
pod redakcją T. Ociepki, P.Musiałka, dr. M. Kędzierskiego 

Rząd pod lupą 
Ranking polityk publicznych 2018

R
a

p
o

rt
 0

5
/

2
0

18







Pod redakcją:
Tomasza Ociepki
Pawła Musiałka
dr. Marcina Kędzierskiego

Projekt graficzny:
Rafał Gawlikowski 
 
Fot. na okładce:  
Krystian Maj / KPRM 
Public domain

ISBN 978-83-950331-8-6
 
Klub Jagielloński 
www.klubjagiellonski.pl 
 
Warszawa, 2018



Zaciekawiła Cię ta publikacja? Bardzo nas to cieszy.

Ranking powstał bez państwowych grantów, korporacyjnych 
sponsorów, samorządowych subwencji.

Powstał z potrzeby rzetelnej oceny ostatniego roku rządów.  
Chcieliśmy przyjrzeć się konkretnym obszarom działania państwa  

i ocenić je w sposób autorski.

Jeżeli doceniasz naszą pracę, wesprzyj Klub Jagielloński.  
Gdy każdy z czytelników rankingu wesprze nas choćby kwotą  

25 złotych, w przyszłości będziemy mogli realizować  
kolejne niezależne inicjatywy

Darowizny:
Klub Jagielloński

ul. Rynek Główny 34
31-010 Kraków

Nr konta: 47 1020 2892 0000 5102 0582 9454
(PKO BP S.A.)

Jeśli chcesz, byśmy pozostali w kontakcie, podaj nam
swój adres e-mail w tytule przelewu: „darowizna na

cele statutowe: <Twoj_adres_email>”.



RANKING POLITYK PUBLICZNYCH 2018
Średnia ocen: 3,29 

Polityka sportowa: 5 

Polityka innowacyjna: 4 

Polityka kulturalna: 4 

Polityka rozwoju regionalnego: 4 

Polityka zagraniczna: 4 

Polityka administracyjna: -4 

Polityka cyfryzacji: -4 

Polityka społeczna: -4 

Polityka podatkowa: 3+ 

Polityka rynku pracy: 3+ 

Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego: 3 



Polityka energetyczna: 3 

Polityka gospodarcza: 3 

Polityka szkolnictwa wyższego:  3

Polityka zdrowotna: 3 

Polityka obronna: -3 

Polityka planowania przestrzennego,  
budownictwa i mieszkaniowa: -3 

Polityka edukacyjna: 2+ 

Polityka transportowa: 2+ 
 

Polityka wymiaru sprawiedliwości: 2 

„+” zwiększa, a „-” zmniejsza o 0,25 ocenę główną w kalkulacji średniej oceny 
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Oddajemy w ręce Czytelników drugą edycję „Rządu pod lupą”, z dumą od-
notowując podwojenie liczby autorów, którzy ocenili różne dziedziny polityki 
publicznej realizowanej w 2018 roku. Recenzenci, uosabiając wielość doświad-
czeń zawodowych – akademickich, menedżerskich, publicystycznych, bizneso-
wych, urzędniczych, pozarządowych – dają dzięki temu wyraz różnorodności 
perspektyw, z których spojrzeli na działania władz pod lupą. Niezmieniony po-
zostaje zamysł publikacji: w syntetycznej i zwięzłej formie przybliżyć odbiorcom 
kluczowe zmiany i zaniechania w poszczególnych obszarach oddziaływania 
państwa, wraz z autorską oceną.

Rzut oka na wystawione rządowi cenzurki – z całą świadomością ich nieuniknio-
nej subiektywności – nie nastraja optymistycznie: jakość rządzenia pozostaje  
w Polsce niska. Fragmentaryczność reform, odwlekanie działań, bierność w ob-
szarach, w których modernizacja wiązałaby się z oporem wpływowych grup in-
teresu – to wątki przewijające się w licznych rozdziałach syntezy. W trzecim roku 
sprawowania władzy rządzący nie wykorzystali wysokiej jak rzadko koniunk-
tury gospodarczej oraz bezprecedensowego poziomu deklarowanego przez 
Polaków optymizmu do przeprowadzenia zapowiadanych w Programie Prawa  
i Sprawiedliwości z 2014 „głębokich i konsekwentnych zmian”, najczęściej po-
przestając – z chlubnymi wyjątkami – na zmianach płytkich i niekonsekwentnych. 
Komplikuje to odpowiedź na pytanie, czy mamy do czynienia z rządami zerwa-
nia, czy rządami kontynuacji, wbrew obiegowej opinii na ten temat.

Recenzując działalność władzy wykonawczej w ramach polityk sektorowych, 
zachowaliśmy syntetyczną, „migawkową” formę publikacji, stawiając na autor-
ską selekcję najistotniejszych działań i zaniechań rządu z minionego roku (ściślej 
zaś: 11 miesięcy, jako że zakres czasowy oceny ze względów wydawniczych nie 
objął grudnia). Wierzymy, że takie ograniczenie ułatwi zapoznanie się z całością 
syntezy. Czytelników zainspirowanych do bardziej szczegółowego zapoznania 
się z oceną polityki publicznej zachęcamy do lektury pozostałych tekstów auto-
rów „Rządu pod lupą” na portalu klubjagiellonski.pl.
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Dyrektor CAKJ, ekspert CAKJ ds. energetyki  
i spraw zagranicznych, członek zarządu Klubu  
Jagiellońskiego. Absolwent politologii  
i stosunków międzynarodowych na  
Uniwersytecie Jagiellońskim.



Reforma centrum rządu +/-

Powołanie Centrum Analiz Strategicznych to krok w kierunku centrum rządu  
z prawdziwego zdarzenia. Choć CAS, budowane w strukturach Kancelarii Pre-
zesa Rady Ministrów, jest na razie na embrionalnym etapie rozwoju, już teraz ma 
pewne narzędzia koordynowania procesu legislacyjnego, m.in. ocenę projek-
tów aktów prawnych dwukrotnie podczas rządowego procesu legislacyjnego, 
zaś w przyszłości może przekształcić się w prawdziwy zasób analityczny cen-
trum rządu, z silnymi narzędziami koordynacji jego prac.

Równolegle zreformowany został Polski Instytut Ekonomiczny (dawniej pań-
stwowy instytut badawczy), podlegający KPRM, który zajmuje się analitycznym 
 i eksperckim wspieraniem realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Roz-
woju, a więc średniookresowej strategii rozwoju kraju i jednocześnie credo poli-
tyki rozwojowej obecnego rządu.

Trzeba jednak pamiętać, że nawet potencjalny sukces tych instytucji nie gwa-
rantuje sprawnej egzekutywy. Państwo polskie wciąż boryka się z problemami  
w realizowaniu swoich strategii, z planowaniem budżetowym czy z trudniej-
szymi projektami międzyresortowymi. Większy wpływ na proces legislacyjny 
 i sprawna analityka w CAS to dobry pierwszy krok, jednak nie może być to krok 
ostatni. 

Finansowanie administracji +/-

W czasie szybkiego wzrostu płac w gospodarce i rekordowo niskiego bezrobo-
cia problem niskich i zamrożonych płac w administracji staje się szczególnie pa-
lący. Dlatego należy docenić zaplanowaną podwyżkę (o 2,3%) kwoty bazowej, 
czyli podstawy pensji pracowników służby cywilnej, zabezpieczenie środków 
na podwyżki dla pracowników spoza SC, a także na dodatkowe środki, m.in. dla 
urzędów wojewódzkich czy administracji zespolonej, gdzie sytuacja płacowa 
jest bardziej dramatyczna niż w administracji centralnej. Jednak choć kwota ba-
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zowa zwiększy się pierwszy raz od 2009, to nie rozwiąże na dłużej problemów 
administracji, jeśli nie będzie wstępem do sukcesywnego urealniania płac w tym 
sektorze.

Dużym problemem pozostaje również kulawy system finansowania samorzą-
dów. W najbliższym czasie ich sytuacja nie tylko się nie polepszy, ale zostaną one 
obciążone dalszymi kosztami związanymi z reformą edukacji. Choć samorządy 
korzystają z koniunktury gospodarczej, to sytuacja może długofalowo doprowa-
dzić do poważnych problemów finansowych wielu z nich, ograniczenia inwesty-
cji i wykorzystania środków unijnych.

Warto też zwrócić uwagę na rządową nowelę ustawy o partnerstwie publiczno-
-prywatnym (PPP). Bo choć to nie w obowiązującym prawie tkwią największe 
bariery w stosowaniu PPP, to ustawa wprowadza szereg rozwiązań, które mogą 
pobudzić rynek i zachęcić partnerów publicznych do korzystania z tego narzę-
dzia.

Deglomeracja -

W kwestii deglomeracji niewiele się zmieniło i Warszawa pozostaje siedzibą 
przytłaczającej większości ośrodków administracji centralnej. Co więcej, jeden 
z ostatnich wyjątków od tej reguły, główna siedziba Polskiej Agencji Kosmicznej, 
ma zostać przeniesiona z Gdańska do Warszawy. 

Pewnym symbolicznym zwycięstwem jest pojawienie się w ustawie o Rzeczniku 
Małych i Średnich Przedsiębiorców „potrzeby dekoncentracji” jako przesłanki 
przy określaniu siedziby tej instytucji. Być może w przyszłości będzie można od-
wołać się do tego precedensu.

Sprawność i przyjazność administracji w relacjach zewnętrznych +

Choć osiągnięcie publicystycznego ideału „przyjaznego i sprawnego urzędu” 
prawdopodobnie nigdy nie będzie możliwe, należy systemowo usprawniać 
funkcjonowanie administracji w stosunkach z obywatelami i przedsiębiorca-
mi. Ważne są w tym kontekście zmiany, które wprowadza Konstytucja Biznesu 
i które m.in. pozwalają na łatwiejsze załatwienie spraw wszystkich obywateli w 
postępowaniu administracyjnym. Poza realnymi zmianami instytucjonalnymi, 
ważny jest również ich wymiar edukacyjny (np. podstawowe zasady z ustawy 
Prawo przedsiębiorców), który może w dłuższej perspektywie wpłynąć na za-
chowania i wartości urzędników. Kolejnym ważnym działaniem, które może wy-
miernie wpłynąć na dostęp do administracji, jest program Dostępność Plus. Pro-



gram zbiera środki z różnych źródeł i przeznacza je na skoordynowaną realizację 
wielu projektów, które usuwają bariery architektoniczne czy komunikacyjne, 
szczególnie te utrudniające dostęp do usług publicznych i administracji. Poza 
Konstytucją Biznesu i Dostępnością Plus w życie wchodzi jeszcze szereg innych 
zmian deregulacyjnych, cyfryzujących administrację i ułatwiających kontakt  
z urzędem, a także wiele drobnych projektów o „miękkim charakterze”, jak ak-
cje promujące prostą polszczyznę w urzędach. Ten żywioł rzeczywiście zmienia 
administrację od środka.

Przegląd polityk administracyjnych nieodparcie wskazuje na brak podmiotu, 
który politykę wobec administracji prowadzi lub chociaż koordynuje. I rzeczywi-
ście, w polskiej praktyce ustrojowej utrwaliła się zasada braku odpowiedzialno-
ści ministerstwa właściwego ds. administracji publicznej za koordynację polityki 
administracyjnej. Równocześnie KPRM, która też ma ku temu polityczne i praw-
ne predyspozycje, do tej pory nie wykazywała politycznej woli, by odpowiadać 
na te potrzeby. Pomimo tego kompetencyjnego chaosu, wiele zmian, które 
wprowadzono w 2018, choć fragmentarycznych, ma dobry kierunek i może  
w dłuższej perspektywie pozytywnie wpłynąć na funkcjonowanie administracji, 
szczególnie jeśli będą one kontynuowane i koordynowane. W KPRM, obok re-
formy centrum rządu, trwają prace nad rekomendacjami do reformy całego apa-
ratu administracyjnego. Być może polityka administracyjna w końcu odnajdzie 
swojego właściciela.
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Polska jest krajem, w którym czujemy się bezpiecznie. Zgodnie z cyklicznymi 
badaniami CBOS uważa tak 86% Polaków. Nie jest to zasługa konkretnego rzą-
du, ponieważ tendencja wzrostowa naszego poczucia bezpieczeństwa trwa 
od początku XXI wieku. Czy ten wysoki potencjał społecznego zaufania został 
przekuty w minionym roku na zmiany systemowe? Tych z pewnością polityka 
bezpieczeństwa wewnętrznego potrzebuje choćby w zakresie polityki kadro-
wej poszczególnych służb czy w obszarze inwestycji w infrastrukturę oraz wy-
posażenie. Nadal mamy też całą gamę formacji odpowiedzialnych za bezpie-
czeństwo wewnętrzne, które bez istotnej przyczyny są odmiennie nadzorowane 
i kontrolowane.

Modernizacja służb +

Rok 2018 jest kolejnym, w którym obowiązuje tzw. ustawa modernizacyjna. Ma 
ona na celu unowocześnienie Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Po-
żarnej i Służby Ochrony Państwa m.in. poprzez zakupy sprzętu i modernizację 
infrastruktury. Trudno kwestionować zasadność doinwestowania służb mun-
durowych. Na pochwałę zasługuje planowe podejście do tego zagadnienia.  
W minionym roku najbardziej efektowny zakup dotyczył trzech śmigłowców 
Black Hawk dla Policji. Niepokoi nierozstrzygnięcie lub unieważnienie części 
przetargów, w tym na zakup trzech lekkich śmigłowców. Zmodernizowane służ-
by mogą być wizytówką naszego kraju, o czym świadczy udział polskich straża-
ków na przełomie lipca i sierpnia w akcji gaszenia pożarów w Szwecji. 

Mundurowa epidemia -

Drugi element programu modernizacyjnego, którym jest „inwestowanie w ka-
dry” w służbach mundurowych, wypada znacznie gorzej. Już w marcu 2018 
policjanci przedstawili postulaty poprawy warunków swojej służby. Kolejne 
miesiące to stopniowe zwiększanie nacisku na rządzących m.in. poprzez ogra-
niczenie liczby wystawianych mandatów i zorganizowanie w Warszawie zgro-
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madzenia przez Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Punkt 
kulminacyjny protestu został osiągnięty poprzez akcję masowego korzystania 
przez funkcjonariuszy ze zwolnień lekarskich tuż przed listopadowymi świętami. 
Ostatecznie 8 listopada 2018 zawarto porozumienie między przedstawicielami 
związków zawodowych a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
co zakończyło protest. Z punktu widzenia polityki bezpieczeństwa wewnętrz-
nego porozumienie powinno być zawarte znacznie wcześniej, przed wytworze-
niem sytuacji, która mogła zagrażać bezpieczeństwu obywateli. 

Od Biura do Służby +/-

Biuro Ochrony Rządu 1 lutego 2018 zastąpiła Służba Ochrony Państwa (SOP). 
Nowej formacji przyznano daleko szerszy wachlarz uprawnień. Sprawia to wra-
żenie, jakby rzeczywiście została ona powołana do ochrony państwa, a nie jedy-
nie jego władz. Ustawa upodobniła SOP do innych służb policyjnych i specjal-
nych. Powielone zostały też wcześniejsze bolączki związane z „reformowaniem” 
polskich formacji: powoływanie nowych instytucji pod wpływem bieżących wy-
darzeń politycznych czy problemy kadrowe związane z odejściem doświadczo-
nych funkcjonariuszy z rozwiązywanej służby. Niestety, kolizje drogowe, tak jak 
zdarzały się funkcjonariuszom BOR, tak też zdarzają się funkcjonariuszom SOP.

Biuro Nadzoru Wewnętrznego czy zewnętrznego? -

27 stycznia 2018 został powołany pierwszy szef Biura Nadzoru Wewnętrznego 
w MSWiA. Jest to osobliwa służba, ulokowana w ministerstwie i powołana do 
nadzorowania innych służb podległych ministrowi. Posiada bardzo szerokie 
uprawnienia, w tym do stosowania czynności operacyjno-rozpoznawczych. Jej 
powołanie jest odpowiedzią na zauważalną słabość w dotychczasowym nadzo-
rze nad służbami. Jest to odpowiedź bardzo radykalna, która burzy dotychcza-
sowy system oddzielenia cywilnego ministerstwa odpowiedzialnego za polity-
kę bezpieczeństwa wewnętrznego od profesjonalnych i neutralnych politycznie 
służb. W imię zwalczania nieprawidłowości w funkcjonowaniu tych ostatnich 
zapewniono ministrowi możliwość daleko idącego wpływu na działalność me-
rytoryczną (operacyjną) nadzorowanych formacji. W Biurze Nadzoru Wewnętrz-
nego ma pełnić służbę 35 osób. Dyskusyjne pozostaje, czy dla umożliwienia im 
pełnienia obowiązków konieczna była dekonstrukcja dotychczasowego syste-
mu nadzoru, dokonana przed próbą jego udoskonalenia. 

Zaniechania -

Wiele zapowiedzi zmian w polityce bezpieczeństwa wewnętrznego z Programu 
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dr Mateusz Kolaszyński 

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk  
o polityce. Adiunkt w Zakładzie Bezpieczeństwa 
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Prawa i Sprawiedliwości z 2014 nie zostało zrealizowanych. Niewiele wiado-
mo na temat zapowiadanego skoncentrowania działalności służb specjalnych, 
w tym przede wszystkim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na pozyski-
waniu i analizowaniu informacji o strategicznym znaczeniu. Nie uregulowano 
kompleksowo problematyki uprawnień operacyjnych. Nie urealniono kontroli 
parlamentarnej nad służbami specjalnymi. Dodatkowo służby policyjne boryka-
ją się z dużą liczbą wakatów związanych z brakiem odpowiednich kandydatów. 
W formacjach wyspecjalizowanych w tak wielu kierunkach ciągle wyzwaniem 
pozostaje zróżnicowanie kryteriów przyjęcia do służby i stworzenie czytelnej, 
opartej o obiektywne kryteria ścieżki awansu.

Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego boryka się z systemowymi problemami. 
Trudno jednoznacznie wskazać odpowiedzialnego za jej realizację, skoro służby 
odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne podlegają kilku ministrom. 
Zmiany przeprowadzone w 2018 nie przybliżają nas do spójnego systemu bez-
pieczeństwa wewnętrznego z jasno rozdzielonymi zadaniami poszczególnych 
formacji – systemu skutecznie nadzorowanego przez rząd i kontrolowanego 
przez pozostałe władze państwowe. Takiego, który byłby transparentny dla 
obywateli i nie opierał się na przyznawaniu maksymalnych uprawnień możliwie 
największej liczbie służb.



Po zmianach kierownictwa resortu nastąpiło znaczące ograniczenie liczby pro-
jektów priorytetowych. Do kluczowych zadań minister Zagórski zaliczył uspraw-
nienie systemu CEPiK, wprowadzenie przepisów dotyczących ochrony danych 
(ustawy wprowadzającej RODO) oraz o krajowym systemie cyberbezpieczeń-
stwa, a także nowelizację prawa telekomunikacyjnego. Takie ograniczenie wy-
daje się racjonalną decyzją przy skromnych zasobach ministerstwa.

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców +/-

Na przełomie 2017/18 urzędnicy i obywatele doświadczyli braku stabilności 
działania systemu CEPiK. Według raportu Najwyższej Izby Kontroli projekt był 
prowadzony nieprawidłowo przez kolejne nadzorujące go resorty. 

Od czasu przejęcia urzędu przez Marka Zagórskiego system udało się poprawić  
i obecnie działa stabilnie. Kierowcy mogą jeździć bez wożenia ze sobą dowo-
dów rejestracyjnych pojazdu. Informacje o stanie technicznym oraz obowiąz-
kowym ubezpieczeniu są sprawdzane przez policjantów w systemie kompute-
rowym. Zniesiono zarazem ustawowe terminy uruchomienia kolejnych etapów 
projektu, co ma pomóc uniknąć wdrożenia nieprzetestowanego systemu, ale 
może grozić zastojem. 

E-dowody i e-usługi +/-

Tempo rozwoju e-usług należy ocenić negatywnie – w 2018 tylko rejestracja na-
rodzin dziecka została wdrożona z należytą starannością. Sporą wpadką jest po-
rażka wniosku o wpis do rejestru wyborców, skutkująca realnym pozbawieniem 
czynnego prawa wyborczego części obywateli i zmniejszająca zaufanie społecz-
ne do „cyfrowej Polski”. Brak zapewnienia klarownych informacji o weryfikacji 
miejsca zamieszkania oraz wyznaczenie zbyt późnego terminu zamknięcia reje-
stracji to błędy, których można było uniknąć dzięki odpowiednim testom i kon-
sultacjom.
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Polskie dowody osobiste od marca 2019 uzyskają warstwę elektroniczną – choć 
potrzebna była do tego presja zwrotu wydanych na projekt funduszy UE. W cią-
gu najbliższej dekady nastąpi wymiana starych dokumentów na e-dowody wy-
posażone w element biometryczny oraz zaawansowany podpis elektroniczny. 

Ważnym osiągnięciem jest uchwalenie nowelizacji ustawy o usługach zaufania  
i identyfikacji elektronicznej, powołującej do życia tzw. “węzeł krajowy”, umoż-
liwiający korzystanie ze wszystkich platform e-administracji za pomocą jednego 
loginu. Na razie możliwe jest logowanie za pomocą Profilu Zaufanego na kilku 
platformach, m.in. Obywatel.gov.pl czy Platformie Usług Elektronicznych ZUS.
Niewiele jest informacji o łączeniu usług publicznych pod jednym szyldem. Od-
wiedzając portal gov.pl, można obejrzeć strony 11 z 19 ministerstw w nowej, 
ujednoliconej odsłonie. Brakuje jednak kilku resortów z grupy największych, 
m.in. Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 
czy Ministerstwa Obrony Narodowej. W przynajmniej paru przypadkach linki do 
dokumentów na starych stronach… nie działały.

Ochrona danych osobowych (RODO) -

RODO-panika, która ogarnęła Polskę, nie była wyjątkowa – na tydzień przed 
wprowadzeniem „Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych” (RODO) aż 
17 europejskich urzędów ochrony danych zgłaszało brak gotowości. Niemniej 
opieszałość działania Polski w tworzeniu przepisów wprowadzających dolała 
oliwy do ognia. Pomimo 2 lat na ich przygotowanie, Prezydent podpisał prze-
pisy wprowadzające zaledwie 3 dni przed terminem wejścia w życie rozporzą-
dzenia. W oczywisty sposób uniemożliwiało to przygotowanie obywateli do 
wejścia w życie przepisów.

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa +

Długo oczekiwana regulacja wreszcie pozwoli na koordynowanie działań pań-
stwa w cyberprzestrzeni. Powstaje system z jasnym podziałem odpowiedzial-
ności i zadań, który umożliwi identyfikację, zapobieganie i reagowanie na incy-
denty cyberbezpieczeństwa. Należy pochwalić wprowadzenie mechanizmów 
umożliwiających rzeczywiste działanie krajowego systemu cyberbezpieczeń-
stwa. Nie można jednak wychodzić z założenia, że wejście w życie ustawy roz-
wiąże dotychczasowe problemy. Wciąż pozostaje wiele wyzwań, jak mocno 
ograniczone środki finansowe czy brak odpowiednich kompetencji w instytu-
cjach publicznych.



5G i prawo telekomunikacyjne -

Opublikowana w 2018 “Strategia 5G dla Polski” ogranicza się do zbioru dia-
gnoz i opisu stanu bieżącego. W dokumencie brak szczegółowego planu roz-
woju sieci nowego standardu. Nie wspomniano również o aukcji częstotliwości, 
co spotkało się z krytyką Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Niczego 
dobrego nie wróżą wypowiedzi ministra cyfryzacji o tym, że za wcześnie na roz-
mowy o konkretach, łączone z deklaracją o pilotażu 5G dopiero w 2020. Tym-
czasem w kilku krajach UE zostały już ogłoszone lub zaplanowane terminy aukcji 
widma tej technologii.

Zmiany w prawie telekomunikacyjnym, które były jednym z priorytetów ministra 
Zagórskiego, ograniczyły się do zagwarantowania równych praw abonenta każ-
demu konsumentowi, wprowadzenia ochrony przed nadużyciami w usługach 
premium czy umożliwienia zawierania umowy przez e-mail lub SMS. Wydaje się, 
że wprowadzone zmiany nie przyniosą rewolucji, a tematy wymagające praw-
dziwych reform (opłaty za zajęcie pasa drogowego, normy promieniowania 
elektromagnetycznego) wciąż pozostają niepodjęte.

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna +

Projekt OSE należy uznać za sukces. Nie udało się wprawdzie w 2018 podłą-
czyć do szerokopasmowego Internetu 1500 szkół, ale według stanu na 2 listopa-
da 68 było podłączonych, 1492 w trakcie realizacji, a 481 przygotowanych do 
podpisania umowy. W 2019 Naukową i Akademicką Sieć Komputerową czeka 
ambitne zadanie uruchomienia usług w ponad 12 tys. szkół. Samo tworzenie in-
frastruktury jest dobrym krokiem, ale to opracowanie materiałów edukacyjnych 
jest większym wyzwaniem. Udostępniono portal ose.gov.pl, ale jego wypełnie-
nie realnie wartościowymi materiałami będzie trudniejsze, co jest wyzwaniem 
głównie dla Ministerstwa Edukacji Narodowej.
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Priorytetami Ministerstwa Edukacji Narodowej w polityce edukacyjnej w 2018 
były: uczczenie 100-lecia odzyskania niepodległości, wdrożenie nowej pod-
stawy programowej oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczy-
cieli. Niestety, powyższe założenia nie obejmują spraw, które są kluczowe dla 
funkcjonowania systemu edukacji w Polsce: zmian w prawie oświatowym, finan-
sowania wynagrodzeń nauczycieli i spraw kadrowych wynikających ze zmiany 
ustroju szkolnego. 

Zmiany w prawie oświatowym -

Od 1 września 2018 obowiązują zmiany w Karcie Nauczyciela dotyczące oceny 
pracy nauczycieli oraz awansu zawodowego. Zgodnie z nową regulacją, wszy-
scy nauczyciele mieli być poddawani obligatoryjnie ocenie co trzy lata. Już po 
zatwierdzeniu rozporządzenia i w trakcie jego realizacji przez szkoły okazało się, 
że przepis zostanie zmieniony – ocena będzie bowiem dokonywana co pięć lat. 
Rozporządzenie wzbudzało kontrowersje już od etapu konsultacji. Źle sformuło-
wane kryteria oceny pracy nauczycieli w praktyce utrudniły lub wręcz uniemoż-
liwiły szkołom przeprowadzenie takiej oceny. 

Z kolei w przepisach poświęconych awansowi zawodowemu intencją MEN było 
uregulowanie ścieżki rozwoju nauczycieli. Wprowadzone zmiany wydłużają jed-
nak ścieżkę awansu z 10 do 15 lat. W połączeniu z zamieszaniem wynikającym 
ze zmian programowych, w których wielu nauczycielom trudno się odnaleźć, 
mamy do czynienia ze wzmocnieniem negatywnych bodźców wpływających na 
decyzję o podjęciu pracy w szkole.

Finansowanie oświaty i wynagrodzeń nauczycieli +/-

Zgodnie z rozporządzeniem MEN, od 1 kwietnia 2018 kwota bazowa wynagro-
dzeń wzrasta o 5,35%. Decyzja o podwyżce dla nauczycieli była krokiem w do-
brym kierunku. Jednak po uwzględnieniu inflacji szacowanej na 2018 i wobec 
faktu, że nie przewidziano wyrównania wynagrodzeń od stycznia, realna pod-
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wyżka wyniesie nie 5,35%, jak podaje MEN, ale 3,75%. W dalszym ciągu mamy 
do czynienia z sytuacją, w której podwyżki dla nauczycieli są znikome. Stażyści 
zarabiają 1750 zł netto, a najbardziej doświadczeni nauczyciele dyplomowani – 
2377 zł. Subwencja oświatowa nie wystarcza na pokrycie wzrostu wynagrodzeń 
(według samorządowców zabraknie nawet 1/3 środków). Przedstawiciele MEN 
wyjaśniają, że jeśli samorządom brakuje pieniędzy na ten cel, jest to znak błęd-
nie prowadzonej polityki kadrowej. Przyjmując jednak, że szkoły muszą zapew-
nić taką ilość etatów nauczycielskich, która pozwoli realizować zadania zgodnie 
z nową podstawą programową, oznacza to brak wystarczających środków na 
podwyżki. W perspektywie jest tylko redukcja etatów i zwiększenie liczebności 
klas. 

Sprawy kadrowe -

Niepewność zatrudnienia wynikająca ze zmiany ustroju szkolnego, obszerna  
i rozbudowana podstawa programowa, szczegółowe przepisy regulujące ży-
cie szkoły, rozbicie istniejących dotąd zespołów nauczycielskich w związku  
z likwidacją gimnazjów, sztywne plany nauczania, brak koncepcji kształcenia na-
uczycieli – to są problemy, z którymi muszą się uporać nauczyciele. Trudno się 
zatem dziwić, że filar edukacji, jaki niewątpliwie stanowią, zaczyna się chwiać. 
Zaczynają się pojawiać symptomy braków kadrowych, które są coraz bardziej 
widoczne. W samej tylko Warszawie brakuje ponad 1600 nauczycieli. Poszukuje 
się m.in. nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, informatyki, języków obcych 
czy matematyki. Należy przy tym dodać, że zwiększyła się liczba nauczycieli 
pracujących w kilku szkołach, a wielu z nich przeszło do szkół niepublicznych.  
W kontekście postępujących zmian, które nadal będą miały wpływ na organiza-
cję pracy nauczycieli, są to zdecydowanie niepokojące zjawiska.

Realizacja nowej podstawy programowej i organizacja pracy szkoły -

Szczegółowość treści nauczania w zapisie podstawy programowej dla szkoły 
podstawowej oraz powrót do podziału na przedmioty odpowiadające dyscy-
plinom akademickim utrudniają pracę nauczycielom i są jedną z przyczyn nie-
pokoju rodziców w bieżącym roku szkolnym. W opinii nauczycieli realizacja 
zapisanych w podstawie programowej treści nauczania w szkole jest możliwa 
jedynie w 60%, co oznacza, że pozostałe 40%, powinno być realizowane przez 
uczniów samodzielnie. Rodzice kierują coraz więcej uwag pod adresem szko-
ły i nauczycieli, w których ujawnia się głównie problem dotyczący rozmiarów 
prac domowych, ale też problem sygnalizowany przez ekspertów jeszcze przed 
wprowadzeniem reformy – nieprzystawalności podstawy programowej zarów-
no do potrzeb i możliwości współczesnej szkoły, jak i nowoczesnej edukacji. 
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Wiele szkół, które przed likwidacją gimnazjów było przygotowanych dla sześciu 
roczników, obecnie jest przepełnionych. Tym bardziej, że w klasach siódmej  
i ósmej w planie nauczania jest ponad 30 godzin tygodniowo. Niektóre szkoły 
zmuszone są do pracy w systemie dwuzmianowym, a zajęcia rozpoczynają się 
niejednokrotnie o 7.30 rano. Bieżący rok szkolny stanowi dla szkół ponadgim-
nazjalnych wyzwanie pod względem planowania pracy szkoły i finansowania 
zadań na nowy rok szkolny, w którym czeka je kumulacja roczników.

Skutki wprowadzanej reformy są coraz bardziej niepokojące, wskazują bowiem 
na zauważalne rozwarstwianie w edukacji. Przepełnienie szkół publicznych 
i pogorszenie warunków nauki są przyczyną odpływu uczniów do placówek 
niepublicznych. Dynamika wzrostu liczby uczniów w niepublicznych szkołach 
podstawowych jest coraz bardziej zauważalna. Od początku wdrażania reformy 
przybyło ponad 20% szkół podstawowych, a liczba uczniów w tych placówkach 
wzrosła prawie o 50%. Zwiększyła się również liczba uczniów korzystających  
z edukacji domowej – obecnie prawie 14 tys. – dwukrotnie w stosunku do 2016. 
Widać wyraźnie, że rodzice, obawiając się skutków wprowadzanych zmian, szu-
kają bezpiecznych i stabilnych miejsc do nauki dla swoich dzieci.



PEP 2040 +/-

Po wielu latach opóźnień Ministerstwo Energii przedstawiło w końcu projekt stra-
tegicznego dokumentu „Polityka energetyczna Polski do 2040 roku”. Pozytywnie 
należy ocenić stawiane cele, niemniej projekt zawiera wiele kontrowersyjnych za-
łożeń, np. wdrożenie energetyki jądrowej, która obecnie jest bardzo drogą opcją, 
czy utrzymanie nierealnego udziału węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej (60% 
w 2030). PEP 2040 zakłada także rozwój energii wiatrowej, ale tylko na morzu, co 
należy ocenić negatywnie.  

Rozwój odnawialnych źródeł energii +/-

Na skutek nowego rozporządzenia dotyczącego tzw. obowiązku OZE udział „zie-
lonego” prądu sprzedawanego odbiorcom w Polsce wzrośnie z 18% w 2018 do 
19% w 2019 i 20% w 2020, co oznacza istotne podwyższenie tego pułapu i co za 
tym idzie – zwiększenie popytu na zielone certyfikaty. W efekcie jeszcze przed wej-
ściem w życie rozporządzenia ceny zielonych certyfikatów wzrosły do poziomu naj-
wyższego od trzech lat, co oznacza wzrost opłacalności inwestycji w zielone źródła 
energii. Jest to wyraźna zmiana kursu, który dotychczas nie sprzyjał rozwojowi OZE. 
Powodem zmiany polityki jest groźba unijnych kar. Podobnie jak w 2016, w 2017 
spadł bowiem udział OZE w miksie energetycznym (z 11,3% do 11%). Oznacza to, że 
osiągnięcie przez Polskę w 2020 unijnego celu 15-procentowego udziału odnawial-
nych źródeł energii w końcowym zużyciu brutto jest zagrożone i wymaga pilnej re-
akcji. Należy jednak zaznaczyć, że rząd nie wycofał się z ustawy „antywiatrakowej”, 
która de facto uniemożliwia rozwój energetyki wiatrowej. 

Atom -

W opublikowanym PEP 2040 rząd podtrzymuje wolę rozwoju energetyki atomo-
wej. Niestety, podobnie jak poprzednie lata, 2018 nie obfitował w żadne konkretne 
działania w tym obszarze. Opinia publiczna nie poznała nawet modelu finansowa-
nia planowanych inwestycji.  
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Interkonektory +/- 

Polska wciąż ma za mało połączeń z sąsiednimi krajami, co sprawia, że nie jeste-
śmy w stanie importować energii elektrycznej zza granicy, gdy jest tania. W unijnym 
dokumencie „10-Year Network Development Plan” wspomina się o połączeniu  
z Danią, Litwą i Niemcami, ale póki co są to jedynie plany. W porównaniu do elek-
troenergetyki połączenia gazowe są dużo bardziej zaawansowane. W maju podjęto 
pozytywną decyzję inwestycyjną dla połączenia z Litwą, zaś w lipcu zakończyła się 
niewiążąca procedura badania zainteresowania połączenia z Ukrainą. We wrześniu 
2018 oficjalnie zainaugurowano budowę połączenia ze Słowacją. W listopadzie  
z kolei gazociąg Baltic Pipe łączący Polskę z Norwegią otrzymał decyzję inwestycyjną.

Ochrona klimatu +/-

Rząd w końcu zdecydował się podpisać tzw. poprawkę dauhańską, czyli przedłu-
żenie Protokołu z Kioto do 2030. Poprawka obliguje do ograniczenia emisji CO2 do 
2030 o 20% w stosunku do roku bazowego (1988), co Polska już dawno osiągnęła. 
Choć podpisanie należy ocenić pozytywnie, trzeba odnotować, że Polska zrobiła 
to jako ostatni członek UE, co jest niepotrzebnym kosztem wizerunkowym, szcze-
gólnie że poprawka nie rodzi zobowiązań w postaci kosztów.Przyjęcie reguł kato-
wickich na COP24 należy uznać za umiarkowany sukces Polski. Uzgodnienie wielu 
technicznych wytycznych w gronie bardzo zróżnicowanych państw byłoby bardziej 
okazałe, gdyby nie prowęglowe akcenty, które niepotrzebnie zrodziły koszty wize-
runkowe.

Niestety, w ostatnim roku emisje CO2 wzrosły, co jest wyzwaniem dla rządu, który 
dotychczas akcentował znaczącą redukcję emisji w Polsce w okresie przewidzianym 
przez Protokół z Kioto (1990-2012).

Górnictwo +/-

Rząd przyjął w styczniu program dla górnictwa węgla kamiennego. Największe za-
strzeżenia dotyczą optymistycznego założenia co do dostępnych zasobów węgla 
oraz jego wydobycia. Niestety, program opiera się na starej metodologii liczenia 
złóż, co wynika z niechęci do urealnienia oszacowania zasobów z uwagi na obawę 
wywołania presji zamykania dodatkowych kopalń. Na plus należy zaliczyć, że rząd 
zamyka kolejne nierentowne kopalnie, co zresztą było powodem, dla którego Ko-
misja Europejska dała zgodę na dodatkową pomoc publiczną dla kopalń przezna-
czonych do zamknięcia (5 mld zł) do 2023. To sukces negocjacyjny, choć dyskusyjna 
jest zasadność przeznaczania tak dużych środków nie na inwestycje, ale właśnie za-
mknięcie kolejnych zakładów.  



Smog +/-

Szumnie zapowiadana przez ministerstwo taryfa antysmogowa nie stanowi atrak-
cyjnej alternatywy dla korzystających z węgla, ponieważ przejście na ogrzewanie 
elektryczne, nawet jedynie w taryfie nocnej, i tak jest dużo droższe od palenia wę-
glem. Resort podpisał co prawda długo oczekiwane rozporządzenie dotyczące 
norm jakości węgla, wprowadzające zakaz sprzedaży odpadów kopalnianych i naj-
gorszych miałów węglowych, ale rozczarowujące jest, że będzie on obowiązywać 
dopiero od 30 czerwca 2020. Nie został wprowadzony obowiązek podłączenia do 
sieci ciepłowniczej. Nie widać też znaczącego postępu w rozbudowie stacji pomia-
rów jakości powietrza. Pozytywnie należy ocenić za to rozpoczęty program termo-
modernizacji budynków mieszkalnych oraz ustanowienie Pełnomocnika Prezesa 
Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze”. 

Dopłaty do rachunków za prąd +/-

W wyniku dużego wzrostu cen rząd podjął decyzję o obniżeniu akcyzy na energię 
elektryczną (z 20 na 5 zł za 1 MWh), o obniżeniu opłaty przejściowej w rachunkach 
za energię o 95%, a także zapowiedział oszczędności w spółkach energetycznych 
oraz wykorzystanie środków ze sprzedaży praw do emisji CO2. Obniżenie opłaty za 
akcyzę należy ocenić pozytywnie - dotychczasowa stawka plasowała się powyżej 
unijnej średniej, więc potencjał redukcji jest spory. Negatywnie należy ocenić na-
tomiast te pomysły, które zaburzają rynek i przenoszą koszt podwyżek z finalnych 
klientów na firmy energetyczne, szczególnie że pomoc ma dotyczyć wszystkich go-
spodarstw, a nie tylko zagrożonych ubóstwem energetycznym.
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Gdyby dokonać ewaluacji polityki gospodarczej rządu w 2018 jedynie na pod-
stawie głównych wskaźników makroekonomicznych, ocena musiałaby być bar-
dzo dobra. Wartości wzrostu PKB, deficytu budżetowego, stopy bezrobocia 
czy inflacji mogą napawać optymizmem. Jednakże analiza jakościowa działań 
państwa w minionym roku obniża znacząco wyjściową ocenę, zaś głębsze spoj-
rzenie w zewnętrzne i wewnętrzne otoczenie makroekonomiczne oraz przegląd 
zrealizowanych (lub nie) przez rząd działań prowadzą do wniosku, że koniunktu-
ra gospodarcza jest zasługą organicznej siły i pracy polskiej gospodarki. 

Instytucje gospodarcze +/-

Rząd Zjednoczonej Prawicy zdecydował o realizowaniu koncepcji tzw. państwa 
rozwojowego, co w świetle aktualnego stanu wiedzy naukowej każe skoncen-
trować ocenę zwłaszcza na instytucjonalnych zdolnościach państwa oraz jakości 
biurokracji gospodarczej.

Pozytywnie należy ocenić działania Polskiego Funduszu Rozwoju. Scentralizo-
wanie środków, merytoryczne zaplecze oraz stworzone procedury pozwalają 
sądzić, że jego działania w kolejnych latach będą korzystne dla gospodarki. Ry-
zykiem pozostają wpływy polityczne w zarządzaniu PFR.

Zdrowy krwioobieg finansowy jest podstawą dla wzrostu gospodarki. Niestety, 
w listopadzie poważnie podważono zaufanie do instytucji nadzoru sektora fi-
nansowego, dotychczas ocenianych wzorowo. Tzw. afera KNF zakwestionowała 
ich fachowość i bezstronność, co wymaga konsekwentnych działań w celu na-
prawy nadszarpniętego wizerunku. 

Prawo gospodarcze +/-

Po rekordowym 2016 spada liczba nowych ustaw i rozporządzeń zmieniających 
otoczenie legislacyjne podmiotów gospodarczych. Korzystnie należy ocenić 
zapisy przyjętej Konstytucji Biznesu (w tym mniejszy ZUS na start czy powoła-
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nie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw). Do oczekiwanych przez go-
spodarkę pozytywnych działań można zaliczyć także nowy system zamówień 
publicznych oraz pakiet MŚP uwzględniający m.in. obniżenie podatku CIT dla 
małych przedsiębiorców. 

W dalszym ciągu polskie firmy czują się jednak stłamszone mnogością oraz 
skomplikowaniem przepisów (głównie podatkowych). Przedsiębiorców może 
kontrolować ponad 40 różnych instytucji państwowych. Brak uproszczeń,  
a wręcz dalsze komplikowanie prawnych rozwiązań podatkowych, doprowadził 
do kolejnego spadku Polski w rankingu Doing Business, gdzie nasz kraj został 
sklasyfikowany na 33 pozycji (wobec 24 lokaty dwa lata temu). Dodatkowo, na 
minus należy zapisać decyzję o utrzymaniu na kolejny rok „przejściowej” stawki 
VAT w wysokości 23% przy dobrej sytuacji budżetowej.

W kontekście budowania zaufania podmiotów gospodarczych do prawa i pra-
wodawcy rok 2018 należy ocenić negatywnie. Kontrowersyjna w świetle ustaw 
nadrzędnych oraz chaotycznie przeprowadzana kolejna nowelizacja reformy są-
downictwa bez zachowania kultury procesu legislacyjnego podważa zaufanie 
do polskiego prawodawstwa i osłabienia rodzimych standardów stanowienia 
prawa. Brak podejrzeń co do apolityczności procedur i norm prawnych jest klu-
czowy dla polityki gospodarczej (tym bardziej polityki państwa rozwojowego). 

Zagraniczna polityka gospodarcza +/-

Zdecydowanie pozytywnie należy ocenić dążenia Polskiej Agencji Inwestycji 
 i Handlu do umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw poprzez rozwój 
korpusu dyplomacji gospodarczej. Tworzenie nowych oraz rozwój istniejących 
Zagranicznych Biur Handlowych zasługuje na wyróżnienie.

W dalszym ciągu brakuje jednak danych empirycznych potwierdzających dyna-
miczny wzrost eksportu polskich firm na rynki krajów rozwijających się, podczas 
gdy umiędzynarodowienie polskich przedsiębiorstw jest jednym z głównych 
celów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Dodatkowo polski eks-
port pozostaje oparty na produkcji charakterystycznej dla centrów kosztów. 

Inwestycje - 

Wciąż rozczarowuje poziom inwestycji w strukturze polskiego PKB, wbrew ce-
lom wytyczonym w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która wska-
zywała inwestycje jako główny motor wzrostu gospodarczego. Niestety, realia 
gospodarcze nie chcą słuchać się planów politycznych. Nieskuteczność planów 
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rządowych w 2018 w tym aspekcie uwidacznia, jak organizm gospodarki rozwi-
ja się pomimo słów i zamierzeń aparatu państwowego. Rząd zdaje się również 
nie mieć pomysłu na rozwiązania mające zachęcić firmy do podejmowania inwe-
stycji ze środków własnych, zgromadzonych w rekordowej wysokości. 

Demografia a gospodarka -

Polska gospodarka już odczuwa negatywne skutki niżu demograficznego, a pro-
blem będzie narastał w kolejnych latach. Pomimo świadomości tego zjawiska, 
rząd przypisuje mu zbyt małą wagę. Program 500+ nie spowodował trwałego 
odwrócenia negatywnego trendu demograficznego, a Polacy nie wracają ma-
sowo do kraju. Rząd Morawieckiego nie przedstawił dotąd oficjalnie koncepcji 
spójnej polityki imigracyjnej. Dostrzec można sprzeczności pomiędzy deklara-
cjami politycznymi a realnymi danymi na temat poziomu imigracji. Konieczne są 
priorytetowe i zdecydowane działania w celu zrekompensowania negatywnego 
efektu luki demograficznej dla rozwoju gospodarki. 

Jeszcze raz o wskaźnikach gospodarczych +/-

Pomimo wspomnianych na wstępie dobrych danych dotyczących głównych 
wskaźników makroekonomicznych oraz stabilnych fundamentów gospodarki, 
w dalszym ciągu na komparatywnie niskim poziomie znajdują się mierniki sytu-
acji ekonomicznej przeciętnego Polaka. Relatywnie niski pozostaje poziom płac 
nominalnych oraz siły nabywczej Polaków w porównaniu do innych państw UE 
(w tym nowych). Niedostrzeżenie oraz bierność wobec tego zjawiska ponow-
nie doprowadzi rząd do wpadnięcia w pułapkę interpretowania sytuacji ekono-
micznej Polaków jako „niezwykle dobrej” poprzez zawężenie perspektywy je-
dynie do wzrostu PKB czy spadku bezrobocia. Dodatkowo niepodjęcie wyzwań 
przedstawionych w powyższej syntezie może doprowadzić do pogorszenia sy-
tuacji gospodarczej w latach słabej koniunktury.



W zakresie innowacyjności gospodarki mamy postęp, choć trudno mówić o prze-
łomie na poziomie wskaźników ekonomicznych. O przełomie na poziomie polity-
ki państwa – z niechlubnymi wyjątkami – możemy jednak mówić w pełni odpowie-
dzialnie.

Wydatki na B+R +

Według informacji sygnalnej opublikowanej przez Główny Urząd Statystyczny 
pod koniec listopada 2018, w 2017 nakłady krajowe brutto na B+R wzrosły rok do 
roku o 14,7% i wyniosły 20,5 mld zł. Wskaźnik GERD (relacja wydatków do PKB) 
wyniósł 1,03% wobec 0,97% rok wcześniej i 1% w 2015. Wynik 2015 był podpom-
powany kończącą się perspektywa unijną, możemy zatem przyjąć, że mamy do 
czynienia ze stałym, choć powolnym trendem wzrostowym. Warto pamiętać, że 
cel ze Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) to 1,7% w 2020 i moż-
na bezpiecznie założyć, że nie zostanie osiągnięty. 

Ważniejszy od wskaźnika GERD jest jednak BERD, obrazujący wydatki przedsię-
biorstw, które w 2017 wyniosły 52,4% wydatków w ogóle, czyli mimo wzrostu 
ogólnego wolumenu utrzymały udział na poziomie 2016, który był pozytywnym 
zaskoczeniem. Oczywiście, w wysoko rozwiniętej gospodarce relacja BERD do 
wydatków sektora publicznego, w tym uczelni, powinna wynosić przynajmniej 
70/30. Niemniej jednak drugi rok z rzędu mamy przewagę aktywności firm, a stan 
ten w połączeniu z innymi zachętami daje nadzieję, że Polska zbliży się do warto-
ści 0,8% PKB, zapisanej dla tego wskaźnika w SOR.

Ulga na B+R +

W 2017 wyraźnie zwiększyła się kwota rozliczanych wydatków na badania i roz-
wój: z 1,2 do 1,91 mld zł. W 2017 odliczeniu mogło zostać poddanym 50% wydat-
ków (w pewnym uproszczeniu, rok wcześniej było to 30%). Dzięki przyjętej pod 
koniec 2017 drugiej ustawie o innowacyjności od 1 stycznia 2018 przedsiębiorcy 
mogli odliczyć 100% kosztów na B+R, stąd w danych za 2018 możemy spodzie-
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wać się jeszcze bardziej skokowego wzrostu wartości odliczenia, a przede wszyst-
kim – co jest wszak celem ulgi – skokowego wzrostu nakładów firm na B+R.

IP box +

Przyjęte pod koniec roku rozwiązanie polega na preferencyjnym opodatkowaniu 
5-procentową stawką dochodów uzyskiwanych z praw własności intelektualnej 
(intellectual property), których podatnik jest właścicielem, współwłaścicielem, 
użytkownikiem lub licencjobiorcą. Warunkiem jest, by takie IP było chronione np. 
patentem czy wzorem użytkowym. Podobna preferencja funkcjonuje w wielu kra-
jach o silnym sektorze B+R. Czas pokaże, jaka będzie skala wykorzystania w prak-
tyce, szczególnie przy 100-procentowej uldze na B+R, ale kierunkowo jest to ruch 
w dobrą stronę.

Instytucje +

Na szczególną uwagę zasługuje przebudowa systemu dyplomacji gospodarczej 
przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu i otwarcie się tego systemu na spółki 
technologiczne, niezależnie od ich wielkości. Dzięki temu Polska zyskuje narzę-
dzie wsparcia eksportu innego niż jabłka i meble, co będzie długofalowo korzyst-
ne dla struktury polskiego eksportu.

Stymulacja rynku kapitałowego w segmencie wysokiego ryzyka +/-

Działania koordynowane przez Polski Fundusz Rozwoju: Starter, Otwarte Inno-
wacje, Biznest, Koffi, CVC, są co prawda opóźnione, ale wyraźnie przyspieszyły  
w drugiej połowie roku. Ich odbiór przez rynek jest nieustająco pozytywny, choć 
należy zaznaczyć, że większość funduszy jeszcze nie ruszyła operacyjnie. 

Poważny kiks zaliczyło za to Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które po pierw-
sze ograniczyło maksymalny poziom jednorazowej inwestycji w swoim flagowym 
programie Bridge Alfa z 3 do 1 mln zł, a po drugie zakomunikowało to z dnia na 
dzień w stylu, który, oględnie mówiąc, nie budował zaufania. W tym kontekście 
należy zwrócić uwagę na bardziej fundamentalny problem. Funduszy alfowych 
jest za dużo, a rozproszenie pieniędzy na mniejsze projekty kosztem dużych jest 
podwójnie dysfunkcjonalne: wzmacnia już teraz zaburzoną pozycję zespołów 
względem funduszy i skutkuje nierynkowymi wycenami projektów, a równocze-
śnie zwiększa lukę kapitałową powyżej 1 mln zł, szczególnie że większość deep-
-techowych projektów wspieranych przez fundusze Bridge Alfy ma zapotrzebo-
wanie na większy kapitał, zwykle na poziomie 2-3 milionów właśnie.



Pilotaż ScaleUp i dalsze wsparcie akceleratorów +

Wiosną 2018 zakończył się pilotaż realizowanego przez Polską Agencję Rozwo-
ju Przedsiębiorczości programu ScaleUp, zorientowanego na realizację dwóch 
celów: budowę oferty akceleratorów dla start-upów oraz zwiększenie otwartości 
dużych firm (publicznych i prywatnych) na wprowadzanie nowych technologii  
i rozwiązań w duchu Open Innovation. W opinii większości ekspertów był to naj-
lepszy od lat program wsparcia innowacyjności, zakończony dziesiątkami uda-
nych wdrożeń. W 2018 ruszył branżowy Elektro ScaleUp oraz Poland Prize, czyli 
pilotaż akceleratorów nastawionych na ściąganie do Polski start-upów z zewnątrz.

Prosta spółka akcyjna -

Ten obiecujący dla ekosystemu start-upowego projekt powołania nowej formy 
prawnej przeznaczonej dla przedsiębiorstw technologicznych zalicza kolejne 
opóźnienie i w najbliższych miesiącach na pewno nie wejdzie w życie.

Sieć Badawcza Łukasiewicz - 

Po upadku projektu Narodowego Instytutu Technologicznego Sieć Badawcza Łu-
kasiewicz miała być bardziej miękką i akceptowalną dla samych instytutów wersją 
tej reformy. Projekt złożony w Sejmie w styczniu 2018 został wycofany w listopa-
dzie, w celu dostosowania do wprowadzonej przez Konstytucję dla Nauki reformy 
uczelni. Dziesiątki instytutów badawczych tracą czas na walkę z reformą zamiast 
się rozwijać.

Niestabilność regulacji -

Stabilność i przewidywalność regulacji dotyczących przedsiębiorców nie doty-
czy w bezpośredni sposób innowacyjności, ale pośrednio jest kluczowym para-
metrem wpływającym na skłonność do podejmowania ryzyka. W tym rozumieniu 
ciągłe zmiany polityki podatkowej – nie mówiąc już o sprawach takich, jak np. 
nierozstrzygnięty limit składek ZUS czy wolne 12 listopada, uchwalone tuż przed 
Świętem Niepodległości – wpływają niekorzystnie na poziom innowacyjności pol-
skich firm. Spadek pozycji w najnowszym rankingu Doing Business nie jest nieste-
ty przypadkiem, choć wynika głównie z zacieśnienia polityki fiskalnej związanej  
z walką z wyłudzeniami VAT i wzrostem ściągalności podatków. Skromnym pocie-
szeniem są drobne deregulacje, wprowadzane głównie pod auspicjami Minister-
stwa Przedsiębiorczości i Technologii, jak zwiększenie kwoty jednorazowej amor-
tyzacji, obniżenie CIT dla małych i średnich przedsiębiorstw do 9%, powołanie ich 
rzecznika czy ustawa o sukcesji w firmach rodzinnych.
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Dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego rok 2018 nie był tak bogaty 
w inicjatywy ustawodawcze czy programy powoływania nowych instytucji kul-
tury jak poprzedni. Dominowała polityka kontynuacji oraz tonowania zaognio-
nych relacji z częścią środowisk artystycznych. Ministerstwo przestało też być 
elementem bieżącej walki politycznej, jak bywało to w latach poprzednich, sku-
piając się na administrowaniu rozpoczętymi programami. 

Obchody 100-lecia odzyskania niepodległości +/-

W minionym roku priorytetem MKiDN były obchody 100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości i dedykowany temu program „Niepodległa”. Chociaż 
sam program trwać ma aż do 2021, to jego kulminacyjnym momentem były li-
stopadowe obchody zainaugurowane koncertem „Razem dla Niepodległej” 
na Stadionie Narodowym. Całość obchodów przykrył Marsz Niepodległości, 
czego efektem była bardzo krytyczna ocena działalności ministerstwa, które  
w oczach komentatorów nie zapewniło odpowiedniego finału obchodów pań-
stwowych, mimo że budżet „Niepodległej” wyniósł ponad 200 mln. zł. Zarzuty 
te są jednak w większości źle adresowane. 

Założeniem „Niepodległej” było edukowanie i upamiętnienie za pośrednic-
twem placówek kultury i programów, skierowane do samorządów oraz organi-
zacji pozarządowych oraz promowanie Polski za granicą. Z realizacji tych prio-
rytetów ministerstwo wywiązało się dobrze. W istocie placówki w całym kraju 
przygotowały specjalną ofertę kulturalną upamiętniającą 100-lecie odzyskania 
przez Polskę niepodległości, a oferta ta była stworzona w logice długiego trwa-
nia. Dofinansowywano wystawy czy koncerty, publikacje, tworzenie archiwów, 
szlaków historycznych czy warsztatów. Programy przeznaczone dla organizacji 
pozarządowych oraz województw wsparły organizację obchodów w mniej-
szych miastach i miejscowościach, co pozwoliło w większym stopniu włączyć  
w obchody ludzi poza metropoliami. Dodatkowo dzięki dywersyfikacji regional-
nej projekty przybierały różny kształt, przedstawiając inne drogi Polski do nie-
podległości. Natomiast promocja Polski za granicą nie ograniczała się tylko do 
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efektownego biało-czerwonego podświetlania wodospadu Niagara czy wieży 
Eiffla, ale przede wszystkim do organizacji niemal 250 wydarzeń kulturalnych 
w 65 miastach na świecie. 

Polityka kadrowa -

Ministerstwo ponosiło w 2018 koszty błędnej polityki kadrowej. Z funkcji dyrek-
tora Teatru Polskiego we Wrocławiu odwołany został Cezary Morawski, z którym 
walkę toczyło tamtejsze środowisko teatralne, a którego przez dwa lata broniło 
ministerstwo. Jednak to nie niska frekwencja, ale nieprawidłowości finansowe 
wykryte przez Najwyższą Izbę Kontroli doprowadziły do jego dymisji. Także ze-
szłoroczne zmiany na tym stanowisku w Starym Teatrze w Krakowie przyniosły 
skutek odwrotny do zamierzonego. Nowy dyrektor okazał się zbyt słaby i nie 
potrafił stworzyć autorskiego programu, którego w kontrze do Jana Klaty ocze-
kiwało ministerstwo. W konsekwencji po perturbacjach na krakowską scenę za-
czynają powracać reżyserzy wystawiający jeszcze za poprzedniego dyrektora. 
Ruchy te pokazały, że w środowisku artystycznym trudno jest realizować polityki 
mocno interwencjonistyczne. W minionym roku podobne kontrowersje obser-
wowaliśmy przy powołaniu rady Muzeum II Wojny Światowej, które znów stwo-
rzyły wrażenie przesadnej ideologizacji polityki historycznej prowadzonej przez 
resort.

Ustawa audiowizualna +

Długo wyczekiwana ustawa audiowizualna wprowadza mechanizm zachęt fi-
nansowych do produkcji filmów i seriali. Bez tego rozwiązania rozwój polskie-
go przemysłu audiowizualnego był przez lata hamowany, a promocja polskiego 
dziedzictwa kulturowego na świecie znacznie utrudniona. Beneficjentami no-
wego mechanizmu będą nie tylko producenci i koproducenci, ale także przed-
siębiorcy wykonujący usługi na rzecz produkcji audiowizualnych, którzy pono-
szą koszty produkcji filmów w Polsce. Efektem działania ustawy powinien być 
wzrost liczby produkcji filmowych realizowanych w naszym kraju oraz rozwój 
branży filmowej. Ustawa powinna wejść w życie w pierwszym kwartale 2019. 
Warto zaznaczyć, że była to jedyna tak znacząca inicjatywa ustawodawcza 
MKiDN w minionym roku. Temat nowej ustawy określającej sposób finansowa-
nia telewizji publicznej trafił do ministerialnej zamrażarki.

Dziedzictwo żydowskie +

Mimo pogorszenia z powodów politycznych relacji polsko-żydowskich, mini-
sterstwo kontynuuje z sukcesami działania na rzecz przywracania i pielęgnowa-



nia pamięci o polskich Żydach. Jest to kolejny rok konsekwentnie prowadzonej 
polityki w tym zakresie. Warto wymienić tu: powołanie Muzeum Getta War-
szawskiego, na którego czele stanął Albert Stankowski, członek Żydowskiego 
Instytutu Historycznego; wejście w drugą fazę budowy Muzeum Byłego Obozu 
Zagłady w Sobiborze; uzupełnienie o 100 mln zł kapitału wieczystego Fundacji 
Dziedzictwa Kulturowego na konserwację cmentarza żydowskiego przy ul. Oko-
powej w Warszawie czy wreszcie organizację pierwszej konferencji poświęconej 
dorobkowi Rafała Lemkina. Co warto zaznaczyć, konferencja oraz wystawa mu 
poświęcona została zorganizowana przez nowo powstały Instytut Pileckiego. 
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Polska wstąpiła do NATO niemal 20 lat temu, jednak w obszarze obronności 
wciąż wiele procedur, standardów i elementów wyposażenia odbiega daleko 
od standardów Sojuszu Północnoatlantyckiego. Chodzi nie tylko o wyposażenie 
techniczne, którego przestarzałość jest raczej skutkiem niewydolnych procedur 
i standardów polskich instytucji, ale i o całe spektrum problemów o charakterze 
politycznym, strategicznym czy administracyjnym. Mówiąc najkrócej, w systemie 
obronnym Rzeczpospolitej prawie wszystko wymaga reformy.

Zmiany legislacyjne -

Ministerstwo Obrony Narodowej nie wprowadza zmian legislacyjnych zbyt czę-
sto, ale niektóre dokumenty programowe, jak Program Rozwoju Sił Zbrojnych RP, 
musi przyjmować cyklicznie. Pod tym względem politykę rządu można ocenić 
krytycznie, chociażby ze względu na poważne opóźnienia – Program Rozwoju 
na lata 2017–2026, podpisany przez ministra w listopadzie 2018, miał być przy-
jęty jeszcze w 2016. Co więcej, same programy modernizacji technicznej cały 
czas zmieniają założenia, zwracając się nieraz o 180 stopni, czego powodem jest 
brak przyjętych dokumentów doktrynalnych, co z kolei ma swoje źródła zarówno  
w braku konsensusu wśród dowódców nt. poszczególnych zagadnień strate-
gicznych, operacyjnych czy logistycznych, jak i braku ponadresortowej woli poli-
tyków do definiowania konkretnych interesów państwa. Co gorsza, nawet sana-
cja dokumentów doktrynalnych i ustaw modernizacyjnych nie przyniesie sama  
w sobie szybkiej poprawy, ponieważ ich wykonanie w obecnym systemie pozy-
skiwania sprzętu będzie trudne i czasochłonne.

Odpowiedzią na to zapotrzebowanie są plany powołania Agencji Uzbroje-
nia, która zastąpiłaby Inspektorat Uzbrojenia, poszerzając jego kompetencje  
w sprawach zakupu nowego uzbrojenia, modernizacji i wsparcia posiadanego 
sprzętu, jak i zbierania i analizowania danych o eksploatacji sprzętu używanego 
w wojsku. Ośrodek ten miałby posiadać dużo większe możliwości analityczne  
i decyzyjne, co przyspieszyłoby procedury pozyskania sprzętu. Postęp w budo-
wie tak potrzebnej instytucji jest jednak niezauważalny, na co wpływ miały zmia-
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ny w rządzie i czas potrzebny na zapoznanie się ze sprawami bieżącymi przez 
nowego ministra.

Korzystną zmianą jest wydłużenie okresu planistycznego z 10 do 15 lat, co ułatwi 
prowadzenie bardziej skomplikowanych programów, jednak większym proble-
mem w tym obszarze była dotąd nie krótkość perspektywy, lecz niedotrzymywa-
nie planów. Abstrahując od problemów analityczno-koncepcyjnych i administra-
cyjnych (którym zaradzić ma wspomniana Agencja Uzbrojenia), źródeł tego stanu 
rzeczy należy upatrywać w braku woli politycznej do konsekwentnej realizacji 
programów modernizacyjnych, bez której wydawanie 2% PKB na obronność nie 
przełoży się na realne zdolności obronne.

Decyzje wykonawcze +/-

Wykonanie planów na rzecz obronności kraju jest zbyt wolne. W tej chwili można 
mówić o przeprowadzeniu tylko jednego poważnego programu technicznego – 
obrony przeciwrakietowej „Wisła”. Trudno nie ulec wrażeniu, że całość zasobów 
ludzkich i finansowych zaangażowano w ten największy i najdroższy plan moder-
nizacyjny, lekceważąc pozostałe.

Pisząc o programach modernizacyjnych, nie sposób pominąć sytuacji polskie-
go przemysłu zbrojeniowego, będącego częścią systemu obronnego kraju. 
Wiele programów technicznych jest realizowanych częściowo przez dostaw-
ców polskich, a częściowo zagranicznych (zwłaszcza z USA), co rodzi potrze-
bę ustanowienia współpracy pomiędzy polską zbrojeniówką a zagranicznymi 
kontrahentami. Ponieważ jednak zakupy są często realizowane z pośpiechem 
lub motywacją polityczną, współpraca przemysłowa jest marginalizowana.  
W efekcie kupowany na kolejne 30 lat sprzęt pozostaje bez wsparcia techniczne-
go w kraju.

Współpraca pomiędzy wojskiem a zbrojeniówką jest zła, wymiana informacji  
i wzajemne dostosowanie są prawie nieobecne.

Decyzje personalne -

Ocena decyzji kadrowych MON jest problematyczna. Odejście oficerów z wie-
lu kluczowych stanowisk było z pewnością kontrowersyjne, niemniej zajmują-
cy ich miejsce ludzie to często ich zastępcy o porównywalnym doświadczeniu. 
Dużo poważniejszym problemem jest obsada przyszłych etatów w tworzonych 
wojskach cybernetycznych i Agencji Uzbrojenia. MON zwyczajnie nie wie, skąd 
weźmie kadry na potrzeby tych instytucji, wymagających profesjonalnej wiedzy 
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i doświadczenia. Niewiarygodny jest pomysł rekrutacji specjalistów cywilnych, 
chociażby ze względu na mało atrakcyjne uposażenie.

Osobną kwestią jest nadzorowana przez MON państwowa zbrojeniówka, gdzie 
zmiany kadrowe są zbyt częste. W ciągu trzech lat powołany jest już czwarty za-
rząd Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Problemami są odpływ specjalistów do sektora 
prywatnego i wypełnianie wakatów nie zawsze kompetentnymi pracownikami.

Decyzje finansowe -

Zarządzanie finansami w MON kuleje od lat. Koszty wydatków są niedoszaco-
wane, co sprawia, że z rocznego budżetu jest realizowanych mniej programów 
niż planowano. Problemem jest również rozproszenie wydatków na zagadnie-
nia luźno powiązane z obronnością, np. remonty dróg lokalnych w okolicach 
poligonów. MON powoli przestaje być liderem zwrotów niewykorzystanych 
środków budżetowych, niemniej skuteczność alokacji nie zawsze jest wysoka.  
Z uznaniem trzeba przyjąć podniesienie wynagrodzeń żołnierzy, czego nie moż-
na powiedzieć o poprawie sprzętu i baz wielu jednostek wojskowych.

Komunikacja zewnętrzna +/-

Z jednej strony komunikacja MON z mediami stała się pod rządami nowego mini-
stra bardziej zorganizowana, z drugiej – przekaz dotyczący prowadzonych prac  
i planów uległ ograniczeniu. Wiele informacji nie jest publikowanych, a liczne de-
cyzje są komunikowane metodą faktów dokonanych, co w połączeniu ze zwrota-
mi decyzyjnymi wywołuje liczne nieporozumienia.

Podsumowując, sposób prowadzenia polityki obronnej przez rząd można okre-
ślić jako próbę kontynuacji w czasach, gdy poważne zmiany systemowe są po-
trzebne na wszystkich szczeblach decyzyjnych obronnego systemu kraju. Nie 
uprawnia to do wystawienia oceny wyższej niż minus dostateczna.



Narodowy Program Mieszkaniowy +/-

Narodowy Program Mieszkaniowy (NPM) stanowi politykę mieszkaniową 
państwa i jest jednym z narzędzi służących realizacji Strategii na rzecz Od-
powiedzialnego Rozwoju. Celem programu jest zwiększenie dostępności 
mieszkań, zwłaszcza dla rodzin o przeciętnych i niskich dochodach. Aktual-
nie NPM jest realizowany poprzez Mieszkanie Plus oraz Fundusz Mieszkań na 
Wynajem.

Do programu Mieszkanie Plus zgłosiło się około 80 miast. Dotychczas udo-
stępniono najemcom 500 mieszkań, a dla wielu inwestycji w dużych i małych 
miejscowościach rozpoczęto prace projektowe. Część inwestycji jest w trak-
cie budowy, wszystkie realizowane są jako inwestycje komercyjne. Budowa-
ne są głównie na gruntach pozyskanych od właścicieli prywatnych oraz od 
samorządów. W inwestycje zaangażowano środki z budżetu państwa, lecz 
dotychczasowy efekt odbiega znacząco od przyjętych założeń. Czynsze pro-
ponowane najemcom są porównywalne z rynkowymi, a zasady najmu nie są 
wyjątkowo korzystne dla najemców. Zwiększenie dostępności mieszkań dla 
rodzin o przeciętnych i niskich dochodach w 2018 nie zostało więc zrealizo-
wane. 

Założenia programu były nierealne, a większość rozpatrywanych działek 
nieprzydatna dla realizacji celów. Przepisy regulujące działalność Krajowe-
go Zasobu Nieruchomości (KZN) nie umożliwiły sprawnego przekazywania 
gruntów publicznych. Na potrzeby realizacji polityki mieszkaniowej rozpo-
częto cykl poprawek w przepisach. W lipcu uchwalono ustawę o ułatwieniach  
w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji to-
warzyszących, która według Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju „redukuje ba-
riery prawne ograniczające rozwój mieszkalnictwa ze szczególnym uwzględ-
nieniem barier planistycznych”. Przyjęcie ustawy, nazwanej potocznie „Lex 
deweloper”, ma pozwolić na sprawną realizację zabudowy mieszkaniowej 
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na terenach poprzemysłowych, powojskowych i rolnych położonych w grani-
cach miast. Ustawa może znacząco niekorzystnie wpłynąć na porządek i ład 
przestrzenny. Przemieszanie trybów postępowań i kompetencji zdecydowa-
nie dezorganizuje system prawny. Nieprecyzyjne zapisy ustawy mogą skutko-
wać wydłużeniem terminów i kierowaniem uchwał do sądów. Istnieje ryzyko, 
że nowa zabudowa, lokalizowana poza terenami zwartej zabudowy, będzie 
kolidować z wcześniej wprowadzonymi restrykcjami ograniczającymi jej roz-
proszenie. 

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, poprzez m.in. tworzenie gmin-
nego budownictwa mieszkaniowego, należy do zadań samorządu gminne-
go, nie administracji rządowej. Koszty zmian przepisów poniosą samorządy 
terytorialne, lecz bez gwarancji uczestnictwa w tworzeniu i dysponowaniu 
zasobem mieszkaniowym. 

Kolejną regulacją będącą odpowiedzią na nieprzewidziane wysokie koszty 
realizacji inwestycji mieszkaniowych jest ustawa o pomocy państwa w pono-
szeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania, 
wprowadzająca dopłaty do czynszów najmu. W przygotowaniu są również 
dalsze zmiany w przepisach regulujących działalność KZN, ułatwiające pozy-
skanie nieruchomości na potrzeby realizacji zabudowy mieszkaniowej.

NPM wygląda jak start-up: ma szanse rozwinąć się w przyszłości z korzyścią 
dla społeczeństwa, pod warunkiem że nie popełni rujnujących błędów, do 
których należą koszty nieadekwatne do celu, niedostateczna wiedza i umie-
jętności, zbyt długi czas implementacji pomysłów. Z uwagi na wysokie ryzyko 
niepowodzenia budowy tanich domów i mieszkań, publiczna polityka miesz-
kaniowa winna być poddawana ewaluacji ex post i ex ante, na wzór projek-
tów unijnych. 

Zabrakło łatwo dostępnej i transparentnej informacji na temat zasad działania  
i planów realizacyjnych mieszkaniowej polityki publicznej.

Reforma procesu inwestycyjnego +/-

Minister pracuje aktualnie nad usprawnieniem przepisów regulujących pro-
ces inwestycyjno-budowlany. Pomimo braku założeń do reformy procesu in-
westycyjnego, które pojawiły się dopiero pod koniec roku, zmiany w prawie 
budowlanym i ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na-
stępowały kilkukrotnie. Uprzednio do założeń przyjęto też ustawę „Lex de-
weloper”. 



Prace nad zmianą systemu prawnego toczą się wielotorowo, niekoniecznie  
w sposób skoordynowany. Przykładem braku konsekwencji jest wprowadzenie 
specustawą indywidualnych uchwał dla lokalizacji zabudowy mieszkaniowej, 
przy założeniu wyłączenia z obrotu prawnego decyzji o warunkach zabudowy  
i zagospodarowania terenu, w tym dla zabudowy mieszkaniowej. Chaotycz-
ność zmian oraz eksperymentalne formy przepisów tymczasowych wzbudza-
ją poczucie niepewności i nie wpływają bynajmniej pozytywnie na ład prze-
strzenny. 

W podjętych działaniach brakuje rzetelnej oceny obowiązującego systemu 
prawnego, co sprawia, że założenia reformy nie mogą zyskać pełnej aprobaty 
społecznej. Uzasadnienie proponowanych zmian w przepisach prawa winno 
odnosić się zarówno do problemów, jak i mocnych stron przedmiotu reformy. 

Jednocześnie trzeba pamiętać, że zmiana w proponowanym kształcie wiąże 
się z przyznawaniem lub odbieraniem społecznego i ekonomicznego przy-
wileju, jakim jest prawo do zabudowy. Z kolei odbieranie przywilejów, jako 
wyraz naruszenia umowy społecznej, wiąże się m.in. z odszkodowaniami  
z budżetu samorządu terytorialnego.

Średnie miasta +

Do cennych inicjatyw rządowych należy zaliczyć zainteresowanie mniejszy-
mi jednostkami osadniczymi. Pakiet dla średnich miast, realizowany poprzez 
fundusze unijne, doradztwo i kontakty z miastami, jest jednym z projektów 
strategicznych rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i ma 
na celu wsparcie obszarów, z których następuje odpływ ludności.

Instytucje -

W 2018 została powołana spółka Polskie Domy Drewniane (PDD). Przejmowa-
nie roli dewelopera przez rząd budzi wątpliwości co do trafności przyjętego 
kierunku działań. W przypadku powołania PDD warto zadać pytanie, czy ad-
ministracja rządowa nie powinna koncentrować się na przygotowywaniu pro-
jektów aktów prawnych i tworzeniu podstaw realizacji polityk publicznych 
zamiast zdobywać doświadczenia w roli dewelopera. Brakuje powszechnie 
dostępnych informacji wyjaśniających zakładane cele i uzasadniających przy-
jęte działania. Być może rzetelna informacja rozwiałaby wątpliwości.
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Politykę podatkową niezmiernie trudno zrecenzować, bowiem uwzględnić na-
leży dwie, często sprzeczne ze sobą, perspektywy: budżetową i podatnika. To 
pokazuje również, jak trudno jest w tym obszarze wprowadzić istotnie dużą re-
formę. Z tego względu poniższa ocena dotyczy pojedynczych zmian legislacyj-
nych oraz polityki kadrowej resortu finansów. Zmian w zakresie podatków było 
wiele, toteż ocenę ograniczam do kluczowych nowelizacji, nie odnosząc się do 
zmian o charakterze porządkowym.

Brak dużej reformy opodatkowania dochodów osób fizycznych -

Synteza powinna objąć reformy rozpoczęte lub zakończone w 2018, jednakże 
w przypadku polityki podatkowej należy ocenić również brak reform, bowiem  
w tej dziedzinie grzech zaniechania jest szczególnie istotny. Mimo wielu zapo-
wiedzi Ministerstwo Finansów nie rozpoczęło prac nad dużą i potrzebną refor-
mą opodatkowania osób fizycznych. Diagnoza, którą ministerstwo przedsta-
wiło, ogłaszając zamiar wprowadzenia tzw. jednolitej daniny, jest trafna. Polski 
system opodatkowania osób fizycznych, uwzględniając ZUS, miewa degre-
sywny charakter. Z tego względu planowano połączyć w jedną daninę podatek 
dochodowy od osób fizycznych (PIT) oraz ZUS. Ten system miał zostać wzbo-
gacony o dodatkowe progi, a opodatkowanie osób prowadzących działalność 
gospodarczą oraz pracowników (niezależnie od rodzaju umowy) miało zostać 
zrównane. Zamiast poważnej i kompleksowej reformy rząd wprowadził „łatki” 
na system podatkowy: danina solidarnościowa, zmiany w ZUS dla wybranych 
grup przedsiębiorców, zmiany w opodatkowaniu planów opcji dla menedże-
rów. Te modyfikacje zostały wprowadzone wieloma ustawami nowelizującymi, 
co tylko utrudnia odnalezienie się w gąszczu przepisów podatkowych. Co wię-
cej, zmiany punktowe (np. w oskładkowaniu drobnej przedsiębiorczości) często 
nie uwzględniały kontekstu całego systemu opodatkowania, stąd poważne pro-
blemy w zakresie płatności ZUS za drobnych przedsiębiorców, którzy przez nie-
które oddziały ZUS byli traktowani jako zleceniobiorcy (i prawnie to podejście  
w zasadzie dało się obronić), za których składkę winien zapłacić zleceniodaw-
ca. Ta interpretacja została na szczęście zmieniona, bo sprzeciwiała się celowi 
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ustawy, lecz sytuacja obrazuje dobrze, czym kończy się zmiana punktowa bez 
namysłu nad całym systemem.

Niestety, system opodatkowania PIT i ZUS w Polsce jest przestarzały. Drobne 
zmiany nie sprawiają, że staje się wydajniejszy. Biorąc to pod uwagę, za rezygna-
cję z systemowej reformy i zastąpienie jej mało znaczącymi, drobnymi zmiana-
mi legislacyjnymi, całościowa ocena polityki podatkowej musi być obniżona. Tę 
negatywną ocenę wzmacnia fakt, że ze względu na wyborczy 2019 rok reforma 
będzie mogła zostać przeprowadzona dopiero w latach kolejnych.

IP box +

W 2018 uchwalono istotną preferencję podatkową (5-procentowy CIT) dla tych 
podatników, którzy osiągają dochody z komercjalizacji wytworzonych lub roz-
winiętych przez nich praw własności intelektualnej (intellectual property). Inten-
cją regulacji jest zwiększenie atrakcyjności prowadzenia w Polsce działalności 
badawczo-rozwojowej przez polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa w celu 
transformacji modelu ekonomicznego w gospodarkę opartą na wiedzy. IP box 
może przynieść znaczące korzyści dla gospodarki, czego dowodzi przykład in-
nych państw (Holandia, Irlandia, Wielka Brytania). I choć 5-procentowa stawka 
stanowi wyłom w systemie podatkowym, wprowadzenie tej preferencji należy 
ocenić pozytywnie. 

Zmiany w VAT +

Ten obszar polityki jest szczególnie problematyczny w ocenie, bowiem zrów-
noważenia wymagają racje przedsiębiorców i budżetu. Zdecydowanie należy 
pochwalić resort finansów za skuteczne zakończenie procesu wprowadzania 
Jednolitego Pliku Kontrolnego. Wbrew głosom krytyki, JPK nie zwiększył zna-
cząco kosztów po stronie przedsiębiorców. Jednocześnie stanowi on skuteczne 
narzędzie kontroli nad prawidłowością rozliczeń podatkowych. Co więcej, mini-
sterstwo, pozytywnie oceniając działanie JPK, rozważa rezygnację z obowiązku 
składania deklaracji podatkowych VAT-7.

W 2018 wprowadzono także mechanizm podzielonej płatności w VAT. Z punktu 
widzenia budżetu jest to skuteczna metoda walki z wyłudzaniem VAT. Z drugiej 
jednak strony, podzielona płatność znacząco i negatywnie zmienia sytuację płyn-
nościową przedsiębiorców ze względu na utrudniony dostęp do środków zde-
ponowanych na rachunku VAT. Wydaje się, że w tym przypadku resort finansów 
powinien wprowadzić ułatwienia dla biznesu: szybsze zwroty podatku czy moż-
liwość regulowania wszystkich zobowiązań publicznoprawnych z rachunku VAT.



Ogólna ocena zmian w zakresie podatku od towarów i usług jest jednak pozy-
tywna. Czas pokazał, że przedsiębiorcy przystosowali się do nowych warunków 
funkcjonowania, zaś wpływy z VAT wzrastają. 

Fachowcy w ministerstwie +

Oprócz zmian legislacyjnych warto wspomnieć o polityce kadrowej resortu fi-
nansów. Od dwóch-trzech lat można obserwować jego „odpolitycznienie”. Na 
stanowiskach kierowniczych zatrudniani są fachowcy z doświadczeniem w po-
datkach, co przekłada się na znaczną poprawę jakości legislacyjnej (np. w ob-
szarze cen transferowych czy VAT), a ministerstwo współpracuje przy zmianach 
z zainteresowanymi grupami podatników, np. organizując forum cen transfero-
wych. 

Także gabinet polityczny Ministra Finansów to osoby z dobrym wykształceniem  
i doświadczeniem akademickim, co pozytywnie przekłada się na kreowanie 
polityki podatkowej i uwzględnianie postulatów nauki przy tworzeniu prawa 
podatkowego (wymienić można choćby współpracę z akademikami przy opra-
cowywaniu zmian Ordynacji podatkowej czy projektowaniu przepisów o Rzecz-
niku Praw Podatnika).

Całościowa ocena to dostateczny plus, głównie ze względu na poważne zanie-
chanie w reformowaniu opodatkowania osób fizycznych. Większość pozosta-
łych działań w zakresie polityki podatkowej zasługuje na ocenę pozytywną.
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Politykę regionalną Polski realizowaną w 2018 przez rząd należy ocenić dobrze, 
ze względu na postępy we wdrażaniu funduszy strukturalnych z obecnej per-
spektywy finansowej UE oraz szybkie przygotowanie stanowisk wobec pakie-
tu legislacyjnego Komisji Europejskiej, dotyczącego polityki spójności Unii po 
2021. Na negatywną ocenę zasługuje przeciągająca się i prowadzona w prze-
sadnym „ukryciu” reforma systemu zarządzania.

Postępy wdrażania funduszy strukturalnych z perspektywy 2014-2020 +

2018 był czwartym rokiem wdrażania aktualnej wieloletniej perspektywy finan-
sowej UE. Oznacza to, że minęliśmy półmetek i obecnie głównym zadaniem 
rządu i województw jest jak najpełniejsze wykorzystanie ok. 82 mld euro prze-
znaczonych do 2020, a w praktyce do 2023 (zasada n+3). Pomaga w tym okre-
ślenie dla każdego programu operacyjnego minimalnych kwot wydatkowania 
na dany rok. Jeżeli progi nie zostaną osiągnięte, Polska może stracić bezpowrot-
nie część funduszy strukturalnych. Na koniec 2018 dla regionalnych programów 
operacyjnych łączny cel wynosi 4,36 mld euro. Do początku marca wojewódz-
twa osiągnęły średnio 62% celu na 2018. Kilka miesięcy później, w sierpniu zre-
alizowano średnio już 96% celu. Najgorzej wówczas wypadło województwo 
podlaskie (70%), kujawsko-pomorskie (73%) i warmińsko-mazurskie (76%). 
Powyższe dane sugerują, że rząd nie powinien mieć problemu z osiągnięciem 
wymaganych wskaźników, jednak cele na kolejne lata będą wyższe niż na 2018. 
Dlatego tak ważne jest, aby nowe władze województw pracowały nad poprawą 
efektywności wdrażania funduszy strukturalnych.

Reforma systemu zarządzania rozwojem kraju -

Przyjęcie w lutym 2017 Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju rozpo-
częło proces reformy systemu zarządzania rozwojem kraju. Pod koniec 2017 
rząd przyjął kierunkowy dokument „System zarządzania rozwojem Polski”, 
który przez długi czas nie był upubliczniany. Z częściowych informacji przed-
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stawianych przez przedstawicieli ówczesnego Ministerstwa Rozwoju na począt-
ku 2018 na Konwencie Marszałków w Opolu wynika, że najważniejsze zmiany, 
które zaproponowało ministerstwo, dotyczą: po pierwsze, połączenia w jed-
nolitych zintegrowanych dokumentach strategicznych działań rozwojowych  
w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym; po drugie: ustano-
wienia pięcioszczeblowej hierarchii dokumentów strategicznych, na szczycie 
której znajdować będzie się koncepcja rozwoju kraju o charakterze długookre-
sowym, najniżej zaś zintegrowane lokalne strategie rozwoju; po trzecie: zakłada 
się utworzenie jednostki analityczno-ewaluacyjnej wspierającej ministra właści-
wego ds. rozwoju. Ostateczny dokument rząd przyjął dopiero 29 października, 
ale wciąż nie jest on dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Rady Ministrów, 
dlatego jego ocena bazuje na założeniach przedstawionych w Opolu (stan na  
7 grudnia 2018).

Równolegle do tych działań zakładano, że do końca 2017 przedstawiony zo-
stanie projekt Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego (KSRR). Niestety, do tej 
pory nie został on upubliczniony, a prace nad nim toczą się w ramach konsultacji 
ministerialnych. Rodzi się przy tym pytanie, w jakim stopniu zaangażowano przy 
aktualizacji KSRR głównych zainteresowanych, czyli województwa.

Negocjacje polityki spójności na lata 2021–2027 +

W maju KE przedstawiła propozycję budżetu na politykę spójności na okres 
2021-2027. Obok wspólnej polityki rolnej jest to dziedzina, w której spadek pro-
jektowanych kwot jest największy (o 13% w stosunku do lat 2014-2020). Mimo 
to Polska wciąż pozostanie największym beneficjentem polityki spójności. War-
tość alokacji wyrażona w cenach bieżących (z 2018) wynosi 64,4 mld euro. Jed-
nak skala ograniczeń alokacji w przypadku Polski jest największa spośród innych 
państw – spadek o 19,5 mld euro w cenach bieżących z 2018 (mniej o 23%). 

Dobrze należy ocenić szybkie przyjęcie stanowiska przez polski rząd wobec 
projektów rozporządzeń KE dotyczących polityki spójności. Komitet do Spraw 
Europejskich zaakceptował je 29 czerwca, a następnie stanowisko przyjęto 
przez sejmową Komisję do Spraw Unii Europejskiej (17 lipca) oraz senacką Komi-
sję Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej (24 lipca). Pozwoli to Polsce z jednej 
strony rozpocząć koordynację bardziej szczegółowego stanowiska, np. z samo-
rządami województw, a z drugiej rozpocząć budowę koalicji z innymi państwa-
mi na rzecz korzystnych dla nas rozwiązań. Należy jednak podkreślić, że powo-
dzenie w realizacji polskich postulatów dotyczących chociażby uwzględnienia 
wspierania z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności inwestycji związa-
nych m.in. z produkcją, dystrybucją i magazynowaniem energii z paliw kopal-
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nych zależne będzie od innych czynników niż siła naszych argumentów. Kluczo-
we jest, po pierwsze, jak najszybsze ograniczenie pól konfliktu z KE związanych 
z reformą sądownictwa. Po drugie, dzisiaj wśród coraz bardziej zróżnicowanych 
interesów państw naszego regionu niezbędne jest szukanie koalicji wokół po-
szczególnych ważnych dla Polski rozwiązań, a nie bazowanie tylko i wyłącznie 
na szerokiej grupie tzw. przyjaciół polityki spójności.

Podsumowując: na ostateczną ocenę wpłynął sprawnie przebiegający proces 
wdrażania funduszy strukturalnych z perspektywy 2014-2020 oraz szybkie przy-
jęcie stanowiska negocjacyjnego wobec propozycji przyszłego kształtu polityki 
spójności. Negatywnie należy ocenić przeciąganie procesu aktualizacji systemu 
zarządzania krajem i niezrozumiałą tajność procedowania ważnych dokumen-
tów strategicznych w 2018. Niekorzystnie na negocjacje polityki spójności po 
2020 wpływa przede wszystkim brak skonsolidowanej i przemyślanej polityki 
europejskiej, która mogłaby ograniczyć ryzyko niekorzystnych dla Polski propo-
zycji, takich jak powiązanie wydatkowania środków na politykę spójności z prze-
strzeganiem zasady praworządności przez państwa członkowskie.



Ogólny kontekst +/-

Ocena obejmuje politykę rynku pracy w jej wymiarze krajowym, czyli de facto 
działania Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS). W syntezie 
uwzględniono: nowe inicjatywy legislacyjne (ustawa o rynku pracy i kodeks pra-
cy), funkcjonowanie Funduszu Pracy (FP), ograniczenie handlu w niedzielę oraz 
zagadnienie podejmowania pracy przez cudzoziemców.

Aktualną sytuację na polskim rynku pracy ocenia się jako bardzo dobrą. W II kwar-
tale odnotowano historycznie najwyższe wartości współczynnika aktywności za-
wodowej (70,2%) i stopy zatrudnienia (67,6%) oraz najniższy poziom stopy bezro-
bocia, mierzonego metodą Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (3,7%). 
Warto jednak zauważyć, że na tle UE-28 daje nam to odpowiednio: 22., 18.  
i 3. lokatę, więc – oprócz wskaźnika bezrobocia – powodów do satysfakcji brak.

Martwić powinien spadek aktywności zawodowej kobiet w wieku 25–39 lat oraz 
55–64 lata – w II kwartale współczynnik aktywności zawodowej dla tych grup 
był niższy niż rok wcześniej. Widoczne są tu wyraźnie negatywne z perspektywy 
rynku pracy efekty programu 500+ oraz obniżenia wieku emerytalnego. Dane 
BAEL wskazują, że wśród kobiet niepobierających wsparcia z tytułu progra-
mu 500+ współczynnik aktywności ekonomicznej jest dużo wyższy (84%) niż  
w przypadku jego beneficjentek (67%).

Nowy kodeks pracy +/-

Bardzo wiele oczekiwań i emocji towarzyszyło pracom Komisji Kodyfikacyjnej 
Prawa Pracy. W marcu zakończyła ona swoją aktywność przyjęciem dwóch pro-
jektów: Kodeksu pracy i Kodeksu zbiorowego prawa pracy. Ze względu na moc-
ny wewnętrzny spór wśród członków komisji, rząd nie nadał dalszego biegu ca-
łości przygotowanych propozycji, wyrażając jedynie deklarację wykorzystania 
niektórych rozwiązań. Niestety, w całym procesie MRPiPS nie przejawiło wystar-
czająco dużo determinacji i woli politycznej, aby doprowadzić do kompromi-
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sowego rozwiązania. Należy to ocenić jako porażkę, gdyż nowoczesny kodeks 
pracy jest potrzebny rządowi, pracodawcom i pracobiorcom.

Ustawa o rynku pracy +/-

W połowie roku do konsultacji przesłany został projekt ustawy o rynku pracy. 
Planowano, że od 1 stycznia 2019 zastąpi ona obecną ustawę o promocji za-
trudnienia. Informacje dochodzące z MRPiPS nakazywały oczekiwać rewolucji, 
tymczasem przygotowany projekt rozczarował. Podkreśla się jego pozytywne 
strony (m.in.: lepsze uporządkowanie, wydłużenie pracy cudzoziemców na 
podstawie oświadczenia, odejście od profilowania bezrobotnych). Środowisko 
pracodawców nie kryje jednak zawodu, oceniając cały projekt jako zachowaw-
czy. Krytykowany był także sposób prowadzenia konsultacji, m.in. ze względu 
na ich krótki okres oraz pominięcie w tym procesie Rady Dialogu Społecznego. 
Liczne uwagi, które wpłynęły m.in. od urzędów pracy, spowodowały, że projekt 
skierowano ponownie do MRPiPS, co oznacza opóźnienie wejścia ustawy w ży-
cie.
 
Fundusz Pracy - 
 
Zwiększający się poziom zatrudnienia pozytywnie wpłynął na poziom planowa-
nych przychodów FP (blisko 12 mld zł). Równocześnie w poziomie i strukturze 
jego wydatków trudno dostrzec jakościowe zmiany. Bardzo duża część środków 
FP (10 mld zł) ma być przekazana w depozyt u Ministra Finansów. Zbyt słabo 
finansowana jest pasywna część tej polityki – odsetek bezrobotnych korzysta-
jących z zasiłków jest bardzo niski, podobnie jak poziom samego świadczenia. 
Mocno ograniczone zostały wydatki na instrumenty aktywizujące. Nastąpił duży 
spadek planowanych wydatków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowe-
go. Dodatkowo, sposób podziału środków KFS jest od lat krytykowany przez 
pracodawców.

Negatywnie trzeba ocenić coraz częstsze traktowanie FP jako rezerwuaru wol-
nych środków dla finansowania inicjatyw rządowych niezwiązanych z polityką 
rynku pracy (np. ustawa „Za życiem”, rozwój instytucji opieki nad dziećmi, staże 
podyplomowe i specjalizacje personelu medycznego).

Handel w niedzielę +/-

W marcu weszły w życie przepisy ograniczające możliwość handlu w niedzie-
lę, których celem było m.in. ograniczenie napięć między życiem zawodowym  
i prywatnym (rodzinnym) osób zatrudnionych w handlu. Proces konsultowania, 



wprowadzania i stosowania tych rozwiązań obfitował w wątpliwości interpre-
tacyjne (co skutkuje próbami obchodzenia ustawy). Przeciw ustawie mocno 
protestowały organizacje branżowe handlu, wieszcząc m.in. negatywny wpływ 
przepisów na zatrudnienie czy dynamikę gospodarczą. Niecały rok funkcjono-
wania regulacji nie pozwala na pełną ocenę ich skutków, choć z dużą ostrożno-
ścią można stwierdzić, że rynek pracy zaadaptował się do nowej sytuacji. Nie 
ma danych świadczących o spadku zatrudnienia w handlu i branżach z nim po-
wiązanych. Szkoda, że równocześnie z wprowadzeniem tych regulacji rząd nie 
podjął potrzebnej dyskusji dotyczącej zmian w zakresie dni ustawowo wolnych 
od pracy.

Praca cudzoziemców +/-

Z roku na rok rośnie liczba pozwoleń na pracę cudzoziemców (w 2017 wydano 
ich blisko 240 tys.), stają się oni coraz istotniejszym elementem polskiego ryn-
ku pracy. W 2018 sporo zmieniło się w regulacjach związanych z pracą cudzo-
ziemców. Na początku roku weszły w życie przepisy związane z pracą sezonową  
i krótkoterminową (bez oświadczeń), zaś od 1 lipca poszerzono listy zawodów 
zwolnionych z tzw. testu rynku pracy. Dzięki tym zmianom miano usprawnić 
procedurę zatrudnienia cudzoziemców, choć nie obyło się bez początkowych 
zgrzytów organizacyjnych. Zmiany mają duże znaczenie w wielu branżach uzu-
pełniających imigrantami niedobory polskich pracowników. Warto jednak pod-
kreślić, że sporym problemem są warunki pracy oferowane cudzoziemcom (pra-
ca w szarej strefie, łamanie praw pracowniczych).

Rok 2018 należy uznać, mimo sporej liczby pozytywnych działań (bądź ich za-
powiedzi), raczej za okres niewykorzystanych szans niż pozytywnego przełomu  
w polityce rynku pracy. Uwzględniając poruszone wymiary polityki rynku pracy, 
jej sumaryczna ocena jest plus dostateczna.
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Polityka społeczna to rozległa dziedzina, co wymusza selekcję omawianych działań 
z 2018. Synteza skoncentruje się na takich obszarach jak zmiany we wsparciu osób 
niepełnosprawnych, senioralny program „Opieka 75+”, potrojenie względem lat 
poprzednich żłobkowego programu „Maluch+” oraz weryfikacja części świadczeń 
socjalnych.

Nowe programy wsparcia niepełnosprawnych +/-

W reakcji na protest niepełnosprawnych powołano Solidarnościowy Fundusz 
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zasilany z daniny solidarnościowej (4% od 
dochodów powyżej 1 mln zł rocznie) i z części składki (nie tylko od najzamożniej-
szych) na Fundusz Pracy. Z nowego funduszu mają być dofinansowywane progra-
my wspierające niepełnosprawnych, w tym ich rehabilitację społeczną i zawodową. 
Choć cel słuszny, jest kilka zastrzeżeń. W rehabilitacji społecznej i zawodowej już 
pomaga fundusz celowy – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych. Czy jest sens tworzenia nowych instytucji, gdy można poszerzyć kompeten-
cje już istniejących? Ponadto cele nowego funduszu nie odnoszą się do postulatów 
socjalno-bytowych z protestu, ergo nie są nań właściwą odpowiedzią. Dyskusyjne 
jest stworzenie odrębnej daniny (zamiast finansowania z ogólnych podatków) i po-
bieranie środków z Funduszu Pracy, służącego aktywizacji osób bezrobotnych. Czy 
te środki na niepełnosprawnych okażą się stabilne w sytuacji spowolnienia gospo-
darczego i wzrostu bezrobocia?

Inny nowy program to „Dostępność plus” służący znoszeniu barier, głównie 
architektonicznych i komunikacyjnych, dla osób z niepełnosprawnościami 
i starszych. Jest to program wieloletni, finansowany ze środków rządowych  
i funduszy europejskich. Ten potrzebny program został poprzedzony właściwą dia-
gnozą, iż w skali kraju występuje wiele barier dostępności w przestrzeni publicznej  
i może okazać się katalizatorem pozytywnych zmian.

W 2018 przyjęto w ramach drugiej fazy programu „Za życiem” m.in. zmiany  
w Warsztatach Terapii Zajęciowej i nowe uprawnienia dla pracujących rodziców 
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osób znacznie niepełnosprawnych. Otrzymali oni możliwość ubiegania się w spo-
sób wiążący pracodawcę (chyba że nie pozwala na to charakter pracy) o organizację 
pracy w formie zdalnej (telepraca) lub elastyczne warunki jej wykonywania. Minu-
sem pozostaje to, że nowymi uprawnieniami nie objęto innych niż rodzice opieku-
nów osób zależnych od opieki w późniejszym wieku (np. gdy pracownikiem-opie-
kunem jest dorosłe dziecko, a podopiecznym sędziwy rodzic). Problem godzenia 
pracy z opieką nad osobami dorosłymi (w tym sędziwymi) nie został dotąd podjęty.

Program Opieka 75+ +

Program w trybie konkursowym ma wspierać mniejsze gminy w rozwoju usług 
opiekuńczych (w tym specjalistycznych) dla osób starszych. Ruszył w 2018  
i przez ten czas podlegał dalszym modyfikacjom, czyniącym go bardziej dostęp-
nym. Na 2018 przewidziano nań blisko 57 mln zł. Pierwotnie o dofinansowanie mo-
gły starać się tylko gminy poniżej 20 tys. mieszkańców (potem pułap podniesiono 
do 40 tys., następnie 60 tys.). Beneficjentami miały być osoby samotne po 75 roku 
życia (w ostatniej nowelizacji programu uwzględniono także osoby z wieloosobo-
wych gospodarstw). Program wyrasta z diagnozy, iż (zwłaszcza) w małych gminach 
nie dość rozwijano dotąd wspomniane usługi. W świetle raportu NIK z 2018 aż 20% 
gmin ich nie świadczy, choć jest to ich zadanie własne. Występują też problemy z ka-
drami, standardami usług i ich monitoringiem oraz wymiarem czasowym i zakresem 
czynności. Program opieka 75+ nie rozwiązuje wszystkich problemów, ale może 
przyczynić się do zwiększenia dostępu do usług w mniejszych gminach. Ogranicze-
niem jest względnie skromny budżet programu i cezura wieku odbiorców (wszak 
potrzeby opiekuńcze mogą pojawić się przed 75 rokiem życia).

Znaczne rozszerzenie programu Maluch+ +/-

W 2018 znacznie wzrosły nakłady na program „Maluch+” służący dofinanso-
waniu z budżetu centralnego opieki żłobkowej. Wielkość programu wzrosła ze  
151 mln do 450 mln zł rocznie. Znaczna część wzrostu tej kwoty (200 mln) pocho-
dziła z Funduszu Pracy. Dyskusyjne, czy właśnie z tego źródła (służącego aktywi-
zacji bezrobotnych) powinna być pokrywana tak duża część polityki żłobkowej. 
Jest obawa, co się stanie, gdy w razie recesji spadną wpływy na Fundusz Pracy,  
a wzrosną potrzeby ich wydatkowania na osoby bezrobotne. Samo dofinansowa-
nie tej dziedziny wydaje się uzasadnione. Czy jest to wystarczający mechanizm, by 
nadrobić wieloletnie zaniedbania? Tylko ok. 30% gmin ma na swoim terenie żłobki.  
Z instytucji opieki korzysta tylko kilka procent dzieci. W wielu przypadkach stanowi 
to barierę powrotu kobiet na rynek pracy i może prowadzić do ubóstwa części ro-
dzin z małymi dziećmi.
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Zmiany w świadczeniach rodzinnych i z pomocy społecznej -

Przyjęto zmiany w ustawie o pomocy społecznej (od 1 października) i ustawie  
o świadczeniach rodzinnych (od 1 listopada) w zakresie wysokości części zasiłków, 
świadczeń i progów dochodowych do nich uprawniających. Zmiana nie wynika 
tu z diagnozy, lecz ustawowego obowiązku weryfikacji świadczeń co trzy lata. 
Podniesiono je z bardzo niskiego poziomu, więc nieznaczny wzrost trudno uznać 
za wystarczający. Zwiększono dwa świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyj-
ny (w uproszczeniu: na dziecko niepełnosprawne) ze 153 do 184,42 zł i specjal-
ny zasiłek opiekuńczy (dla rezygnujących z zatrudnienia opiekunów osób, które 
stały się zależne od opieki w dorosłym życiu) z 520 do 620 zł. To wciąż o ponad 
300 zł mniej niż minimum socjalne dla gospodarstw emeryckich i ponad 2,5 razy 
mniej niż płaca minimalna. Trzeba też spełnić kryterium dochodu poniżej 764 zł 
na osobę. Progu nie podniesiono, co należy ocenić negatywnie. Niewiele wzrosły 
też kryteria dochodowe dla świadczeń z pomocy społecznej, pozostając znacznie 
poniżej minimum socjalnego.

To tylko część działań, jakie miały miejsce w obszarze polityki społecznej. Mimo 
szeregu kroków w słusznym kierunku, zakres zmian, jak i ich szczegółowy kształt, 
nadal pozostawiają poczucie niedosytu i wymagają dalszych modyfikacji.

dr Rafał Bakalarczyk 

Doktor nauk o polityce publicznej, współredaktor 
naczelny pisma „Polityka senioralna”, działacz 
społeczny, publicysta.



Minister Witold Bańka od początku urzędowania wykazuje się konsekwencją  
i skutecznością w walce o czystość sportu wyczynowego, zarówno jeśli cho-
dzi o zwalczanie dopingu, jak i korupcji, nepotyzmu i nieuczciwych układów  
w związkach sportowych. W 2017 przeprowadził nowelizację ustawy o sporcie, 
zwiększając kontrolę Ministerstwa Sportu i Turystyki nad związkami sportowymi 
i wprowadzając szereg zakazów dotyczących kapitałowych, instytucjonalnych 
i personalnych powiązań członków ich zarządów. Rok 2018 to w dużej mierze 
kontynuacja projektów zainicjowanych w pierwszej części kadencji. Najważniej-
sze omówiono w poniższej syntezie, opartej na założeniu, że inwestowanie pie-
niędzy publicznych w sport wyczynowy jest zasadniczo słuszne; nie będę więc 
wracać do tej kwestii w dalszej części rozdziału.

Walka z dopingiem +

Jednym z priorytetów Witolda Bańki jest walka z dopingiem w sporcie. Od kwiet-
nia 2017 reprezentuje Europę w Komitecie Wykonawczym Światowej Agencji 
Antydopingowej, a w czerwcu 2018 ogłosił zamiar kandydowania na stano-
wisko prezesa tej organizacji. Gdyby Bańce udało się wygrać, stałby się jedną  
z najważniejszych osób w światowym sporcie.

W listopadzie 2018 do Sejmu trafił przygotowany w resorcie projekt nowelizacji 
ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie. Celem projektu jest przede wszystkim 
dostosowanie polskich przepisów do mających się wkrótce zmienić standardów 
międzynarodowych. Ministerstwo uprzedza więc nadchodzące zmiany, dając 
na arenie międzynarodowej dobry przykład. Znowelizowana ustawa ma powo-
łać Polskie Laboratorium Antydopingowe, instytucję całkowicie niezależną od 
innych podmiotów. Zmiana wydaje się uzasadniona, ponieważ obecnie Zakład 
Badań Antydopingowych funkcjonuje w ramach Instytutu Sportu, nie mając nie-
zależnego źródła finansowania. Beneficjentem dotacji jest Instytut, a nie bez-
pośrednio Zakład, co wobec faktu, iż do celów Instytutu należy optymalizacja 
wyników w sporcie wyczynowym, jest co najmniej kontrowersyjne, bo w wielu 
przypadkach może prowadzić do konfliktu interesów.
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Wsparcie sportu wyczynowego +

Jednym z autorskich programów ministerstwa jest skierowany do młodych spor-
towców, współfinansowany przez Polską Fundację Narodową „Team 100”.  
U jego podstaw leżała trafna diagnoza, że nawet najbardziej utalentowani i uty-
tułowani sportowcy w wieku 18-23 bardzo często kończą karierę ze względu na 
konieczność podjęcia pracy zarobkowej lub poświecenia się studiom. W tym 
kluczowym momencie zatrzymanie w sporcie wyczynowym najzdolniejszych 
wydaje się koniecznym warunkiem budowania siły polskiej reprezentacji. 

W ramach „Team 100” 250 perspektywicznych wyczynowców otrzymuje sty-
pendium w wysokości 40 tys. zł rocznie. Otrzymane stypendium sportowcy 
mogą przeznaczać m.in. na sprzęt sportowy, współpracę z lekarzami, fizjotera-
peutami i dietetykami, obozy, studia czy wynajem mieszkania. Program ma wie-
le zalet: od dobrej promocji, a przez to budowania poczucia dumy i przynależ-
ności, przez sensowne kryteria i dość wysoką kwotę świadczenia, aż po łatwość 
zgłoszenia i rozliczania otrzymywanego stypendium. Wszystkie czynności nie-
zbędne do jego otrzymania wykonuje się przez internet, a formularze są czytel-
ne i intuicyjne. To pozytywna zmiana w stosunku do tego, jak wygląda typowe 
wnioskowanie o stypendia dla sportowców. 

Przedsięwzięciem MSiT o bardzo niewielkiej jak dotąd skali, ale wartym odnoto-
wania w kontekście sportu wyczynowego, jest wspieranie najlepszych polskich 
zawodników poprzez pośrednictwo w znajdowaniu dla nich sponsorów wśród 
spółek Skarbu Państwa. W ciągu ostatniego roku ministerstwo brało udział  
w podpisaniu indywidualnych umów sponsoringowych sportowców z Energą, 
Orlenem i Totalizatorem Sportowym. Dotychczas nie informowano o podob-
nych działaniach we współpracy z firmami prywatnymi, co w tak początkowej 
fazie nie wydaje się zaskakujące. Zachęcanie przedsiębiorstw do wiązania się  
z konkretnymi sportowcami należy ocenić pozytywnie, ponieważ w dłuższej 
perspektywie daje nadzieję na częściowe uniezależnienie się sportu wyczyno-
wego od środków z budżetu państwa. Tym bardziej pożądane w tym kontekście 
byłoby przekonywanie także prywatnych przedsiębiorstw do podobnych dzia-
łań.

Sport dzieci i młodzieży +

„Szkolny Klub Sportowy” to program, na który MSiT przeznaczyło w 2018 
54,5 mln zł. Celem programu jest dofinansowanie dodatkowych zajęć sporto-
wych w szkołach. Wielu z nas pamięta zapewne tzw. SKS-y, na które chodziło 
się po lekcjach, żeby pograć w kosza. Przed startem ministerialnego programu 



SKS-y oczywiście także funkcjonowały, jednak na zdecydowanie mniejszą ska-
lę i uwzględniając zdecydowanie mniej dyscyplin sportowych. Minister Bańka 
wskrzesił, usystematyzował i ulepszył tradycję SKS-ów, dając nauczycielom cie-
kawe narzędzia w postaci planów treningowych i aplikacji do przeprowadzania 
testów sportowych oraz umożliwiając sfinansowanie prowadzenia zajęć sporto-
wych z różnych dyscyplin w 11,5 tys. szkół w 98,5% wszystkich gmin w Polsce. 
MSiT podaje, że w SKS-ach bierze udział 350 tys. uczniów. Program, oprócz 
wysokiej frekwencji, ma też dobrą promocję i nowoczesną, intuicyjną stronę 
internetową, która dobrze pokazuje skalę przedsięwzięcia. Na mapie możemy 
znaleźć nie tylko wszystkie szkoły, które biorą udział w projekcie, ale też plan 
zajęć SKS w poszczególnych placówkach. Zważywszy, że w zajęciach w danej 
szkole mogą brać udział tylko jej uczniowie, można uznać tę szczegółową mapę 
dla całej Polski za przerost formy nad treścią, jednak ma ona dużą wartość po-
rządkującą i motywującą, zarówno dla prowadzących zajęcia (aby odbywały się 
regularnie), jak i dla szkół i nauczycieli, którzy jeszcze do programu nie dołączyli. 
Program SKS to przedsięwzięcie wartościowe zarówno z perspektywy zdrowia 
publicznego (zachęca dzieci i młodzież do aktywnego trybu życia), jak i sukce-
sów polskiego sportu (pozwala na wczesnym etapie dostrzec najbardziej uta-
lentowanych i skierować ich do trenowania w klubach).
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Rok 2018 dla szkolnictwa wyższego i nauki przyniósł ogromne zmiany. Nowa 
ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przepisy ją wprowadzające 
stworzyły długo zapowiadaną Konstytucję dla Nauki, której zadaniem jest po-
łożenie nowoczesnych podwalin dla całego systemu. Pytaniem pozostaje, czy 
rzeczywiście udało się zdefiniować na nowo, jak mają wyglądać polskie uczelnie 
w XXI wieku.

Postawienie diagnozy +

Minister Jarosław Gowin od początku swojego urzędowania nie ukrywał, że za-
leży mu na głębokiej, systemowej reformie. Nawet krytycy Konstytucji dla Na-
uki nie mają wątpliwości, że jakość nauczania i prowadzonych w Polsce badań 
pozostawiała wiele do życzenia. Wiele międzynarodowych instytucji również 
wskazuje na systemowe bolączki: organizacyjną inercję, brak systemu zachęt 
dla najlepszych czy wypaczony model aktywności badawczej. Trudno się zatem 
dziwić, że takie postulaty jak zwiększenie nakładów na badania naukowe, po-
szerzenie autonomii szkół wyższych czy też zapewnienie lepszych warunków 
pracy i rozwoju polskich naukowców znalazły się w programie wyborczym Pra-
wa i Sprawiedliwości. Jednak jak to często bywa w działaniach politycznych, klu-
czowym pytaniem nie jest „czy?”, ale „jak?”.

Prace nad ustawą +/-

Pierwsza wersja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce została zaprezen-
towana we wrześniu 2017. Padły wówczas zapewnienia, że założenia reformy 
były konsultowane na niespotykaną dotąd skalę, a projekty rozporządzeń do-
precyzowujących przepisy nowej ustawy są niemal gotowe. Kiedy jednak pro-
jekt znalazł się w Sejmie z początkiem 2018, samo Ministerstwo Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego zgłosiło ponad 200 (!) autopoprawek. Był to wyraźny znak, 
że projekt stał się przedmiotem politycznej batalii, której aktorami byli nie tylko 
przedstawiciele środowiska akademickiego, ale także członkowie partii rządzą-
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cej. Co więcej, takie działanie MNiSW stało się zaproszeniem do dokonywania 
dalszych zmian, których kwintesencją stał się przepis gwarantujący dożywotnie 
zatrudnienie dla sędziów Sądu Najwyższego czy Trybunału Konstytucyjnego. 
Niezależnie od tego, jak niewielkiej grupy te przepisy dotyczą, to właśnie one 
przebiły się do mediów, podważając zaufanie do wprowadzanych zmian.

Nowa organizacja uczelni -

Nadmierna biurokratyzacja uczelni i niska sprawność zarządzania były jedny-
mi z najważniejszych problemów, wskazywanych przez MNiSW jako kluczowe  
z perspektywy szans powodzenia reformy. Ustawa rzeczywiście zrezygnowała 
ze szczegółowego opisania wewnętrznej struktury uczelni, pozostawiając to 
statutom. Zgodnie z założeniami reformy, bardzo ważną rolę w jej wprowadza-
niu miał odegrać nowy organ, rada uczelni, z którym część środowiska akade-
mickiego wiązała spore nadzieje. Zwiększeniu kompetencji rektora, odejściu od 
coraz mniej sprawnego zarządzania kolegialnego za pomocą senatu czy rad wy-
działów powinno bowiem towarzyszyć powołanie ciała, które rektorowi może 
nie tylko doradzać, ale i go kontrolować. Niestety, po wprowadzeniu szeregu 
poprawek na etapie prac sejmowych, rady uczelni wyszły kompletnie przetrąco-
ne ‒ stały się zasadniczo organem opiniującym i doradczym. Co istotne, człon-
kom rady wybranym spoza społeczności uczelni przysługiwać mają miesięczne 
wynagrodzenia. Rodzi to uzasadnione pytanie: po co płacić za pracę polegającą 
na przygotowaniu opinii, które senat i rektor mogą kompletnie zignorować?

Jakość kształcenia -

Pomimo powszechnego przekonania, że wysoka jakość edukacji wyższej musi 
być powiązana z równie dobrze prowadzonymi badaniami, obecność publicz-
nych uczelni zawodowych w naszym systemie wskazuje, że czasami można  
i należy jakość kształcenia potraktować odrębnie. W tym zakresie wprowadzona 
reforma nie ma niestety wiele do zaoferowania. Utrzymana została Polska Komi-
sja Akredytacyjna, ale wśród przyjętych nowych przepisów trudno dostrzec za-
powiedź zdecydowanego zwiększenia skuteczności jej działania. Na plus warto 
odnotować, że z myślą o publicznych uczelniach zawodowych ustawa wprowa-
dza program pod nazwą „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości”, umożliwiający 
uczelniom pozyskiwanie dodatkowych środków na poprawę jakości kształcenia.

Ewaluacja jakości działalności naukowej -

Jeśli wielokrotnie mówiono o konieczności podniesienia jakości badań, to moż-
na było się  spodziewać, że akurat ten aspekt będzie przygotowany najlepiej. 
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Z dniem 1 stycznia 2019 prowadzona na uczelniach działalność  naukowa bę-
dzie oceniana według nowych zasad, ale ustawa wyraźnie w tej kwestii odsy-
ła do rozporządzeń. I oto okazuje się, że pod koniec 2018 nadal tak naprawdę 
nie wiadomo, jak będą punktowane czasopisma naukowe, jakie wydawnictwa 
zostaną uznane za najbardziej wartościowe oraz jak będzie oceniany dorobek 
indywidualny i instytucjonalny. W rezultacie uczelnie i całe środowisko akade-
mickie stają dziś przed zadaniem podjęcia strategicznych decyzji, działając po 
omacku. 

Zasady finansowania uczelni +/-

Pewien optymizm mogą budzić nowe zasady finansowania uczelni. Finansowa-
nie podstawowej działalności ma się opierać nie na dotacjach, ale na subwen-
cji. Te pierwsze należy przeznaczać wyłącznie na cele, które określiło MNiSW,  
a niewykorzystane środki zwrócić. Subwencja tworzy jeden strumień finansowa-
nia, który uczelnia wykorzysta zgodnie z własną strategią i wizją działania. Sama 
ustali proporcje pomiędzy wydatkami na dydaktykę, badania oraz rozwój zawo-
dowy pracowników. To rozwiązanie naprawdę wzmacnia autonomię uczelni, 
choć trzeba pokreślić, że wzrost nakładów jest nadal niewspółmierny do wielu 
lat zaniedbań.

Podsumowując: zważywszy na czas, jaki MNiSW miało na dopracowanie projek-
tu ustawy i na przygotowanie rozporządzeń, jak również składane wcześniej de-
klaracje, trudno polityce szkolnictwa wyższego AD 2018 wystawić ocenę wyż-
szą niż dostateczna.



Inwestycje w drogi oraz kolej -

Rząd Zjednoczonej Prawicy, tak jak poprzednicy, nie poradził sobie z proble-
mem „górki inwestycyjnej”. Podobnie jak w latach 2011–2012, kumulacja 
publicznych inwestycji w infrastrukturę oraz wzrost cen ropy naftowej i stali 
doprowadziły do szeregu problemów związanych z budową dróg i linii kole-
jowych. Poza małą liczbą nowych postępowań przetargowych na realizację 
nowych odcinków dróg (w 2018 ogłoszono jedynie cztery przetargi na nowe 
odcinki dróg ekspresowych o łącznej długości 60 km), na zahamowanie tem-
pa rozwoju sieci drogowej wpływ miały coraz częstsze odmowy podpisania 
umów przez już wybranych wykonawców. Jako powód wskazywano właśnie 
rosnące ceny materiałów i usług budowlanych oraz wzrost wynagrodzeń, 
choć poprawniej należałoby powiedzieć, że to brak waloryzacji kontraktów 
doprowadził do inwestycyjnego impasu.

Jeszcze gorzej sytuacja wygląda w kolejnictwie. W 2018 kilkadziesiąt przetar-
gów na realizacje modernizacji linii kolejowych zostało nierozstrzygniętych  
z powodu przekroczenia przez najkorzystniejsze oferty budżetu PKP Polskich 
Linii Kolejowych, zaś opóźnienia w realizacji inwestycji zakontraktowanych  
w 2017 sięgają roku i więcej, a w przypadku modernizowanej linii Warszawa–
Lublin doszło do bankructwa wykonawcy. Efektem jest całkowicie nieprze-
jezdna trasa, co jest pokłosiem decyzji o modernizacji przy jednoczesnym za-
mknięciu obu torów. Nie tylko powtórzono więc wszystkie błędy popełnione 
przy przygotowaniu i realizacji inwestycji w latach 2008–2014, ale dodano 
nowe, co poskutkowało paraliżem strategicznej z punktu widzenia bezpie-
czeństwa państwa infrastruktury.

Realizacja przejęcia obsługi viaTOLL przez 
Głównego Inspektora Transportu Drogowego -

Decyzję o przejęciu obsługi systemu viaTOLL przez Inspektora Transportu Dro-
gowego ocenialiśmy już w ubiegłym roku. Realizacja tego trafnego pomysłu 
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okazała się gorsza od przewidywań. Przejęcie systemu od dotychczasowego 
operatora odbyło się za późno, a zamiast faktycznej realizacji zadań związa-
nych z poborem bezpośrednio przez GITD, zamówienia na obsługę systemu 
udzielono z wolnej ręki państwowemu Instytutowi Łączności, który z kolei… 
zlecił większość zadań dotychczasowemu operatorowi. Ponadto zadania do-
tyczące manualnego poboru opłaty zostały rozdzielone między różnych ope-
ratorów. Za wcześnie na ocenę nowych rozwiązań, jednak już teraz można 
stwierdzić, że bardzo trudne będzie ustalenie jasnej dotąd odpowiedzialno-
ści za funkcjonowanie Krajowego Systemu Poboru Opłat i związanych z tym 
kosztów.

Odwlekanie nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym -

Obietnicę przygotowania nowych, lepszych rozwiązań w ustawie o publicz-
nym transporcie zbiorowym wskazywano w 2017 jako motyw przedłużenia 
vacatio legis przyjętego w 2010 aktu prawnego o kolejny rok (pierwotnie do-
celowe przepisy miały zacząć funkcjonować od 1 stycznia 2017). W 2018 sytu-
acja się nie zmieniła – rząd przedstawił dwie kolejne propozycje nowelizacji,  
z których każda istotnie różni się od poprzedniej, natomiast ich częścią wspól-
ną jest brak systemowego rozwiązania problemów lokalnej komunikacji, bo-
rykającej się z permanentnym niedofinansowaniem i nie dość jasno określoną 
odpowiedzialnością poszczególnych szczebli samorządu. Tym samym, rząd 
po raz trzeci odłożył w czasie wejście w życie docelowych przepisów regu-
lujących finansowanie i organizację lokalnego transportu autobusowego. 
Mimo licznych apeli organizacji pozarządowych (w tym Klubu Jagiellońskie-
go), środowisk naukowych oraz przewoźników autobusowych o rozwiązanie 
pogłębiającego się problemu wykluczenia komunikacyjnego, patowa sytu-
acja trwa.

Fundusz Dróg Samorządowych +

Sprawniej uchwalono natomiast ustawę o Funduszu Dróg Samorządowych. 
Narzędzie, stanowiące niejako kontynuację dotychczasowych programów 
wsparcia samorządowej infrastruktury, zostało istotnie rozbudowane. Fun-
dusz będzie dysponował znacznie większymi środkami, pochodzącymi rów-
nież spoza budżetu państwa (co wzbudziło kontrowersje, szczególnie w za-
kresie zapisów dotyczących wpłat ze strony Lasów Państwowych czy spółek 
Skarbu Państwa). Najistotniejszą, korzystną zmianą jest jednak wdrożenie idei 
finansowania dróg samorządowych z podatków nałożonych na paliwa płynne 
– do tej pory samorządy nie miały żadnego udziału w podatkach płaconych 
przez kierowców.



Wieloletni program utrzymania infrastruktury kolejowej +

Po prawie trzech latach od publikacji pierwszego projektu Rada Ministrów 
uchwaliła wieloletni program finansowania utrzymania infrastruktury kolejowej. 
Jest to istotna zmiana, gdyż do tej pory rząd przekazywał środki na utrzymanie 
linii kolejowych w perspektywie rocznej, co uniemożliwiało długoterminowe 
gospodarowanie w tym zakresie. Ponadto, po raz pierwszy określono cele, jakie 
ma zrealizować zarządca infrastruktury w zamian za otrzymane środki publiczne, 
czyli utrzymanie standardu linii zmodernizowanych w ostatnich latach ze środ-
ków unijnych i krajowych oraz zachowanie ustalonego kształtu sieci kolejowej.

Ustawa o CPK +/-

O ile ubiegłoroczna ocena przedstawionej koncepcji budowy Centralnego 
Portu Komunikacyjnego była negatywna, to tegoroczne działania w zakresie 
przygotowania inwestycji nabierają kształtów. Procedowana w błyskawicznym 
tempie ustawa o CPK, mimo pewnych zastrzeżeń co do bardzo dużej elastycz-
ności przyjętych rozwiązań i pewnej uznaniowości w realizacji kluczowych dzia-
łań w niej przewidzianych, stanowi spójny materiał legislacyjny. Plusem jest też 
stopniowe wdrażanie aktualizacji dokumentów strategicznych, w których uję-
to już CPK. Niestety, ubiegłoroczna negatywna ocena działań rządu w zakresie 
merytorycznego uzasadnienia projektu pozostaje aktualna – w ciągu ostatnich  
12 miesięcy nie przedstawiono żadnych analiz potwierdzających tezy zawarte  
w koncepcji budowy CPK.
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Spór o polityczną kontrolę nad sądownictwem -

Sposób powołania nowej Krajowej Rady Sadownictwa, a następnie dokonany 
przez nią wybór nowych sędziów Sądu Najwyższego, utwierdziły większość 
obserwatorów w przekonaniu, że zmiany te nie są nakierowane na uzdrowienie 
sytuacji w sądownictwie, lecz na przejęcie nad nim kontroli politycznej. Skład 
zarówno KRS, jak i nowo powołanych izb Sądu Najwyższego, został ustalony 
pod ścisłą kontrolą partii rządzącej. I choć część odpowiedzialności za ten fakt 
spada na opozycję (która zbojkotowała wybór członków KRS), to jednak forso-
wanie tych rozwiązań przez PiS wbrew całemu środowisku sędziowskiemu na-
leży uznać za błąd. Efektem jest bowiem głęboka delegitymizacja KRS i nowego 
składu SN w środowisku elit prawniczych, co oznacza, że organy te nie będą 
zdolne skutecznie pełnić roli regulatorów wymiaru sprawiedliwości. Konflikt 
środowiska sędziowskiego z rządem pogłębia nieudolna polityka personalna 
wobec prezesów sądów powszechnych. W przeważającej części dotychczaso-
wi prezesi zastąpieni zostali ludźmi nie budzącymi szacunku swoich podwład-
nych, nierzadko o niewielkich kwalifikacjach merytorycznych. Prowadzi to do 
blokady części sądów, które zamiast usprawnianiem organizacji pracy i meto-
dyki orzekania zajmują się konfliktami personalnymi. Uzupełnieniem tej polityki 
jest odbywający się obecnie proces nominowania (de facto bezpośrednio przez 
ministra) rzeczników dyscyplinarnych w sądach powszechnych, budzący silny 
opór środowiska.

Działaniami tymi ministerstwo osiągnęło efekt dokładnie odwrotny od deklaro-
wanego: zamiast uzdrowić wymiar sprawiedliwości i przywrócić mu sprawność, 
wprowadziło do niego destabilizujący chaos.

W tej sytuacji wycofanie się obozu rządzącego z budzącej największe kontro-
wersje części „reformy” (czyli skrócenia wieku emerytalnego sędziów), pomimo 
strat, jakie przynosi w „twardym” elektoracie i polityce zagranicznej, nie daje 
nadziei na szybką budowę zdrowego sądownictwa. Spór o konstytucyjność 
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przeniesienia w stan spoczynku sędziów SN doprowadził bowiem do powstania 
silnej politycznej tożsamości sędziów, którzy aktualnie jako grupa en tous od-
rzucają – i będą odrzucać – wszelkie próby reform podejmowanych przez obec-
nego ministra sprawiedliwości. W tej sytuacji nawet wprowadzenie rozwiązań 
niekontrowersyjnych i rzeczywiście nakierowanych na poprawę jakości i spraw-
ności orzekania będzie trudniejsze niż byłoby przed uchwaleniem ustaw z 2017. 
Jednocześnie większość zasobów posiadanych przez ministerstwo zostało  
w latach 2017–2018 przeznaczone na przegraną walkę o polityczną kontrolę nad 
SN, co prowadziło do zaniechania jakichkolwiek reform w innych obszarach.

Fatalnym, długofalowym skutkiem tego sporu będzie również podważenie za-
ufania do prawa i jego interpretacji. Ponieważ obie strony posługiwały się w nim 
argumentami odwołującymi się do konstytucji (strona rządowa dokonując wy-
kładni bardzo rozszerzającej, jeżeli nie wprost contra legem), w społeczeństwie 
zakorzenia się przekonanie, że prawo nie posiada ustalonej treści, w istocie, że 
treść prawa władna jest dyktować ta strona politycznego sporu, która aktualnie 
okaże się silniejsza. W dłuższej perspektywie oznaczać to może duże utrudnie-
nia w rządzeniu państwem i w zapewnieniu pokoju społecznego.

Szczególnie obciążającą resort sprawiedliwości okoliczność stanowi fakt, że ist-
niały alternatywne propozycje reformy instytucjonalnej zarówno KRS, jak i Sądu 
Najwyższego, i były one znane rządzącym. Zignorowali oni projekt reformy 
KRS poprzez jej demokratyzację (swego czasu promowany również przez PiS), 
wprowadzający wybór jej członków przez zgromadzenia ogólne sądów pierw-
szoinstancyjnych. Nie wzięli pod uwagę, że do dokonania zasadniczych zmian  
w SN wystarczyłoby powołanie nowych izb, bez konieczności usuwania dotych-
czasowych sędziów; nie byli skłonni zrezygnować z usuwania prezes Gersdorf, 
pomimo że to właśnie jej osoba (ze względu na konstytucyjne umocowanie) sta-
ła się głównym katalizatorem całego sporu. Gdyby wprowadzono te – pozornie 
skromniejsze – zmiany, nie zostałyby one zakwestionowane przez Trybunał Spra-
wiedliwości Unii Europejskiej ani też nie stałyby się paliwem dla upolitycznienia 
środowiska sędziowskiego. 

Zaniedbania i zaniechania -

Nie powiodło się wdrożenie Systemu Losowego Przydziału Spraw (SLPS), który 
przydziela sprawy, nie uwzględniając dotychczasowego obciążenia sędziów. 
Zapowiadane są korekty. 

Bez zmian pozostaje model opłat sądowych. Ogłoszony przez ministerstwo 
projekt zmian w opłatach uznać należy za całkowicie nieracjonalny, zakłada on 

66



dr Jacek Sokołowski 

Ekspert CAKJ ds. wymiaru sprawiedliwości, doktor 
nauk prawnych, radca prawny. Adiunkt w Katedrze  
Współczesnych Transformacji  Politycznych 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik  
Centrum Badań Ilościowych nad Polityką UJ.

67

bowiem mechaniczne ich podwyższenie, bez jakiejkolwiek próby stworzenia 
systemu eliminującego sprawy pieniacze przy jednoczesnym ułatwieniu dostę-
pu do sądu osobom potrzebującym. Pod naporem krytyki projekt ten został wy-
cofany.

Nadal w przygotowaniu pozostaje, zapowiadany od dawna, projekt zasadniczej 
reformy kodeksu postępowania cywilnego.

Spowolnienie pracy sądów -

Statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości za 2017 oraz za pierwszy kwartał 2018 
wyraźnie wskazują, że polskie sądy w trzecim roku rządów Zjednoczonej Pra-
wicy były coraz wolniejsze: wzrósł średni czas trwania postępowania, spadła 
liczba zakończonych postępowań (przy zwiększonym wpływie), a jednocześnie 
wzrosła liczba „spraw niezałatwionych”. Wydłużył się również czas postępowań 
prowadzonych przez prokuraturę, w której liczba spraw starszych niż pięć lat  
w 2017 wynosiła 209 (dwukrotnie więcej niż w 2015). Ten stan rzeczy jest wy-
nikiem wprowadzonego przez działania ministerstwa chaosu organizacyjnego 
(zmiany kadrowe) oraz celowego blokowania etatów sędziowskich przez ostat-
nie 3 lata – ministerstwo wstrzymywało proces naboru nowych sędziów do cza-
su „zreformowania” KRS.



Ocena polityki zagranicznej Polski w 2018 musi uwzględniać 
kilka założeń:

1. Polityka zagraniczna de facto ma meta-charakter i jest uzależniona od pozo-
stałych dziedzin polityki publicznej (policies) i krajowego sporu politycznego 
(politics) 
2. Jest prowadzona przez kilka ośrodków (Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 
Kancelaria Prezydenta RP, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, parlament). 
3. Za jej część uznaje się politykę europejską, która jest uzależniona w sposób 
bezpośredni od czynników zewnętrznych (warunkowe ograniczenie suweren-
ności).

W niniejszym tekście ocenie poddane zostały wybrane kierunki polityki zagra-
nicznej: polityka europejska, polityka globalna, relacje z USA i Chinami oraz po-
lityka regionalna.

Polityka europejska +/-

Relacje Polski z UE zostały zdeterminowane przez konflikt wokół reformy wymia-
ru sprawiedliwości. Sposób jego prowadzenia na arenie europejskiej przez Kon-
rada Szymańskiego, sekretarza stanu ds. europejskich, oraz samego premiera 
Mateusza Morawieckiego należy uznać za dobry: z fazy agresywnej udało się 
przejść do fazy konstruktywnego dyskursu, choć oczywiście jego wyniki nie są 
zadowalające dla żadnej ze stron. Należy podkreślić, że ze względu na uwarun-
kowania wewnętrzne pole manewru polskiej dyplomacji na tym odcinku jest 
bardzo małe.

Jednocześnie w UE trwa poważna debata nad jej przyszłością. Kluczowymi te-
matami są reforma strefy euro, nowy budżet UE oraz problem migracji. Mając na 
uwadze brak członkostwa w strefie euro, jak również realny potencjał Polski (nie-
całe 5% PKB UE), nie możemy mieć konstruktywnego wpływu na kształt dysku-
sji. Podobnie sytuacja ma się z budżetem UE – planowane ograniczenie środków 
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na politykę spójności jest od Warszawy niezależne (wobec braku zgody co do 
reformy strefy euro i problemów z nielegalną migracją środki z polityki spójności 
de facto muszą trafić na południe Europy). Jeśli zaś idzie o politykę migracyjną, tu 
stanowisko Polski jest całkowicie zdeterminowane polityką wewnętrzną. 

W rezultacie Polska z obiektywnych przyczyn nie ma dziś praktycznie żadne-
go wpływu na debatę wokół kluczowych wyzwań stojących przed Wspólnotą.  
W tej sytuacji pożądana byłaby większa aktywność w zakresie reform unijnej po-
lityki handlowej, rynku wewnętrznego czy wprowadzania tzw. agendy cyfrowej. 
Niestety, takiej wyraźnej aktywności w ostatnich 12 miesiącach zabrakło.

Polityka globalna +

W 2018 Polska rozpoczęła dwuletnią kadencję w roli niestałego członka Rady 
Bezpieczeństwa ONZ. Działania prowadzone na tym forum wspólnie przez 
Kancelarię Prezydenta i MSZ należy ocenić pozytywnie. Zarówno bieżąca ak-
tywność, jak i sprawowane w maju przewodnictwo w Radzie, spotykają się  
z międzynarodowym uznaniem. W tym kontekście warto podkreślić udane prze-
mówienie prezydenta Andrzeja Dudy podczas Zgromadzenia Ogólnego.

Ponadto nasz kraj był organizatorem konferencji klimatycznej COP24. Nieza-
leżnie od wyników konferencji, sam fakt organizacji imprezy przekłada się na 
wzmocnienie wizerunku Polski jako państwa biorącego odpowiedzialność za 
globalne wyzwania. Z drugiej strony brak deklaracji polskiego rządu w sprawie 
docelowej rezygnacji z węgla, jak również nieobecność na szczycie przywód-
ców najważniejszych państw świata, zdecydowanie osłabiają potencjał tego 
wydarzenia.

Relacje z USA i Chinami +/-

Ocena relacji z USA jest niejednoznaczna. Z jednej strony mieliśmy do czynie-
nia z oficjalną wizytą prezydenta Dudy w Białym Domu i zapowiedzią zwiększe-
nia amerykańskiej obecności wojskowej na wschodniej flance NATO. Z drugiej 
strony na linii Warszawa-Waszyngton dochodziło do poważnych sporów wokół 
takich tematów jak nowelizacja ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, ustawa 
reprywatyzacyjna czy ustawa medialna. 

Warto podkreślić, że polska dyplomacja dysponuje w tym zakresie niezwykle 
małym polem manewru – mając świadomość uzależnienia od amerykańskich 
gwarancji bezpieczeństwa, musimy możliwie jak najbardziej asertywnie reago-
wać na wyrażane w sposób pośredni, a nieraz i bezpośredni (list ambasador 



Mosbacher) żądania zmian legislacyjnych. W ostatnim roku to balansowanie 
wychodziło raz lepiej, raz gorzej. 

Jednocześnie ze względu na zaostrzenie się konfliktu amerykańsko-chińskiego 
i nasze uzależnienie od USA, w 2018 konieczne było osłabienie i tak rachitycz-
nych relacji między Warszawą i Pekinem. Szkoda, że w poprzednich latach nie 
udało się uzyskać większych korzyści z tych relacji.

Polityka regionalna +

Inicjatywa Trójmorza poprzez przeniesienie jej ze szczebla głów państw na 
szczebel rządowy zyskała wyraźnie na znaczeniu. Świadectwem tej zmiany była 
obecność na wrześniowym szczycie przewodniczącego Komisji Europejskiej, 
jak również zgłoszenie przez Niemcy chęci dołączenia do tego formatu. Trójmo-
rze stanowi dziś najważniejszy instrument w dość skromnym repertuarze pol-
skiej polityki zagranicznej i dlatego zasługuje na najwyższe uznanie, niezależnie 
od wciąż niskiego stopnia rozwoju tej inicjatywy.

Podsumowując: mając na względzie wstępne założenia, jak i skalę konfliktów, 
w które Polska zaangażowała się w ostatnim roku, oraz nasz realny potencjał na 
arenie międzynarodowej, polskiej polityce zagranicznej AD 2018 wystawić moż-
na ocenę dobrą. Świetnym przykładem potwierdzającym taką ocenę jest spór 
z Izraelem wokół nowelizacji ustawy o IPN. Pomimo brawurowej akcji polskiej 
dyplomacji, która ostatecznie doprowadziła do podpisania bardzo korzystnej  
z naszej perspektywy dwustronnej deklaracji, nie udało się zniwelować kosztów 
starcia z „walcem” izraelskiej polityki historycznej ze względu na nieodpowie-
dzialną działalność w zakresie innych polityk sektorowych (w tym przypadku: 
działania Ministerstwa Sprawiedliwości niezgodne z rekomendacjami MSZ).
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Wraz ze zmianą na stanowisku ministra zdrowia rok 2018 przyniósł w polity-
ce zdrowotnej wyciszenie planów szeroko zakrojonych reform systemowych.  
W konfrontacji z protestami kolejnych grup Ministerstwo Zdrowia przyjęło tak-
tykę wycinkowych porozumień i punktowych interwencji raczej niż komplek-
sowych regulacji, spójnie realizujących określoną wizję pożądanego modelu 
ochrony zdrowia.

Zmiana na stanowisku ministra zdrowia +/-

Bezpośrednim impulsem do zastąpienia Konstantego Radziwiłła przez Łukasza 
Szumowskiego był trwający od jesieni 2017 protest lekarzy-rezydentów, doma-
gających się szybszego wzrostu nakładów na ochronę zdrowia oraz poprawy 
warunków pracy. W tle rysowały się także kontrowersje związane z wprowa-
dzaniem nowych rozwiązań systemowych, m.in. sieci szpitali. Nowy minister 
protesty wygasił, jednak postulaty płacowe zaczęły zgłaszać kolejne grupy za-
wodów medycznych. Plany reform odsunięto w czasie, w zamian oferując de-
batę „Wspólnie dla zdrowia”, którą można odczytywać jako zdystansowanie 
się nowego kierownictwa resortu od wizji „silnej publicznej służby zdrowia dla 
wszystkich obywateli” prezentowanej wcześniej przez rząd Beaty Szydło i po-
nowne otwarcie pytania o ostateczny kierunek zmian w sektorze.

Porozumienie z rezydentami, innymi zawodami medycznymi i nowelizacja 
„ustawy 6%” +

Szybkie zakończenie protestu rezydentów uznać należy za duży sukces nowego 
ministra. W porozumieniu zagwarantowano poprawę warunków płacowych le-
karzy-rezydentów, wprowadzono też ideę premiowania tych, którzy po zakoń-
czeniu specjalizacji zdecydują się pozostać w kraju, poprzez „dodatek patrio-
tyczny” do wynagrodzenia.

Efektem porozumienia była także nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, skracająca o rok (do 2024) 
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czas do osiągnięcia publicznych nakładów na zdrowie na poziomie 6% PKB. 
Tym samym, dzięki protestowi rezydentów przełamano wieloletnią niechęć do 
zwiększania wydatków na zdrowie po stronie publicznej.

W ślad za rezydentami bezpośrednie negocjacje z MZ zaczęły podejmować inne 
grupy zawodowe. Ogólnopolski Związkiem Pielęgniarek i Położnych i Naczelna 
Izba Pielęgniarek i Położnych doszły do porozumienia z MZ i NFZ, które zakłada 
włączenie do podstawy wynagrodzenia zasadniczego dotychczasowych do-
datków do pensji dla pielęgniarek, tzw. „zembalowego”, wprowadza też m.in. 
normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych (od 1 stycznia 2019) czy poradę 
pielęgniarską jako świadczenie gwarantowane przez NFZ. 

Wycinkowość porozumień płacowych - 

Strategia osobnych porozumień z kolejnymi grupami zawodowymi uruchomiła 
reakcję łańcuchową. Po protestach ratowników i techników, w listopadzie 2018, 
w związku z zastrzeżeniami zgłaszanymi przez pracodawców ochrony zdrowia, 
MZ publicznie podniosło temat konieczności kompleksowego rozwiązania pro-
blemu wynagrodzeń w sektorze.

Wdrożenie RODO -

Wdrożenie unijnego „Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych” (RODO), 
w zamyśle zabezpieczającego dane wrażliwe, w ochronie zdrowia odbyło się  
w atmosferze nieporozumień i paniki moralnej, prowadząc momentami do ta-
kich absurdów jak usuwanie nazwisk pacjentów z kroplówek.

Pilotaże +/-

Podjęto wiele inicjatyw skierowanych do konkretnych grup chorych, jak choćby 
kompleksowa opieka nad pacjentami z niewydolnością serca (KONS) czy pilotaż 
środowiskowego modelu opieki psychiatrycznej. Stanowią one dobre przykła-
dy wdrażania od dawna postulowanych form opieki koordynowanej, choć są 
stosunkowo słabo widoczne w komunikacji MZ. Szerszym echem odbił się za to 
pilotaż Krajowej Sieci Onkologicznej. Podczas konsultacji społecznych KSO po-
jawiły się wątpliwości związane z doborem placówek do sieci, brakiem punktów 
odniesienia dla zakładanych mierników, a także ukrytymi zachętami dla szpitali 
do preferowania hospitalizacji wobec trybu ambulatoryjnego. Nie jest też ja-
sne, jak te wycinkowe zmiany testowane w pilotażach mają się wpisać w szerszą 
transformację systemu jako całości.
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Narodowy Fundusz Zdrowia +

Brak konkretnej wizji Ministerstwa Zdrowia stał się tłem dla wielkiego powrotu 
do gry NFZ, który nie tylko nie został zlikwidowany, lecz „uciekł do przodu”, 
przedstawiając konkretną, spójną i dobrze przyjętą strategię dalszego rozwoju 
na lata 2019–2023, wraz z mapą celów strategicznych oraz zestawieniem plano-
wanych inicjatyw. Zapowiedziano w niej ułatwienia administracyjne, utworzenie 
rejestrów medycznych, a także pomiar jakości oraz efektywności opieki nad pa-
cjentami.

Polityka lekowa państwa +

Rząd przyjął we wrześniu strategiczny dokument „Polityka Lekowa Państwa 
2018–2022”. Jasne zadeklarowanie obszarów priorytetowych i kierunków 
zmian, zgodnych z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia, należy ocenić 
pozytywnie, jako ruch wspomagający transparentność w tym newralgicznym 
obszarze, niezależnie od zastrzeżeń m.in. krajowych producentów leków, zwią-
zanych z koniecznością dopracowania refundacyjnego trybu rozwojowego (pre-
miowania producentów przyczyniających się do rozwoju polskiej gospodarki).

E-zdrowie +/-

Ministerstwo Zdrowia i NFZ zaktywizowały się na polu informatyzacji ochrony 
zdrowia, wprowadzając pilotaż e-recepty i e-skierowania. W przypadku e-zwol-
nień, których wprowadzenie już kilkakrotnie przekładano, ostateczny termin 
ich wprowadzenia ustalono na 1 grudnia 2018, mimo sprzeciwu części lekarzy 
rodzinnych. Pilnym zadaniem pozostaje jasne zarysowanie szerszej strategii 
e-zdrowia, aby uniknąć tego rodzaju blokad w przyszłości.

Ochrona zdrowia wchodziła w rok 2018 z balastem protestów zawodów me-
dycznych, które nowemu ministrowi udało się uspokoić za cenę fragmentary-
zacji podejmowanych działań. Najważniejsze wyzwanie, czyli znalezienie mo-
delu zarządzenia złożonymi konfliktami interesów w polskiej ochronie zdrowia, 
pozostaje aktualne. Bez niego niemożliwe będzie przeprowadzenie skutecznej 
transformacji systemu, niezależnie od wybranego modelu jego rozwoju.
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Maria Libura

Ekspert CAKJ ds. służby zdrowia. Była dyrektor 
Instytutu Studiów Interdyscyplinarnych nad  
Chorobami Rzadkimi w Uczelni Łazarskiego. 
Członek Grupy ds. Zdrowia przy Ogólnopolskiej 
Federacji Organizacji Pozarządowych.



Centrum  Analiz Klubu Jagiellońskiego podejmuje współpracę z podmiotami ze-
wnętrznymi w zakresie rzetelnego opracowania zagadnień wskazanych przez 
instytucje publiczne oraz przedsiębiorców. Podejmowane przez nas działania 
badawcze oraz tworzone ekspertyzy opierają się na pracy kolegialnej. Łączy-
my doświadczenia przedstawicieli nauki, administracji oraz biznesu. Wszel-
kie działania we współpracy z podmiotami zewnętrznymi muszą być zgodne  
z „5 zasadami niezależności eksperckiej Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego”, 
które prezentujemy poniżej:

Misyjność

Klub Jagielloński, w tym Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, pro-
wadzi działalność na rzecz zmiany prawa poprzez uczestnictwo 
w konsultacjach publicznych, udział w posiedzeniach komisji Sejmu  
i Senatu, kierowanie petycji do organów władzy publicznej oraz udział  
w innych formach konsultowania rozwiązań prawnych organizowanych 
przez instytucje publiczne, polityków i organizacje obywatelskie. Działal-
ność ta ma charakter misyjny, jest prowadzona zgodnie z zasadą prymatu dobra 
wspólnego i finansowana ze środków własnych stowarzyszenia. Zdecydowana 
większość publikowanych przez nas materiałów ma charakter misyjny. Każdo-
razowo, jeżeli materiał powstał we współpracy z partnerem zewnętrznym lub 
został sfinansowany ze środków innych niż środki własne Klubu Jagiellońskiego, 
jest to wyraźnie zaznaczone w jego treści.

Niezależność

Warunkiem podjęcia współpracy doradczej z podmiotami rynkowymi jest za-
gwarantowana w umowie pomiędzy stronami niezależność badawcza. Nie do-
puszczamy sytuacji, w której publikujemy materiał lub opracowujemy analizę 
pod tezy opracowane „na zewnątrz”.

Przejrzystość

Warunkiem podjęcia współpracy doradczej z podmiotami rynko-
wymi jest zagwarantowanie w umowie pomiędzy stronami pełnej 
transparentności zasad współpracy. Opracowany we współpracy  
z zewnętrznym partnerem materiał oznaczony jest na stronie tytułowej 

 Zasady współpracy



nazwą i logo partnera. Informacja o partnerstwie zawarta jest również  
w ewentualnych materiałach dla mediów.

Samoograniczenie

Podjęcie przez stowarzyszenie lub należącą do niego spółkę współpracy z pod-
miotami rynkowymi w zakresie opracowania analiz, ekspertyz, raportów czy 
projektów aktów prawnych wyklucza dalsze zaangażowanie Klubu Jagielloń-
skiego w proces stanowienia prawa w dziedzinie bezpośrednio związanej z te-
matem współpracy na co najmniej 12 miesięcy od publikacji materiału powsta-
łego w partnerstwie. Eksperci CAKJ, którzy uczestniczą w procesie stanowienia 
prawa, a za pośrednictwem CAKJ lub indywidualnie wykonywali zlecenia na za-
mówienie podmiotów rynkowych, zobowiązani są do uprzedniego, każdorazo-
wego i publicznego przedstawienia tej informacji (np. w stanowisku wysyłanym  
w ramach konsultacji publicznych lub w informacji do władz odpowiedniej ko-
misji parlamentarnej).

Odpowiedzialność

W ramach współpracy z partnerami rynkowymi CAKJ nie pośredniczy w kon-
taktach pomiędzy ich przedstawicielami a politykami i urzędnikami. Do udzia-
łu w spotkaniach promocyjnych i dyskusyjnych wokół materiałów powstałych 
w partnerstwie z podmiotami rynkowymi, a zawierających rekomendacje le-
gislacyjne, CAKJ nie zaprasza imiennie zawodowych polityków ani urzędni-
ków. Klub Jagielloński, w ramach działalności statutowej, organizuje różnego 
rodzaju debaty, spotkania i seminaria z udziałem przedstawicieli różnych dzie-
dzin życia publicznego, w tym osób ze świata biznesu i polityki. Spotkania tego 
rodzaju, gdy dotyczą zagadnień regulacyjnych i pokrewnych, zawsze mają cha-
rakter misyjny i finansowane są wyłącznie ze środków własnych stowarzyszenia.



  Dorobek publikacyjny

Znikające miliardy. Jak transfer  
dochodów za granicę drenuje polski 
budżet?

Radosław Piekarz i Aleksy Miarkowski, eksperci CAKJ ds.  
podatków i finansów publicznych przygotowali raport  
dotyczący zjawiska unikania opodatkowania w Polsce.

Rząd do remontu – Wnioski instytucjonalne 
z lat 2007–2015 i najważniejsze wyzwania 
kadencji 2015–2019

Raport przygotował profesor Artur Wołek we współpracy  
ze Stanisławem Starnawskim. Autorzy opisują przyczyny 
słabości państwa polskiego i postulują daleko idące zmiany, 
mające na celu usprawnienie procesu rządzenia Polską.

Plan budowy państwa. Dwadzieścia idei na rzecz 
poprawy jakości rządzenia

Niska jakość rządzenia w Polsce, nawet w zestawieniu z innymi 
krajami postkomunistycznymi, ma swoje zasadnicze (co nie 
znaczy wyłączne) źródło  w słabościach systemu instytucjonalno- 
-organizacyjnego władzy państwowej. W raporcie ekspert  
Centrum Analiz Jan Rokita proponuje swój plan naprawy.

Odkorkować Polskę. Propozycja zrównoważonego 
systemu poboru opłat drogowych

Eksperci Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego przygotowali 
obszerny raport, w którym przedstawili kompleksową  
propozycję nowego, zrównoważonego systemu poboru  
opłat. Proponują odejście od ręcznego poboru opłat za   
drogi na rzecz trzech alternatywnych form odpłatności. 



Mapa Trójmorza. Przegląd punktów wspólnych  
i rozbieżności w polityce 12 państw regionu

Warunkiem sukcesu bliższego partnerstwa w Europie Środkowej 
jest unikanie zbyt daleko idących deklaracji i szumnie zapowia-
danych „wielkich projektów” przy jednoczesnym zwiększeniu 
nacisku na podejmowanie konkretnych, wymiernych, wspólnych 
projektów gospodarczych czy infrastrukturalnych. Autorem 
raportu jest ekspert Centrum Analiz dr Paweł Ukielski.

W czyim interesie? Zbiorowe zarządzanie prawami 
autorskimi i prawami pokrewnymi w Polsce.

Działalność organizacji zbiorowego zarządzania prawami au-
torskim – takich jak ZAiKS , STOART, SWAP czy ZPAV – wywołu-
je wiele kontrowersji. Organizacje te powinny być poddawane 
znacznie większemu nadzorowi, gdyż swoją pozycję zawdzię-
czają głównie regulacjom ustawowym – przekonują w najnow-
szym raporcie eksperci Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego.

Na Północ zwrot! Szanse i przeszkody we  
współpracy z państwami skandynawskimi

Polska powinna ustanowić strategiczne partnerstwo z krajami 
Rady Nordyckiej jako naturalnymi sojusznikami – proponuje  
w najnowszym raporcie Adam Balcer.

Widmo euroegoizmu. Unia Europejska na kursie 
ku protekcjonizmowi

Polski rząd powinien rozważyć zasadność wprowadzenia  
w przyszłości instrumentów ochronnych dla krajowych  
przedsiębiorstw i miejsc pracy, zwłaszcza w sektorach  
uznawanych za strategiczne – proponuje profesor Tomasz 
Grzegorz Grosse w raporcie Centrum Analiz.



Zawodówki reaktywacja. Rola wyższych szkół  
zawodowych w rozwoju społeczno–gospodarczym 
Polski

System edukacji zawodowej w Polsce nie tylko nie jest przy-
gotowany na wyzwania przyszłości, ale z trudem radzi sobie z 
zaspokajaniem bieżących potrzeb rynku pracy. Autorzy raportu 
przygotowali przegląd problemów i wyzwań, przed jakimi stają 
współcześnie PWSZ. Autorami raportu są ekspeci CAKJ.

Rewolucja i równowaga. Założenia kompleksowej 
reformy wymiaru sprawiedliwości

Zasadniczym celem szeroko zakrojonej, systemowej reformy 
musi być przede wszystkim zmiana dominujących wzorców 
zachowania polskich sędziów. Autor proponuje rozwiązania, 
które mogą usprawnić polski wymiar sprawiedliwości.

Tak blisko, a tak daleko. Wyzwania dla współpracy 
transportowej UE z państwami partnerstwa  
wschodniego

W raporcie autor dr Michał Beim wykazuje podstawowe 
bariery we wzajemnej współpracy oraz propozycje możliwych 
zmian i usprawnień, które mają na celu kompleksową  
harmonizację systemów transportowych państw UE i PW.

Rząd pod lupą. Rankig polityk publicznych 2017

Brakującym wymiarem analizy w debacie są zmiany w polityce 
publicznej, czyli reformy w poszczególnych obszarach  
funkcjonowania państwa. Prezentujemy syntetyczne  
podsumowanie najważniejszych reform dokonanych  
w 11 kluczowych działach administracji państwowej,  
od polityki gospodarczej do polityki kulturalnej.



Rady osiedla czy dzielnicy? Raport o Wrocławiu

Jak powinien wyglądać podział terytorialny Wrocławia?  
Zespół ds. miejskich Klubu Jagiellońskiego we Wrocławiu  
proponuje zastąpienie 48 rad osiedli 17 radami dzielnic.  
Taki podział pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie terenów 
rozwojowych jednostek pomocniczych i będzie sprzyjał  
tworzeniu się centrów dzielnicowych.

Jak zdobyć władzę w mieście? Niezbędnik Klubu 
Jagiellońskiego

Po wyborach samorządowych 2014 postanowiliśmy przyjrzeć 
się tym miastom, w których doszło do zmiany władzy, przede 
wszystkim z perspektywy zwycięskich liderów. Publikacja pod 
redakcją Krzysztofa Mazura i z posłowiem prof. Rafała Matyi to 
ponad 130 stron rozmów z pięcioma „prezydentami zmiany”. 
Tymi „nowymi”, „młodymi” i „innymi”, którzy dwa lata temu 
zdobyli władzę w swoich miastach.

Polska średnich miast. Założenia i koncepcja  
deglomeracji w Polsce

„Prawdziwe życie toczy się gdzieś indziej” – w tym zdaniu 
możemy zamknąć doświadczenie „Polski średnich miast”. Jako 
Klub Jagielloński sprzeciwiamy się rozwojowi naszego państwa 
ograniczonemu do kilku największych metropolii. Dlatego 
prezentujemy kompleksowy program deglomeracji.

Z prądem czy pod prąd? Perspektywy rozwoju  
elektromobilności w Polsce

Raport pokazuje przyczyny i dynamikę rozwoju  
elektromobilności w poszczególnych segmentach motoryzacji. 
Publikacja nie ogranicza się jedynie do diagnozy, ale  
przedstawia rekomendacje, będące propozycją korekty  
rządowej strategii rozwoju elektromobilności.



Kontakt w sprawie 
współpracy: 

 
Paweł Musiałek 
Dyrektor CAKJ,  

członek zarządu Klubu Jagiellońskiego 
 

tel: 792 302 130  
mail: pawel.musiałek@cakj.pl 

 
www.klubjagiellonski.pl








