 2003
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Uwaga: z analiz wyłączono osoby uczące się.
Źródło: BAEL, 2003.

podjąć działania na rzecz poszukiwania pracy czy też podjąć pracę, niż
osoby bierne zawodowo, pozostające na utrzymaniu innych członków
gospodarstwa domowego (por. tab. 1).
Zjawisko dezaktywizacji zawodowej występuje ze szczególnym
natężeniem wśród osób o niskim wykształceniu. W grupie osób w wieku 45–64 lat osoby z wykształceniem podstawowym lub niepełnym podstawowym są prawie trzykrotnie częściej bierne zawodowo niż osoby
z wykształceniem wyższym. Poziom zatrudnienia i bezrobocia zależą
również od poziomu wykształcenia. Wskaźniki zatrudnienia osób o wy115
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Tab. 1. Poszukiwanie pracy/wyrażenie chęci do podjęcia pracy ze
względu na źródło utrzymania osób biernych zawodowo w wieku 45–
59/64 lata
Emerytura
Renta
Zasiłek dla bezrobotnych
Inne niezarobkowe źródło utrzymania
Na utrzymaniu innego członka rodziny

Chęć podjęcia pracy
0,07
0,08
0,36
0,15
1,00

Poszukiwanie pracy
0,11
0,12
0,57
0,37
1,00

Uwagi: dane zawarte w tabeli są oszacowanymi parametrami modelu regresji logistycznej ze zmienną objaśnianą: a. chęć podjęcia pracy (1 – tak, 0 – nie), b. poszukiwanie pracy (1 – tak, 0 – nie) oraz zmiennymi objaśniającymi: płeć, wykształcenie, wiek,
źródło utrzymania, miejsce zamieszkania, okres pozostawania bez pracy, fakt zarejestrowania w urzędzie pracy, posiadanie dzieci w wieku 0–15 lat zamieszkujących w gospodarstwie domowym respondenta, posiadanie partnera i aktywność zawodowa partnera.
Źródło: obliczenia własne na podstawie BAEL, 2002.

ższym poziomie wykształcenia są wyższe niż osób o niższych kwalifikacjach. Stopy bezrobocia rosną natomiast wraz ze spadkiem kwalifikacji. Dotyczy to całej populacji, w tym również osób starszych.

Niskie kwalifikacje i zatrudnienie
Czynnikiem decydującym o statusie społecznym gospodarstw domowych jest miejsce zajmowane na rynku pracy. Bezrobocie jest czynnikiem zdecydowanie zwiększającym zagrożenie ubóstwem. Gospodarstwa
domowe z co najmniej jedną osobą bezrobotną są ubogie trzykrotnie
częściej niż gospodarstwa niedotknięte bezrobociem. Zagrożenie bezrobociem, a w efekcie ubóstwem jest też silnie powiązane z niskim wykształceniem. Posiadanie przez głowę rodziny wykształcenia wyższego
praktycznie eliminuje gospodarstwo domowe z populacji ubogich. Tymczasem w 2003 r. prawie co szóste gospodarstwo domowe, którego głowa
miała wykształcenie co najwyżej podstawowe, żyło w skrajnym ubóstwie7.
Wymienione czynniki determinują ubóstwo przede wszystkim młodszych gospodarstw domowych. Wraz z wiekiem głowy gospodarstwa
domowego (45 lat i więcej) ryzyko ubóstwa spada. Wiąże się to z mniejszym ryzykiem bezrobocia i rosnącą wraz z wiekiem dostępnością do
świadczeń społecznych. Redukcja bezrobocia oraz wzrost zatrudnienia
Linia ubóstwa – minimum egzystencji, dane za 2003 r. obliczenia własne na podstawie BBDG, GUS.
7
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osób o niskich kwalifikacjach mogą więc być istotnym czynnikiem sprzyjającym zmniejszaniu ubóstwa.
Tymczasem zatrudnienie osób o niskich kwalifikacjach w Polsce jest
znacznie niższe niż w większości krajów UE. Niższe wskaźniki zatrudnienia osób w wieku 25–64 lat z wykształceniem odpowiadającym naszemu gimnazjum obserwuje się tylko na Węgrzech (37,7%) oraz na
Słowacji (28,8%)8.
Osoby o niskich kwalifikacjach są nie tylko bardziej zagrożone bezrobociem i biernością zawodową, ale także mają mniejsze szanse powrócić
do zatrudnienia po okresie bezrobocia czy bierności zawodowej niż osoby
o wyższych kwalifikacjach9. Różnice dotyczą zwłaszcza osób młodszych,
w wieku 15–44, które nie uczą się w systemie szkolnym. Wśród osób
w wieku produkcyjnym niemobilnym prawdopodobieństwo powrotu na
rynek pracy po okresie bierności zawodowej czy bezrobocia jest tak samo
niskie, bez względu na poziom wykształcenia (por. tab. 2).
Porównując wskaźniki zatrudnienia osób o niskich kwalifikacjach
w Polsce i w innych krajach europejskich, powstaje pytanie, dlaczego
sytuacja w naszym kraju jest aż tak zła.
Istotną przyczyną małego zatrudnienia osób o niskich kwalifikacjach
są z pewnością wysokie pozapłacowe koszty pracy, zwłaszcza gdy dotyczy to osób o niskich zarobkach. Pod tym względem Polska znajduje się
na piątym miejscu w porównaniu z innymi krajami UE (por. rys. 6).
Podatki i składki na system zabezpieczenia społecznego stanowią u nas
przeciętnie 41,6% kosztów pracy ogółem osoby o niskich kwalifikacjach.
Wyższe są tylko w Belgii, Niemczech, Szwecji i Czechach.
Niskie zatrudnienie tych osób, jak pokazywaliśmy już wcześniej,
wynika z wczesnego kończenia aktywności zawodowej i bardzo intensywnego przechodzenia na świadczenia społeczne, zastępujące dochody z pracy, osób w starszym wieku produkcyjnym. To właśnie osoby
o niskich kwalifikacjach najczęściej wycofują się z rynku pracy przed
osiągnięciem wieku emerytalnego. Znacznie rzadziej czynią to osoby
o wyższych kwalifikacjach10.
Jedną z przyczyn relatywnie niskiego zatrudnienia osób nisko kwalifikowanych w Polsce są szybkie przemiany gospodarcze, których kraje
Najwyższym zatrudnieniem tej grupy osób charakteryzują się Portugalia (72,1%),
Szwecja (67,1%), Luksemburg (61,1%) i Dania (60,6%). W Polsce wskaźnik zatrudnienia tych osób wynosi 38,1%.
9
Obliczenia własne na podstawie BAEL 2001–2002, por. także: Abramowska, 2003.
10
Por. Wóycicka, Matysiak, 2004 oraz Bukowski, 2005.
8
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Tab. 2. Warunkowe prawdopodobieństwa przejścia między stanami
na rynku pracy według płci, wieku i wykształcenia
(w procentach)
Wiek

15-44

wyższe

co najwyżej
zasadnicze
zawodowe

4559/64

Mężczyźni
Kobiety
stan na rynku pracy w 2002 stan na rynku pracy w 2002
z
b
bz
o
z
b
bz
o
Zatrudnienie 98,1
1,3
0,6 100,0
96,3
1,7
2,0 100,0
Bezrobocie
38,1
56,5
5,4 100,0
35,3
58,8
5,9 100,0
bierność
zawodowa
11,5
50,0
38,5 100,0
12,6
18,9
68,5 100,0
Zatrudnienie 92,1
6,6
1,3 100,0
91,0
5,3
3,7 100,0
Bezrobocie
19,9
73,9
6,2 100,0
12,8
73,8
13,4 100,0
bierność
zawodowa
6,2
14,3
79,5 100,0
4,9
7,0
88,1 100,0
Zatrudnienie 96,6
1,0
2,4 100,0
96,6
0,7
2,7 100,0
Bezrobocie
7,3
70,7
22,0 100,0
0,0
75,0
25,0 100,0
bierność
zawodowa
3,1
2,6
94,3 100,0
3,8
2,1
94,1 100,0
Zatrudnienie 90,5
3,7
5,8 100,0
91,7
1,9
6,4 100,0
Bezrobocie
13,2
72,5
14,3 100,0
6,4
75,8
17,8 100,0
bierność
zawodowa
2,1
2,2
95,7 100,0
1,6
1,7
96,7 100,0

Stan na
Wykształrynku pracy
cenie
w 2001

wyższe

co najwyżej
zasadnicze
zawodowe

z – zatrudnienie, b – bezrobocie, bz – bierność zawodowa, o – ogółem
Uwagi: obliczenia wykonano dla osób nieuczących się w systemie szkolnym.
Źródło: obliczenia własne na podstawie BAEL.
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Rys. 6. Udział pozapłacowych kosztów pracy w kosztach pracy ogółem
osoby o niskich zarobkach, 2003
Uwaga: wykres dotyczy osób otrzymujących wynagrodzenie na poziomie 2/3 przeciętnego wynagrodzenia robotnika przemysłowego nieposiadającego rodziny
Źródło: Eurostat.
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Europy Środkowo-Wschodniej doświadczyły w ciągu ostatnich 15 lat
i związana z nimi silna zmiana struktury popytu na pracę. Za zmianą
tą nie nadążają kwalifikacje pracowników. Tym bardziej, że Polacy
relatywnie rzadko w porównaniu do obywateli innych krajów UE podnoszą lub zmieniają swoje kwalifikacje zawodowe. Zarówno odsetek
dorosłych dokształcających się po zakończeniu nauki szkolnej, jak i odsetek przedsiębiorstw inwestujących w rozwój swoich pracowników
są prawie najniższe w UE. Jest to wynikiem nie tylko niedorozwiniętego systemu edukacji ustawicznej oraz źle funkcjonującego systemu
pośrednictwa i doradztwa zawodowego w urzędach pracy, ale także
krótkowzroczności wielu obywateli i przedsiębiorstw, którzy na ogół
nie widzą potrzeby inwestować w rozwój kwalifikacji11.
O ile osoby w starszym wieku produkcyjnym przechodzą wcześniej
do bierności zawodowej wskutek łatwego dostępu do świadczeń społecznych, młodsze mają znacznie trudniejszy dostęp do świadczeń społecznych. Wśród nisko kwalifikowanych biernych zawodowo w wieku
15–44, którzy nie uczą się w systemie szkolnym, ponad połowa pozostaje na utrzymaniu innych członków gospodarstwa domowego. Renty i emerytury stanowią rzadkość w tej grupie wieku (ok. 10%). Co
piąta kobieta oraz prawie co trzeci mężczyzna utrzymuje się z zasiłków dla bezrobotnych lub innych niezarobkowych źródeł utrzymania.
To właśnie ta grupa narażona jest na tzw. pułapki bierności zawodowej12.
Wydaje się, że wpływ większości świadczeń społecznych, takich jak
zasiłki dla bezrobotnych, świadczenia rodzinne, świadczenia z pomocy
społecznej oraz dodatki mieszkaniowe, na bierność zawodową osób o niskich kwalifikacjach jest w Polsce niewielki. Z analiz wynika, że w wyniku podjęcia pracy wynagradzanej na poziomie płacy minimalnej, najsłabiej rosną dochody osób bezrobotnych z prawem do zasiłku. Wynika
to z faktu, że zasiłki dla bezrobotnych są relatywnie wysokie w porównaniu do innych świadczeń dostępnych osobom w wieku poniżej 45 roku
życia oraz że podjęcie pracy pozbawia prawa do zasiłku. Mimo to prawdopodobnie wskutek krótkiego okresu wypłacania zasiłku dla bezroPor. Matysiak, 2003.
Pułapka bezrobocia/bierności to sytuacja, w której osoba bezrobotna/bierna zawodowo nie odczuwa istotnych korzyści finansowych z podjęcia pracy. Może ona mieć miejsce, gdy pobierane świadczenia społeczne są relatywnie wysokie w stosunku do oferowanego wynagrodzenia lub też gdy podjęcie pracy wiąże się całkowicie z utratą uprawnień do świadczeń.
11

12
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botnych13 osoby bezrobotne z prawem do zasiłku znacznie częściej powracają do zatrudnienia oraz częściej poszukują pracy niż osoby bierne
zawodowo posiadające inne niezarobkowe źródło utrzymania14.
Również analiza relacji dochodów netto ze świadczeń społecznych
z dochodami netto otrzymywanymi po podjęciu pracy (tj. wynagrodzeniami wraz z ewentualnymi świadczeniami społecznymi, jeśli nie zostaną wycofane po podjęciu pracy, po odjęciu podatku i składek społecznych) dla czterech różnych hipotetycznych sytuacji pokazuje, że przy
aktualnie obowiązujących uregulowaniach prawnych zagrożenie pułapką bierności jest stosunkowo niskie (por. tab. 3). W każdej z wymienionych w tabeli 3 sytuacji podjęcie pracy oznacza co najmniej prawie
dwukrotny wzrost dochodów. Wynika to głównie z faktu, że samo podjęcie pracy nie wiąże się z utratą uprawnień do świadczeń społecznych.
Ustawa o pomocy społecznej z marca 2004 r. zakłada stopniowy wzrost
minimalnej wysokości zasiłku okresowego. O ile obecnie wynosi on 30%
luki dochodowej w przypadku osób gospodarujących samotnie oraz 20%
w przypadku rodzin, o tyle w przyszłości stopień wypełnienia luki dochodowej ma się stopniowo zwiększać aż do osiągnięcia poziomu 50%
w 2008 r. Ustawa zakłada także, że maksymalna wysokość tego zasiłku wynosi 100% luki dochodowej15. Podnoszenie wartości zasiłku okresowego w oczywisty sposób zmniejsza przyrost dochodu po podjęciu pracy, a zatem zwiększa zagrożenie pułapką bierności.

Rekomendacje
Głównym priorytetem polityki społecznej powinno być zwiększenie
zatrudnienia. Dotyczy to w szczególności wzrostu zatrudnienia osób
w starszym wieku produkcyjnym, osób niepełnosprawnych i osób o niskich kwalifikacjach.
Reformy polityki społecznej łagodzące bariery wzrostu zatrudnienia
muszą być realizowane w warunkach konsekwentnie realizowanej polityki stabilizacji makroekonomicznej oraz reform regulacyjnych sprzyOd wejścia w życie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zasiłek
dla bezrobotnych przysługuje przez okres 6 miesięcy, chyba że stopa bezrobocia w regionie jest ponad 1,5 raza wyższa niż przeciętna stopa bezrobocia w kraju (wówczas
jest to 12 miesięcy).
14
Najczęściej do zatrudnienia powracają, oczywiście, osoby nieposiadające własnych źródeł
utrzymania (na podstawie obliczeń własnych na BAEL 2001–2002 oraz Piętka 2002).
15
Z zastrzeżeniem, że w przypadku osób gospodarujących samotnie nie może być to
więcej niż 418 zł.
13
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Tab. 3. Hipotetyczne relacje dochodu gospodarstwa, gdy jego dorośli
członkowie (jeden z członków gospodarstwa domowego) są bierni
zawodowo do dochodów po podjęciu pracy za płacę minimalną
Stopień wypełnienia
luki dochodowej
20% (30%*)
50%
100%

Gospodarstwo
jednoosobowe
B→Z
4,5
2,7
1,5

Rodzina z 2 dzieci
1: B → Z,
2: B → B
2,4
1,5
1,0

1: Z → Z,
2: B → Z
1,6
1,5
1,4

Osoba samotnie
wychowująca dziecko
B→Z
1,8
1,6
1,5

Uwagi: B → Z oznacza przejście z bierności do zatrudnienia, Z → Z pozostanie w zatrudnieniu. W rodzinie z dwójką dzieci symbolizacja odnosi się do każdego z partnerów
osobno. Obliczenia wykonano na podstawie danych i regulacji prawnych za 2005 r.
Wśród świadczeń społecznych uwzględniono zasiłek okresowy z pomocy społecznej oraz
świadczenia rodzinne.
* – dotyczy osób gospodarujących samotnie
Źródło: obliczenia własne.

jających tworzeniu miejsc pracy. Polityka socjalna na rzecz wzrostu
zatrudnienia powinna mieć charakter zintegrowany, tzn. usuwać bariery bierności zawodowej poprzez równoczesną realizację różnych
polityk sektorowych. Realizacja tej strategii nie może się zamknąć w ramach jednej kadencji parlamentu. Dlatego wymaga ona szerokiego konsensusu społecznego wynikającego ze zrozumienia i akceptacji celów
i sposobów ich osiągania przez wszystkich ważnych dla tego procesu
partnerów: pracowników, pracodawców i władze publiczne.
Zintegrowana strategia modernizacji polityki społecznej na rzecz zatrudnienia nie jest możliwa bez uzgodnienia nowego podziału zadań i kosztów tej polityki pomiędzy pracowników, pracodawców i sektor publiczny.
Od pracodawców wymaga ona rezygnacji z krótkookresowych strategii przedsiębiorstwa wyrażającej się między innymi w niedocenianiu
wagi inwestycji w kapitał ludzki oraz wykorzystywaniu świadczeń społecznych jako taniego narzędzia restrukturyzacji na rzecz długookresowego planowania i inwestycji w rozwój zasobów ludzkich oraz prowadzenia takiej polityki kadrowej, organizacji i warunków pracy, które
uwzględnią potrzeby i możliwości osób w różnym wieku.
Od pracowników wymaga inwestycji w zachowanie sprawności fizycznej i umysłowej, stały rozwój i podnoszenie kwalifikacji oraz produktywności pracy.
Od państwa – zapewnienia odpowiednich standardów opieki zdrowotnej i edukacji oraz regulacji zapewniających odpowiednią jakość
usług edukacyjnych, opiekuńczych i pielęgnacyjnych, realizacji progra121
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mów promocji zdrowia, prewencji i rehabilitacji oraz konsekwentnej
realizacji programu wycofywania się z dostępu do świadczeń społecznych pozwalających na wczesne kończenie aktywności zawodowej.
Strategia modernizacji polityki społecznej powinna być objęta Paktem na rzecz Zatrudnienia i Wzrostu.
Poniżej przedstawiamy rekomendacje dotyczące zasadniczych elementów reform polityki społecznej, jakie powinny być uwzględnione:
Nasze rekomendacje dotyczą:
1. ograniczenia dostępu do świadczeń pozwalających na wczesne wycofywanie się z rynku pracy,
2. podnoszenia wieku emerytalnego kobiet oraz wprowadzenia możliwości uzyskiwania emerytury częściowej,
3. reformy rent z tytułu niezdolności do pracy oraz zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
4. reformy ubezpieczenia społecznego rolników,
5. poprawy jakości edukacji i rozwoju kształcenia ustawicznego,
6. rozwoju usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych dla osób starszych,
wymagających opieki,
7. wsparcia dla rodziców w łączeniu aktywności zawodowej z opieką
nad dziećmi,
8. zwiększenia możliwości zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy i promocji elastycznego czasu pracy.
Ograniczenie dostępu do świadczeń pozwalających
na wczesne wycofywanie się z rynku pracy
Niezbędny jest powrót do konsekwentnej realizacji strategii ograniczania dostępu do świadczeń socjalnych umożliwiających wczesne wycofywanie się z rynku pracy. Strategia ograniczania dostępu do wcześniejszych
emerytur, przyjęta i zaakceptowana w ramach reformy emerytalnej uległa istotnej destrukcji wskutek zmian przepisów reformy emerytalnej16.
Przepisy reformy emerytalnej zakładały zamknięcie możliwości przechodzenia na wcześniejszą emeryturę dla osób ubezpieczonych w ZUS z dniem 1 stycznia 2007 r. Jednakże po
uchwaleniu ustaw wprowadzających reformę pojawiły się istotne odstępstwa od tej zasady. Po pierwsze, z powszechnego systemu emerytalnego wyłączeni zostali funkcjonariusze
służb mundurowych. Po drugie, radykalnym odstępstwem od przyjętych zasad są przepisy uchwalonej niedawno ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy Karta Nauczyciela (tzw. ustawa o emeryturach górniczych). Ustawa ta przedłużyła o 1 rok termin likwidacji praw do
wcześniejszej emerytury dla wszystkich osób uprawnionych oraz utrzymała bezterminowo uprawnienia do wcześniejszych (i korzystniej naliczanych) emerytur dla górników.
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Ponadto uprawnienia do wcześniejszych emerytur zachowane są nadal
dla osób ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Po pierwsze, niezbędne jest jak najszybsze przyjęcie ustawy o emeryturach pomostowych, przewidującej zachowanie uprawnień do przechodzenia na wcześniejszą emeryturę dla wąskiej grupy pracowników
(w tym górników) w ramach odrębnego systemu finansowania emerytur pomostowych oraz uchylenie przepisów wprowadzonych przez ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy Karta Nauczyciela.
Po drugie, niezbędne jest przywrócenie zasady podlegania pod powszechny system emerytalny tzw. służb mundurowych według zapisów
pierwotnej ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
Po trzecie, niezbędna jest likwidacja możliwości przechodzenia na
wcześniejszą emeryturę dla osób ubezpieczonych w KRUS (obecnie 55 lat
kobiety i 60 lat mężczyźni), ze względu na fakt, iż funkcje restrukturyzacji rolnictwa przeniesione zostały do programu rent strukturalnych
w rolnictwie.
Ponadto dotychczasowe zmiany w systemie świadczeń socjalnych
ograniczające się w zasadzie do reformy systemu emerytalnego nie są
wystarczające.
Wraz z likwidacją możliwości przechodzenia na wcześniejszą emeryturę niezbędne jest całkowite wycofanie się ze świadczeń przedemerytalnych (od 2008 r.). Pracodawcy nie powinni mieć możliwości zwalniania ludzi z pracy tylko dlatego, że spełniają oni warunki dla uzyskania
emerytur lub innych świadczeń zastępujących dochody z pracy. Wymaga to zmiany dotychczasowej praktyki sądowniczej.
Podnoszenie wieku emerytalnego kobiet oraz wprowadzenie
możliwości uzyskiwania emerytury częściowej
W celu zapobieżenia nadmiernemu spadkowi przyszłych emerytur
kobiet niezbędne jest jak najwcześniejsze rozpoczęcie stopniowego podnoszenia ich wieku emerytalnego. Powinno być to połączone z wprowadzeniem możliwości łączenia pracy zawodowej lub pełnienia funkcji
opiekuńczych z częściową emeryturą w okresie przedemerytalnym dla
kobiet i mężczyzn.
Niezbędne jest uregulowanie kwestii zasad wypłacania emerytur
z II filara, tak by zapewniały one odpowiednią wysokość świadczeń oraz
zasadę sprawiedliwości społecznej. Regulacje te powinny wprowadzić,
podobnie jak w I filarze emerytalnym, takie same tablice trwania życia
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dla obu płci przy ustalaniu wysokości emerytur, zagwarantować zachowanie realnej wysokości świadczeń wypłacanych z II filara oraz minimalizować koszty związane z wypłatą świadczeń.
W szczególności proponuje się:
Ö podnoszenie wieku emerytalnego dla kobiet ubezpieczonych w ZUS
i KRUS: począwszy od 1 stycznia 2009 r o pół roku rocznie aż do
65 lat w 2016 r.,
Ö wprowadzenie możliwości łączenia częściowej emerytury z pracą
w niepełnym wymiarze czasu pracy (dla osób ubezpieczonych
w ZUS) lub opieką nad dzieckiem (wnukiem) w wieku do lat 3 lub
członkiem rodziny wymagającym stałej opieki dla obu płci w wieku 62–64 lata.(dla ubezpieczonych w ZUS i KRUS),
Ö wraz z likwidacją możliwości przechodzenia na wcześniejszą emeryturę niezbędne jest stopniowe wydłużanie minimalnego okresu
składkowego i nieskładkowego, wymaganych do uzyskania najniższej emerytury w ZUS dla kobiet z 20 do 25 lat.
Reforma rent z tytułu niezdolności do pracy i rent rodzinnych
Świadczenia rentowe winny w większym stopniu niż obecnie wspierać aktywność zawodową tych osób niepełnosprawnych, które mogą
częściowo kontynuować pracę lub podjąć pracę po przekwalifikowaniu.
Dotyczy to zarówno rent z tytułu niezdolności do pracy wypłacanych
przez ZUS, jak i przez KRUS.
Reforma rent z tytułu niezdolności do pracy w ZUS powinna w szczególności:
Ö ograniczyć dostęp do rent inwalidzkich – uprawnienia do renty
inwalidzkiej powinny zachować osoby, którym orzeczono całkowitą
niezdolność do pracy,
Ö zachować rentę szkoleniową dla osób z orzeczoną częściową niezdolnością do pracy, które skierowane zostały na przekwalifikowanie,
Ö wprowadzić dodatek aktywizujący, kompensujący bariery w zatrudnieniu dla osób z orzeczoną częściową niezdolnością do pracy
w przypadku, gdy osoby te podejmą (lub kontynuują) pracę lub
edukację; dodatek aktywizujący powinien być wypłacany w zróżnicowanej wysokości w zależności od rodzaju dysfunkcji wywołującej bariery w kontynuowaniu (podjęciu) zatrudnienia.
Reforma rent z tytułu niezdolności do pracy w KRUS obejmować
powinna w szczególności:
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Ö zmianę kryterium niezdolności do pracy z całkowitej niezdolności
do pracy w gospodarstwie rolnym na całkowitą i częściową niezdolność do pracy,
Ö zachowanie uprawnienia do rent z tytułu niezdolności do pracy
jedynie dla osób z orzeczoną całkowitą niezdolnością do pracy,
Ö renty szkoleniowe (i prawo do bezpłatnego szkolenia) powinny być
przyznawane osobom z orzeczoną częściową niezdolnością do pracy, które mogą pracować po przekwalifikowaniu,
Ö wprowadzenie dodatku aktywizującego dla osób podejmujących
(kontynuujących) pracę poza rolnictwem lub samodzielną działalność gospodarczą (podobnie jak w ZUS).
Reforma ubezpieczeń społecznych dla rolników:
Ö reforma rent z tytułu niezdolności do pracy w KRUS (patrz punkt
poprzedni),
Ö wyeliminowanie dopływu do systemu osób ubezpieczonych, które
nie są rolnikami (zmiana definicji domownika, sposobu ustalenia
faktu prowadzenia działalności rolniczej, gospodarstwa rolnego,
wprowadzenia definicji przychodów z działalności rolniczej – osoby nieuzyskujące takich przychodów nie powinny podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników),
Ö zróżnicowanie składek w zależności od szacunkowych przychodów
łącznie z działalności rolniczej i pozarolniczej; na dochody rolników składają się bowiem obecnie dochody z produkcji rolniczej oraz
z nierolniczej działalności gospodarczej. Docelowo system składek
osób prowadzących działalność gospodarczą (zarówno rolniczą, jak
i pozarolniczą ) powinien być jednolity bez względu na to, czy są to
osoby ubezpieczone w ZUS czy w KRUS.
Poprawa jakości edukacji i rozwój kształcenia ustawicznego
Niski udział Polaków w różnych formach kształcenia ustawicznego
jest jedną z istotnych barier wzrostu zatrudnienia i wydłużania okresów aktywności zawodowej. Szybki postęp technologiczny oraz zmiana
struktury gospodarki powodują, że zdobyte w szkole wykształcenie szybko dezaktualizuje się. Kształcenie ustawiczne powinno stać się jednym
z istotnych narzędzi podnoszenia produktywności pracy i dostosowywania się przedsiębiorstw i pracowników do zmiennych wymogów rynku. Należy zapewnić możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych
przez cały okres życia zawodowego.
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Niezbędne jest uzgodnienie podziału obowiązków i kosztów związanych z kształceniem pomiędzy pracownika, pracodawcę i państwo. Długofalowa strategia podnoszenia i aktualizacji umiejętności pracowników powinna stać się instrumentem polityki zarządzania zasobami
ludzkimi przedsiębiorstw. Niezbędne jest podniesienie jakości edukacji
szkolnej, bowiem niska jakość kształcenia osłabia motywacje i możliwości kontynuowania kształcenia w wieku dorosłym. Szczególnie ważnym jest zapewnienie dostępu do kształcenia ustawicznego:
Ö osobom o niskich kwalifikacjach,
Ö osobom starszym, zagrożonym utratą pracy wskutek dezaktualizacji ich kwalifikacji zawodowych,
Ö osobom powracającym na rynek pracy po dłuższej przerwie (np.
związanej z opieką nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny
czy w związku z długotrwałą chorobą lub niezdolnością do pracy),
Ö osobom z częściową niezdolnością do pracy, które mogą pracować
po przekwalifikowaniu.
Rozwój usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych
dla osób starszych, wymagających opieki
Wraz z przyspieszeniem procesu starzenia się ludności i przemianami rodziny (spadek dzietności, zmiany form tworzenia i rozpadu gospodarstw domowych) będzie coraz więcej osób starszych, wymagających
opieki, często samotnych. Trudności w pełnieniu przez rodziny funkcji
opiekuńczych mogą być istotną barierą wzrostu zatrudnienia. Niezbędny
jest więc rozwój opieki instytucjonalnej oraz wsparcie dla rodzin w pełnieniu przez nie funkcji opiekuńczych. Jest to jeden z istotnych warunków możliwości zwiększenia zatrudnienia. Wsparcie rodziny w jej
funkcjach – ekonomicznej, opiekuńczej i pielęgnacyjnej – wiąże się z koniecznością wprowadzenia odpowiednich regulacji (np. dotyczących urlopów opiekuńczych, zasiłków opiekuńczych, łączenia częściowej emerytury w wieku przedemerytalnym z opieką nad członkiem rodziny).
Koszty opieki (w tym zwłaszcza opieki instytucjonalnej) będą rosnąć.
Należałoby rozważyć różne warianty ich finansowania, w tym m.in. możliwość wprowadzenia ubezpieczeń pielęgnacyjnych. Pracodawcy mogliby ułatwić pracownikom łączenie obowiązków zawodowych i opiekuńczych poprzez wprowadzenie bardziej elastycznej organizacji czasu
pracy.
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Wsparcie dla rodzin w łączeniu aktywności zawodowej
z opieką nad dziećmi
Brak odpowiednich rozwiązań instytucjonalno-organizacyjnych ułatwiających łączenie ról rodzicielskich z zawodowymi sprawia, że kobiety nie mogą ani w pełni realizować swoich planów prokreacyjnych, ani
też osiągnąć zadowalającej pozycji na rynku pracy. Niezbędne jest zatem prowadzenie polityki wspierającej łączenie aktywności zawodowej
z opieką nad dzieckiem zarówno poprzez rozwój i poprawę standardu
instytucjonalnej opieki nad dziećmi, dostosowanie organizacji pracy do
potrzeb rodziców wychowujących dzieci oraz reformę świadczeń pozwalających na łączenie pracy zawodowej z opieką nad małym dzieckiem.
W szczególności dotyczyć to winno:
Ö zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym w sytuacji, gdy oboje rodzice pracują lub uczą się, m.in. poprzez wprowadzenie obowiązku zapewnienia przez gminy opieki nad dzieckiem
w wieku przedszkolnym i przeznaczenie środków Funduszy Strukturalnych na rozwój instytucji opieki nad dzieckiem,
Ö wprowadzenia możliwości finansowania z zakładowego funduszu
świadczeń socjalnych przedszkoli i żłobków zakładowych oraz podniesienie wysokości maksymalnego odpisu na ten fundusz w przypadku, gdy pracodawca prowadzi przedszkole lub żłobek,
Ö wprowadzenia możliwości łączenia częściowej emerytury z opieką
nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny wymagającym stałej
opieki (patrz p. I),
Ö reformy dodatków wychowawczych: wprowadzenia możliwości pobierania częściowego dodatku wychowawczego dla jednego z rodziców opiekujących się małym dzieckiem przez okres 2 lat (odpowiednio dłużej w przypadkach określonych ustawą) w przypadku wykorzystania przepisu Kodeksu Pracy dotyczącego zmniejszenia do
połowy etatu czasu pracy w okresie wychowywania dziecka do lat 3.
Zwiększenie możliwości zatrudnienia w niepełnym wymiarze
czasu pracy i promocja elastycznego czasu pracy
Zwiększenie możliwości zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu
pracy oraz elastyczny czas pracy mogą ułatwić łączenie obowiązków
opiekuńczych z zawodowymi oraz ułatwić starszym osobom kontynuację pracy zawodowej. Należałoby rozważyć m.in. następujące działania:
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Ö traktowanie okresów wymaganych do nabycia prawa do minimalnej emerytury, w których składka była opłacana od podstawy wymiaru niższej niż minimalne wynagrodzenie, tak samo jak okresy,
w których składka opłacana była w pełnym wymiarze o ile:
(1) w okresach tych sprawowana była opieka nad małym dzieckiem lub opieka nad innym członkiem rodziny wymagającym opieki, (2) osoba miała orzeczoną niezdolność do pracy;
Ö promocja elastycznego czasu pracy, m.in. poprzez wzorcowe rozwiązania w administracji publicznej.
Lista ustaw wymagających zmiany
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczenia
społecznego
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych
Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
Ustawa z dnia 18 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
Ustawa z dnia 4 marca 2004 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
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Dokończenie reformy edukacji
Ireneusz Białecki

Rozpoczęta w 1999 r. reforma edukacji zapoczątkowała wiele pozytywnych zmian. Najbardziej korzystne to: decentralizacja zarządzania
i finansowania szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich (ponadgimnazjalnych), wprowadzenie gimnazjum przyjmującego uczniów
na podstawie rejonizacji oraz wprowadzenie zewnętrznych, standaryzowanych i w założeniu porównywalnych egzaminów testowych po szkole
podstawowej, po gimnazjum i po szkole średniej (matura). Egzamin
maturalny ma także stanowić podstawę przyjęć na studia. Zapoczątkowała ona również reformę zawodu nauczycielskiego.
W wielu jednak wypadkach idee reformy były lepsze aniżeli sposób
ich wprowadzania. Kłopoty we wprowadzaniu wynikały z braku konsekwencji i z różnic politycznych zmieniających się ekip w rządzie i administracji centralnej. Stąd niepełna decentralizacja, wprowadzanie
i wycofywanie nowej matury, połowiczna reforma zawodu nauczycielskiego. Pomocne mogłoby się okazać uniezależnienie spraw edukacji od
bieżącej polityki; uzgodnienie i przygotowanie wieloletniego programu
rozwoju edukacji, który byłby wprowadzany niezależnie od zmian politycznych i bieżącej gry interesów. Projekt Rady Edukacji Narodowej –
organu obywatelskiego, nadzorującego sprawy edukacji; oceniającego
i rozliczającego wprowadzanie reform z perspektywy ponadpolitycznej,
z perspektywy interesów długofalowych – został przygotowany dla prezydenta przez rzecznika praw obywatelskich w 2003 r. Warto do niego
wrócić w następnej kadencji Sejmu. Może to wesprzeć usprawnianie
oświaty. Podobne rady istnieją już w innych krajach Unii Europejskiej.
Trzeba pamiętać, że zadaniem administracji jest administrowanie; jest
raczej zorganizowanie sprawnego i dostępnego dla wszystkich kształcenia aniżeli rozstrzyganie kwestii aksjologicznych związanych z pytaniami, czego i jak uczyć. Dalekosiężne cele edukacji, ich związek z tożsamością narodową, rozwojem społecznym oraz gospodarczym – trzeba
ustalać, określając program rozwoju edukacji. Nie powinna jednak robić tego sama administracja bez współudziału rozmaitych reprezentacji istotnych grup społecznych.
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Trzeba jeszcze wspomnieć o dwu sprawach, które nie są następstwem reformowania, ale wpływają na działanie systemu szkolnego.
W ciągu ostatniego dziesięciolecia znacznie zmniejszył się rozmiar
kształcenia zawodowego na poziomie średnim. Coraz mniej uczniów
wybiera zasadnicze szkoły zawodowe i technika. W ostatnim roku niemal 80% uczniów szkół średnich uczęszczało do liceów, w 2000 r. 40%
to uczniowie liceum, zaś 60% chodziło do szkół zawodowych i techników. W miarę jak upowszechnia się kształcenie na poziomie średnim,
zanika kształcenie zawodowe w systemie szkolnym. Uczniowie (i uczennice) coraz mniej chętnie po gimnazjum wybierają kształcenie zawodowe, pamiętając o słabych perspektywach zawodowych i znacznym
bezrobociu wśród absolwentów, zaś płacone „od ucznia” i autonomiczne szkoły stosunkowo łatwo przestawiają się na kształcenie ogólnokształcące. Drugą związaną z tym i wartą odnotowania sprawą jest
wzrost aspiracji i masowość kształcenia na poziomie wyższym. Obecnie rozpoczyna studia ponad 40% rocznika – odsetek jeden z najwyższych w krajach UE. Jednak wzrost liczby studiujących objął przede
wszystkim kierunki społeczne, ekonomiczne, prawo, zarządzanie, studia językowe i pedagogiczne.
Zmienia się wprawdzie struktura zawodowa siły roboczej. Rośnie
sektor usług, rośnie zapotrzebowanie na pracowników oświaty, służby
zdrowia i informatyków. Odsetek robotników wykwalifikowanych i pracowników przemysłu, zwłaszcza ciężkiego – maleje. Przyjmując, że
w najbliższym czasie mimo wszystko nie cała produkcja przeniesie się
do Chin, można oczekiwać, że zapotrzebowanie na kwalifikacje zawodowe, wprawdzie mniejsze, i na nieco inne zawody jednak pozostanie.
1. Dlatego pierwszą sprawą wydaje nam się wypracowanie nowej
polityki co do kształcenia zawodowego. W krajach UE coraz więcej kształcenia zawodowego prowadzi się poza systemem szkolnym poprzez rozmaite formy dokształcania. Pamiętając o tym, że wiedza techniczna
dezaktualizuje się wyjątkowo szybko i że rozpoczynający obecnie pracę
będą zmieniać zawód wielokrotnie, projektując nową politykę, trzeba
odpowiedzieć na pytanie: ile ma być kształcenia zawodowego w ramach
systemu szkolnego, ile w dokształcaniu (LLL = life-long learning). Wiedzę zawodową potrzebną do wykonywania zawodu można przekazywać
w ramach formalnej edukacji w szkole średniej lub po zakończeniu
kształcenia – w czasie dokształcania. Oczywiście i system formalnego
kształcenia i dokształcania powinny przekazywać wiedzę zawodową,
ale w jakich proporcjach i jakie kompetencje? Łatwo sobie wyobrazić,
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że umiejętności ogólne, wspólne wielu zawodom, takie jak komunikowanie się, język obcy czy informatyka i wiedza, która wolniej się dezaktualizuje, można nauczać w formalnym systemie szkolnym według wypracowywanych z wolna standardów, zaś wiedzę bardziej specyficzną
i techniczną, szybciej dezaktualizującą się, można przekazywać po zakończeniu formalnego kształcenia, w dokształcaniu, np. na kursach
organizowanych w miejscu pracy. Istnieją kraje, gdzie kwalifikacje zawodowe nabywa się przede wszystkim w ramach regularnego systemu
kształcenia i gdzie nauczanie łączy się z praktyką zawodową. Tak jest
w krajach germańskich, do takich krajów należała też Polska. Są też
kraje, gdzie przygotowuje się do zawodu przede wszystkim poza szkołą,
lecz pozostaje to odpowiedzialnością państwa. Do niego należy więc tworzenie odpowiedniej polityki odpisów podatkowych czy subwencji skłaniających jednostki do zdobywania kwalifikacji, zaś przedsiębiorstwa –
do dokształcania. Są wreszcie kraje, gdzie zdobycie kwalifikacji pozostaje sprawą jednostki i pracodawcy (kraje anglosaskie). Istnieją argumenty zarówno za przekazywaniem kwalifikacji zawodowych w systemie szkolnym, jak i wyłączeniem go poza formalne kształcenie.
Wymieńmy niektóre z nich:
Ö Argumenty przeciw kształceniu zawodowemu w systemie szkolnym: szkoły zawodowe są droższe, podział na szkoły średnie zawodowe i ogólnokształcące wprowadza nierówności, pokrywające się
na ogół z nierównościami w pochodzeniu społecznym uczniów.
Wśród absolwentów istnieje znaczne bezrobocie. Uczniowie po gimnazjach coraz mniej chcą uczyć się w szkołach zawodowych. Zanim kwalifikacje zawodowe zmienią się w programy, zanim powstaną podręczniki i standardy – wiedza dezaktualizuje się;
Ö Argumenty za: łatwiej przeprowadzić ewaluację i systematycznie
przygotować do zawodu (grupy zawodów). Niektóre silnie profesjonalizowane zawody mają skodyfikowany zasób wiedzy, który
lepiej nadaje się do przekazywania w toku formalnego kształcenia.
2. Potrzeba polityki w dziedzinie dokształcania skoordynowanej z polityką edukacyjną. Dokształcanie poza systemem szkolnym (LLL = lifelong learning) powinno dopasować się w swej treści i formie do tego,
czego uczy się bądź nie uczy w szkole. Dokształcanie powinno też wyrównywać szanse grup wcześniej upośledzonych w dostępie do kształcenia, zapobiegać wykluczaniu i długotrwałemu bezrobociu. Ludzie
aktywni zawodowo (w wieku 25–65 lat) dokształcają się w Polsce rza132
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dziej (podobnie jak w innych krajach, które niedawno przystąpiły do
UE) aniżeli obywatele „starej Unii”. Budowanie gospodarki opartej na
wiedzy w dużym stopniu zależy od dokształcania. Trzeba pamiętać, że
dokształcanie bez polityki prowadzi na ogół do wzrostu nierówności.
Jeśli dokształcanie poddane jest wyłącznie regulacji rynkowej, dokształcają się przede wszystkim zamożni, lepiej wykształceni i młodzi. Wprowadzenie polityki odpisów podatkowych i dotacji lub podobnych
rozwiązań moderuje nierówności. Skierowuje ofertę dokształcania
w stronę grup najsłabszych na rynku pracy: niskokwalifikowanych, starych i bezrobotnych. Polityka na rynku dokształcania może więc zmniejszać nierówności i wykluczania, ograniczać długotrwałe bezrobocie.
W Polsce ciągle jeszcze brak takiej skutecznej polityki.
3. Aby poprawić jakość pracy szkoły, potrzebna jest dalsza deregulacja rynku pracy nauczycieli, zamiana lub likwidacja karty nauczyciela;
zniesienie pensum, wprowadzenie rzeczywistych szczebli kariery.
W obecnej postaci Karta Nauczyciela wprowadza wprawdzie 5 szczebli, jednak większość nauczycieli po reformie i nowelizacji karty przeszła na stanowiska nauczycieli mianowanych dających gwarancję zatrudnienia. W obrębie zawodu nie ma dostatecznych bodźców do awansu, nie ma stymulującej konkurencji, nie ma doskonalenia umiejętności.
4. Dalsza decentralizacja administrowania i dopasowanie uprawnień
dyrektora do jego zadań. Przez szkoły przechodzi niż demograficzny;
liczba uczniów w systemie szkolnym zmniejszy się do 2015 r. o ok. 35%.
Powstanie więc, a raczej powiększy się nadwyżka pracy nauczycielskiej
(bo trudno wyobrazić sobie masowe zwolnienia). Trzeba ją wykorzystać
do poprawy jakości nauczania. Zewnętrzne egzaminy pozwalają już na
wiarygodne porównania szkół i ocenę poziomu szkoły w okresach kilkuletnich. Dyrektor musi mieć odpowiedni zakres uprawnień, by móc
podnosić ów poziom.
Dzięki zewnętrznym testom każda szkoła co roku ma średni wynik,
który określa poziom uczniów i pracy szkoły. Jednak dyrektor ma zbyt
mało uprawnień i władzy, by poprawiać pracę szkoły. Ma niewielkie
możliwości dysponowania najważniejszym zasobem szkoły, tj. pracą
nauczycieli. Nie może zatrudniać i zwalniać, lepiej wynagradzać lepszą
pracę, swobodnie dokupywać więcej pracy u lepszych nauczycieli. Krępuje go nie tylko Karta Nauczyciela, ale i ramowy program, określający
liczbę godzin dla poszczególnych przedmiotów oraz podstawy programowe. Dyrektor nie ma też możliwości swobodnego decydowania o sposobie wydawania pieniędzy, którymi dysponuje szkoła. W założeniu
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decentralizacja i autonomia szkoły miały prowadzić do tego, by w znacznym stopniu w szkole decydowano przy współudziale lokalnych władz
samorządowych i rodziców o tym, jak uczyć i czego uczyć. Zaś zewnętrzne standaryzowane testy miały stanowić narzędzie oceny rezultatów
pracy szkoły, miały też stymulować do podnoszenia jakości. Jednak
dyrektor ma zbyt ograniczone uprawnienia, by realizować ten model.
5. Ostatnim zadaniem częściowo uwzględnionym już w niektórych
wyżej wymienionych punktach byłaby polityka zmniejszająca nierówności w systemie szkolnym. Potrzebna jest wyrazista polityka kompensacji nierówności edukacyjnych tworzonych przez zróżnicowania kulturowe i materialne środowisk, z których wywodzą się uczniowie. O ile
szkoła na późniejszych etapach kształcenia może różnicować i selekcjonować uczniów zależnie od uzdolnień i aspiracji, o tyle na początkowym etapie – powinna prowadzić politykę moderowania wpływu różnic
środowiskowych. Liczy się tu wczesne oddziaływanie. Przede wszystkim przedszkole. Chodzi jednak nie tyle o upowszechnianie przedszkola17, ile o lepsze zidentyfikowanie środowisk słabych, jeśli chodzi o warunki rozwoju dzieci i tworzenie dla nich specjalnych programów
wyrównujących szanse. Wyrównywaniu szans powinno służyć także douczanie, dokształcanie.

Istnieją kraje o powszechnym przedszkolu, gdzie jednak nierówności edukacyjne są
bardzo duże.

17

134

ANEKS
INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI
JAKO INSTRUMENT USPRAWNIENIA
FUNKCJONOWANIA PAŃSTWA
Tomasz Kulisiewicz

135

BIAŁA KSIĘGA 2005

136

Aneks: Informatyzacja administracji jako instrument usprawnienia funkcjonowania państwa

e-administracja w Polsce: cele i rola, stan obecny,
kierunki rozwoju
Państwo powinno prawidłowo, skutecznie i rozsądnym kosztem wykonywać swoje funkcje w imieniu i na rzecz obywateli, którzy utrzymują jego aparat jako podatnicy. Państwo widziane jest w tym ujęciu
jako Well Run Enterprise, od którego obywatele jako „inwestorzy” oczekują zadowalającego współczynnika zwrotu z inwestycji (m.in. w systemy informacyjne administracji publicznej), obniżenia kosztów działania
administracji, a także przejrzystości sprawowania władzy, zarządzania
finansami i majątkiem publicznym i udostępniania spójnej, pełnej i aktualnej informacji na ten temat.
Do realizacji takiego modelu działania państwa potrzebne są logiczne podstawy prawne – system niesprzecznych, stabilnych i „algorytmizowalnych” ustaw i rozporządzeń – oraz skuteczna egzekucja praw i obowiązków obywateli i powinności urzędników. W modelu takim systemy
informatyczne (informacyjne) administracji publicznej mają być środkiem realizacji celów – a nie celem samym w sobie. Zinformatyzowane
procedury mają wspomagać i odwzorowywać wydarzenia z życia obywatela i procesy biznesowe przedsiębiorcy, a nie abstrakcyjne procesy
wygodne dla back-office. Natomiast z punktu widzenia sprawności i jakości obsługi interesantów kluczową rolę pełni tworzenie pojedynczych,
zintegrowanych punktów styku urzędu z interesantem. W systemach
stosujących takie zintegrowane punkty styku dużo łatwiej jest zbudować wielokanałowy dostęp zdalny do urzędu – prosty w korzystaniu,
bezpieczny i niepociągający za sobą dodatkowych kosztów dla obywatela i przedsiębiorcy.
Trzeba pamiętać, że nieprawidłowo wdrażaną informatyzację obywatele traktują jako „informatyzację wrogiego państwa”, które, zamiast
stawać się coraz przyjaźniejsze, izoluje się od społeczeństwa kompute-
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rowymi barierami. Tymczasem w Polsce jest wiele osób niepotrafiących
korzystać z nowoczesnych technologii informacyjnych, a wręcz obawiających się ich.

Cele i rola e-administracji
Celem e-administracji rozumianej w świetle Strategii Lizbońskiej
jako zastosowanie środków komunikacji elektronicznej i systemów teleinformatycznych w kontaktach obywateli i przedsiębiorców z administracją jest:
Ö ułatwienie kontaktów obywateli i przedsiębiorców z administracją,
zmniejszenie kosztów społecznych kontaktów (formularze, dojazdy, stracony czas), zintegrowanie obsługi spraw w jednym interfejsie do organizacji;
Ö dostarczanie wszystkich usług administracji publicznej, niezależnie od miejsca przebywania interesantów oraz ich możliwości kontaktu z administracją (osoby niepełnosprawne);
Ö realizacja konstytucyjnych i ustawowych obowiązków informowania obywateli oraz udostępniania im tanim kosztem i w przystępnej formie informacji publicznej;
Ö podwyższanie przejrzystości i jawności życia publicznego i spożytkowania pieniędzy podatników, działanie antykorupcyjne;
Ö usprawnienie działania, podwyższenie sprawności i parametrów
jakościowych oraz podniesienie efektywności ekonomicznej systemu organizacyjnego oraz systemów informacyjnych administracji
publicznej dzięki:
Ö minimalizacji przepisywania danych i ich oddzielnego pobierania,
Ö wprowadzaniu danych do systemu w miejscu i chwili ich powstawania,
Ö dozwolonym wykorzystywaniu aktualnych danych już zebranych
w innych systemach administracji publicznej,
Ö minimalizacji błędów wypełniania i odczytu danych z formularzy dzięki możliwości kontroli on-line.
Ö łatwiejsza realizacja interoperacyjności systemów informacyjnych
administracji wewnątrz kraju oraz Unii Europejskiej.
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Stan prawny
Pierwszym aktem prawnym, w którym znalazły się przepisy dotyczące elektronicznej administracji, była ustawa o dostępie do informacji publicznej1, która wprowadziła obowiązek wydawania publikatora
teleinformatycznego – Biuletynu Informacji Publicznej – jako środka
realizacji celu ustawy: powszechnego udostępnienia informacji publicznej obywatelom.
Ustawa o podpisie elektronicznym2 wprowadziła nie tylko sam podpis elektroniczny, będący podstawą do działania e-administracji, ale
i stosowne zmiany do innych ustaw. M.in. zmieniła art. 78 § 2 Kodeksu
cywilnego – w rezultacie tej zmiany oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym,
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, jest
równoważne formie pisemnej. Zmianie uległ również art. 60 Kodeksu
cywilnego: wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona również przez ujawnienie tego w postaci elektronicznej (elektroniczna postać oświadczenie woli). Zgodnie z art. 61 § 2 Kodeksu cywilnego oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone
innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią. Określa to moment dostarczenia dokumentu w postaci elektronicznej.
Stosowne zmiany dotyczące elektronicznej formy oświadczenia woli
wprowadzono także do prawa bankowego.
Zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym organy władzy publicznej mają od sierpnia 2006 r. umożliwić wnoszenie podań i wniosków
oraz innych czynności w postaci elektronicznej w przypadkach, gdy przepisy prawa wymagają składania ich w określonej formie lub według
określonego wzoru.
Najważniejsze regulacje dotyczące e-administracji znajdują się także w prawie telekomunikacyjnym oraz w ustawie o ubezpieczeniach
społecznych.

Ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112/2001,
poz. 1198; Dz. U. Nr 153/2002, poz. 1271).
2
Ustawa z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450).
1
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Plan działań na rzecz rozwoju e-administracji
na lata 2005–2006
W omówieniu stanu i w zaleceniach dotyczących komunikacji elektronicznej przytoczono wyniki badań z września 2004 r.3, według których dostęp szerokopasmowy do Internetu mają prawie wszystkie urzędy
centralne i wojewódzkie, natomiast w ok. 80% urzędów gmin wiejskich
jedynym sposobem połączenia nadal jest analogowy modem telefonicznym, mimo że z Internetu korzysta ponad 99% badanych instytucji
publicznych.
Wyniki wspomnianego badania podkreślają też dwa inne problemy
wykorzystania nowoczesnych środków komunikacji elektronicznej w administracji publicznej: tylko ok. 14% urzędów przeszkoliło swoich pracowników w korzystaniu z technologii informacyjnych, zaś prawie 75%
starostw powiatowych i urzędów miasta na prawach powiatu oraz urzędów gminnych raportowało całkowity brak publicznych punktów dostępu do Internetu (PIAP) w ich gminach. Dzieje się tak – mimo priorytetów, jakie uzyskał program tworzenia publicznych punktów dostępowych „Ikonka”. Punktów takich w ramach programu „Ikonka” powstało
1511, ma ich powstać 2470, statystycznie po jednym w każdej gminie
(gmin jest 2478)4.
Wyniki różnych ankiet przeprowadzanych wśród obywateli, urzędników i przedsiębiorców (m.in. badania wykonanego przez Instytut
Łączności w 2004 r.5) wskazują, że obszarem najbardziej potrzebnych
i oczekiwanych działań e-administracji jest elektroniczne przesyłanie
deklaracji podatkowych (przede wszystkim dla przedsiębiorców: 90%
wskazań wśród 938 firm ankietowanych przez IŁ) oraz możliwości dostępu podatników do stanu ich rozliczeń podatkowych.
Pierwszego lipca 2005 r. minął termin przeniesienia do ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz do rozporządzenia o BIP ważnej
dla e-administracji dyrektywy6 o udostępnianiu informacji wytwarzanych lub zbieranych przez administrację (takich jak dane statystyczne,
Raport przygotowany na zlecenie Ministerstwa Nauki i Informatyzacji przez ARC
Rynek i Opinia.
4
W kierunku społeczeństwa informacyjnego – informacja o działaniach Ministra Nauki
i Informatyzacji, MNiI, Warszawa, wrzesień 2005.
5
H. Pawlak, R. Nierebiński, Badania firmowych użytkowników Internetu w Polsce, IŁ,
Warszawa 2004.
6
Dyrektywa 2003/98/WE z 17 listopada 2003 r. o ponownym wykorzystaniu informacji
sektora publicznego.
3
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prawne, geograficzne, społeczno-ekonomiczne, ruchu drogowego, turystycznego, edukacji) do celów innych niż pierwotne, w sposób komercyjny lub niekomercyjny, przedsiębiorcom i organizacjom pozarządowym.
Udostępnianie to ma przebiegać:
Ö szybko (maksymalnie 20 dni);
Ö w miarę możności w formacie elektronicznym;
Ö w sposób umożliwiający wykorzystanie powszechnych narzędzi
wyszukiwawczych;
Ö za darmo lub po marginalnych kosztach reprodukcji/rozpowszechniania;
Ö z zachowaniem praw autorskich i ochrony danych osobowych.
W warunkach polskich istotną rolą jednego z dwóch celów e-administracji jest zdalna realizacja funkcji państwa dla wszystkich obywateli
wobec ich rosnącej mobilności wewnątrzkrajowej i wewnątrzwspólnotowej. Tymczasem nadal obowiązuje przywiązanie wielu podstawowych
usług administracji do miejsca stałego zameldowania obywateli (wpisanego w ich dokumenty osobiste wraz z niemającym żadnego charakteru identyfikacyjnego pocztowym kodem adresowym (!), podniesionym
niepotrzebnie do tej rangi przez nowelizację ustawy o dowodach osobistych i ewidencji ludności z 2004 r.), co powoduje nieuzasadnione utrudnienia w korzystaniu przez obywateli administracji lub wypełniania
ich obowiązków w warunkach ich dużo wyższej mobilności niż w latach
50–60 (z których pochodzą niektóre regulacje dotyczące zameldowania).

Przygotowanie społeczeństwa do korzystania
z e-administracji
W większości krajów UE zastosowania rozwiązań e-administracji
wyprzedzają obecnie zapotrzebowanie społeczne, głównie z powodu słabego przygotowania społeczeństwa i niskiego stopnia umiejętności posługiwania się komputerem oraz korzystania z Internetu. Podobnie
dzieje się w Polsce, co można zaobserwować po statystykach oglądalności stron WWW administracji publicznej, nawet takich wiodących serwisów udostępniających rozwiązania e-administracji jak „Wrota Małopolski” (Małopolski UW), „Wrota Podlasia” (UW Białystok), urzędy Częstochowy, Kielc, Poznania, Trójmiasta czy Warszawy. Rolę inhibitora
odgrywa znajdujące potwierdzenie w wynikach ankiet (m.in. TNS OBOP
z 2003 r.) społeczne przeświadczenie, że na stronach www administracji publicznej można znaleźć tylko podstawowe informacje, natomiast
„niczego poprzez te strony nie da się załatwić”. Opinię tę potwierdzają
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analizy stron www administracji wykonywane m.in. przez Internet
Obywatelski w latach 2002–20047. Obecny stan prawny oraz jego aktualna implementacja w praktyce urzędowej, nawet w przypadku wiodących serwisów dla interesantów, powoduje bowiem, że zdalnie można
tylko przygotować wstępnie dokumenty w urzędzie, ale i tak trzeba się
tam udać osobiście, by je podpisać i uiścić bądź potwierdzić uiszczenie
opłaty skarbowej czy urzędowej.
Dużą rolę w przygotowaniu społeczeństwa odgrywa zainicjowany
w 1998 r. program Interkl@sa, wspomagający działania Ministerstwa
Edukacji Narodowej i Sportu. Celem tych działań oraz różnych inicjatyw społecznych jest wyposażenie w podłączone do Internetu pracownie komputerowe wszystkich szkół w Polsce oraz odpowiednie przeszkolenie wszystkich nauczycieli. Dzięki wsparciu partnerów w 2004 r. udało
się stworzyć pracownie internetowe w szkołach średnich, do 2007 r.
program ma pomóc podłączyć wszystkie szkoły podstawowe. Istotnym
elementem realizacji programu jest Polski Portal Edukacyjny oraz zainicjowany przez program Interkl@sa projekt Społecznej Edukacyjnej
Sieci Bibliotek, mający na celu przekształcenie bibliotek szkolnych,
pedagogicznych i innych związanych ze społecznościami lokalnymi
w multimedialne i internetowe centra informacji.
W 2004 r. MENiS wyposażyło pracownie internetowe w 1366 szkołach podstawowych. Jednak planowany zakup wyposażenia pracowni
dla 3194 szkół podstawowych, 300 gimnazjów, 1714 szkół ponadgimnazjalnych, 261 Centrów Kształcenia Ustawicznego i Centrów Kształcenia Praktycznego, 580 poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz 1124
bibliotek szkolnych współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego został przesunięty na 2005 r. z powodu braku środków finansowych8.
Podwyższeniu poziomu informatycznego przygotowania zawodowego służy inicjatywa Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL – European Computer Driving Licence), której w Polsce
patronuje Polskie Towarzystwo Informatyczne. Poprzez jednolity w całej Europie system 7 egzaminów ECDL potwierdza posiadanie umiejętności posługiwania się komputerem w pracy zawodowej.
Badania Internetu Obywatelskiego „Administracja publiczna w Sieci” (2002–2004),
www.egov.pl
8
Monitoring realizacji działań Strategii informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej – ePolska na lata 2004-2006 za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2004 r. (www.mnii.gov.pl/mnii/
_gAllery/11/15/11158.pdf).
7
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e-administracja a osoby niepełnosprawne
Ok. 14% populacji w Polsce to osoby niepełnosprawne. Należy też do
nich doliczyć dużą część ludności powyżej 65 roku życia (wynoszącej
obecnie ok. 12%). Nawet mając dostęp do komputerów i Internetu, osoby te nie mogą korzystać z nieprawidłowo zaprojektowanych rozwiązań e-administracji m.in. z racji tego, że są niewidome lub niedowidzące. Zagadnienia dostosowania systemów informatycznych administracji dotyczą zresztą nie tylko e-administracji (strony www administracji, formularze on-line), ale także tradycyjnych elementów interfejsu
do systemów. Przykładem takich elementów są zbyt skomplikowane
formularze papierowe, wymagające precyzyjnego wpisywania danych
w kratkach, mające nielogiczny układ, z objaśnieniami napisanymi
bardzo drobnym drukiem, posługujące się w dodatku urzędniczo-informatycznym żargonem, niezrozumiałym dla zwykłych obywateli. Tym
istotniejsza jest integracja systemów informatycznych ułatwiających
osobom niepełnosprawnym wypełnianie formularzy poprzez udostępnianie formularzy częściowo wypełnionych danymi obecnymi już w systemach. Wymaga to uruchomienia zdalnie lub w stanowiskach obsługi
w urzędach mechanizmów autoryzacji i weryfikacji interesanta (poprzez
wykorzystanie elementów autoryzacyjnych wbudowanych w dokumenty osobiste, np. mikroprocesor w dowodzie osobistym z podpisem elektronicznym i danymi identyfikacyjnymi). Jest to rozwiązanie powszechnie stosowane w krajach skandynawskich oraz w Estonii. Rozwiązania
korzystające z formularzy wstępnie wypełnionych odciążają interesantów od pracochłonnego i odbieranego jako biurokratyczna mitręga wprowadzania na każdym formularzu tych samych danych. Obywatele mają
świadomość, że dane te są już w systemach, ale administracji „nie chce
się” do nich sięgnąć i woli jeszcze raz zmuszać interesanta do ich wprowadzania. Sytuacja taka jest obecnie powszechna mimo istnienia kilku
państwowych rejestrów referencyjnych z danymi obywateli i przedsiębiorców (PESEL, NIP, REGON, system KSI ZUS).
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