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Mamy przyjemność oddać w Państwa ręce trzecią już edycję „Rankingu polityk pu-
blicznych”, sztandarowej publikacji Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, w któ-
rej nasi eksperci, a także współpracujący z nami zewnętrzni autorzy, oceniają po-
szczególne dziedziny polityki publicznej. Jest to bez wątpienia edycja dotychczas 
najważniejsza, ponieważ na warsztat bierzemy nie mijający rok, ale cały okres rzą-
dów Zjednoczonej Prawicy. Zaryzykujemy tezę, że zmiany, jakie Prawo i Sprawiedli-
wość z sojusznikami przeprowadziło w ciągu ostatnich czterech lat są – niezależnie 
od ich oceny – najgłębsze od czasów transformacji. Ze względu na walory popu-
laryzatorskie zdecydowaliśmy się jednak utrzymać formułę tekstów krótkich, które  
w jeszcze większym niż dotychczas stopniu syntetyzują najważniejsze reformy 
i zaniechania. Pomni obserwacji Pareto, iż za 80% efektów odpowiada zwykle  
20% czynników, postawiliśmy Autorom zadanie zredukowania uzasadnienia oce-
ny do argumentów najważniejszych spośród ważnych. Czytelników, którzy odczu-
ją niedosyt, tradycyjnie odsyłamy do lektury tekstów na portalu klubjagiellonski.
pl, gdzie w ostatnich latach regularnie poruszaliśmy wiele tematów omawianych  
w "Rankingu"w sposób bardziej pogłębiony.

Analizując wszystkie teksty, mimo iż pokrywają one znaczne obszary polskiego 
państwa, odczuwaliśmy niedosyt diagnozy. Narzucony Autorom format spra-
wił, że zabrakło przestrzeni na wejście w głębszą warstwę polityki prowadzo-
nej przez obóz rządzący. Nie aspirując do pełnej analizy filozofii politycznej PiS, 
chcemy zasygnalizować kilka obserwacji, których liczne przykłady znalazły się  
w poszczególnych rozdziałach, ale także zwrócić uwagę na swoiste „znaki rozpo-
znawcze” polityki PiS. Zdecydowaliśmy się wskazać trzy pozytywne i negatywne 
cechy rządów Zjednoczonej Prawicy, które w istotny sposób wpłynęły na przebieg  
i charakter reform w poszczególnych dziedzinach polityki.

Zacząć trzeba od wiarygodności. Można zaryzykować tezę, że żadna par-
tia wcześniej nie potraktowała tak poważnie własnych zapowiedzi jak PiS. Ta-
kie podejście uwiarygadniało tę formację jako partię „ludową” (nie mylić  
z populistyczną), dla której głównym punktem odniesienia jest dominująca liczbowo 
grupa Polaków, a nie wiodące prym w przestrzeni publicznej elity. Likwidacja gim-
nazjów, program Rodzina 500 plus, poprawa ściągalności VAT, ograniczenie kaden-
cyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, cofnięcie obowiązku szkolnego 
dla sześciolatków, utworzenie Ministerstwa Energii, ośrodka produkcji filmowej, 

 Zamiast
 wstępu
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podwyższenie kwoty wolnej od podatku – to jedynie niewielka część zrealizowa-
nych zapowiedzi. Rzecz jasna były i takie, których nie udało się spełnić, ale na tle 
poprzedników PiS wyróżnia się pozytywnie. Duża przewaga Zjednoczonej Prawi-
cy nad Koalicją Obywatelską wynika nie tyle lub nie tylko z oferty programowej, ale  
z przekonania, że obietnice PiS są znacznie bardziej realne.

Drugim istotnym wyróżnikiem jest determinacja. PiS wykazał w ostatnich la-
tach bardzo dużą determinację w realizacji reform, które zamierzył. Choć nie  
wszystkie przyniosły oczekiwany skutek (także dla liderów obozu rządzącego), to 
powszechne przekonanie o sprawczości tej partii i przełamaniu imposybilizmu nie 
jest bezpodstawne. Opinia publiczna była skoncentrowana na najbardziej spekta-
kularnych reformach, budzących duże kontrowersje i zainteresowanie medialne. 
Tymczasem nie mniej ciekawe posunięcia dotyczyły często obszarów słabo naświe-
tlonych w debacie publicznej, jak np. reforma instytutów badawczych czy systemu 
wsparcia organizacji pozarządowych. Cecha była szczególnie widoczna na tle rzą-
dów PO, które charakteryzowało asekuranctwo. 

Trzecią cechą była suwerenność intelektualna. W przeciwieństwie do opozycji, 
której propozycje są często prostą kopią rozwiązań zachodnioeuropejskich, PiS w 
wielu przedsięwzięciach szukał własnej drogi, słusznie dostrzegając, że nikt za gra-
nicą nie odpowie na problemy Polaków lepiej niż oni sami. Strategia na rzecz Odpo-
wiedzialnego Rozwoju była najbardziej doniosłym przykładem istotnej korekty pa-
radygmatu rozwojowego Polski. I choć w drodze do podmiotowości obóz rządowy 
wielokrotnie ponosił porażki, to wielu Polaków doceniało „wewnątrzsterowność” 
PiS. Wbrew opinii krytyków, PiS nie najgorzej radził sobie z łączeniem modernizacji 
z tradycyjną wrażliwością.

Przechodząc do negatywów, nie sposób nie zacząć od antyinstytucjonalizmu 
PiS. Dla partii odwołującej się (werbalnie) do myśli konserwatywnej jest to szczegól-
nie obciążające. Założenie o konieczności maksymalizacji kontroli nad wszystkimi 
instytucjami zredukowało obszar wyjęty spod politycznej rywalizacji. Nie odmawia-
jąc PiS-owi szeregu słusznych diagnoz, trzeba stwierdzić, że przejęte instytucje nie 
zyskały na sprawności. Raczej wyjątkiem były tak udane rewolucje jak przeobrażenie 
Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Polski Instytut Ekonomiczny. Do-
minowały zmiany, w których trudno doszukać się wyższej jakości, a niestety zdarzały 
się i spektakularne porażki jak Polska Fundacja Narodowa, zmiany w wymiarze spra-
wiedliwości czy telewizji publicznej, które zniechęciły do PiS wcześniej neutralnie 
nastawionych Polaków. 

Powiązane z antyinstytucjonalizmem było lekceważenie procedur. Legisla-
cyjne „blitzkriegi”, degradacja roli parlamentu, obniżenie jakości oceny skut-
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ków regulacji obciążają hipotekę PiS. Ta przywara ma rzecz jasna długą tradycję  
w III RP, ale żadna inna władza nie chodziła na skróty tak często i nie czyniła tego 
w sposób tak jawny czy wręcz demonstracyjny. Co nieoczywiste, nadużywanie 
„trybu wyższej konieczności” rodziło koszty w pierwszej kolejności dla obozu rzą-
dzącego. Wiele ciekawych inicjatyw PiS „poległo” więc z powodu lekceważenia 
dobrych praktyk procesu realizacji polityk publicznych. W tym kontekście war-
to wymienić chociażby zasadne przywracanie gminom transportu publicznego. 
Pomysł ten zdobył nawet wysoki priorytet, trafiając do „piątki Kaczyńskiego”, ale 
końcowy efekt jest niestety wysoce niezadowalający. O ile „siła woli” była często 
wystarczającym zasobem, aby przeprowadzić zmianę na wyodrębnionym odcin-
ku, to w przypadku systemowych – w intencji – zmian brak rzetelności połączony  
z lukami kompetencyjnymi często kompromitował całą reformę. 

Trzecim minusem była niska kultura dialogu. Brak pokory, charakterystyczny dla 
partii będącej na fali, a także duża nieufność wobec środowisk spoza własnego 
kręgu, stworzyła barierę utrudniającą wychwytywanie zewnętrznych sygnałów.  
PiS wykazywał bardzo czułe rejestry na oczekiwania wyborców, natomiast był głu-
chy na podpowiedzi ze strony ekspertów, także tych, którzy nie byli wrogo nasta-
wieni do partii rządzącej. Podwyższenie płacy minimalnej oraz zapowiedź kolejnych 
podwyżek w kolejnych latach bez konsultacji w ramach Rady Dialogu Społecznego 
czy konfrontacyjny sposób komunikacji, jak miało to miejsce przy okazji strajku na-
uczycieli, dowodzi tezy, że PiS nie buduje, a zużywa zasoby kapitału społecznego 
– towaru mocno przecież w Polsce deficytowego. 

Nie aspirujemy do rozstrzygnięcia, czy cechy pozytywne przeważyły nad negatyw-
nymi. Lektura poszczególnych rozdziałów z pewnością dostarczy Czytelnikowi ma-
teriału pozwalającego samodzielnie to ocenić. Niemniej podsumowując dorobek 
PiS w poszczególnych dziedzinach polityki publicznej, zdecydowaliśmy się wysta-
wić tróję. Zdajemy sobie sprawę, że szkolna cenzurka w przypadku oceny polityki 
publicznej jest bardziej zabawą aniżeli poważnym intelektualnym przedsięwzię-
ciem, za którym stoi twarda metodologia. Zwracamy jednak uwagę, że wystawiona 
przez nas ocena jest tożsama zarówno ze średnią arytmetyczną, jak i medianą ocen 
wystawionych poszczególnym dziedzinom polityki publicznej przez Autorów.

Tę, zapewne niewystarczającą dla zwolenników „dobrej zmiany”, ocenę obniża 
ważna okoliczność, która sprawiała, że obóz Zjednoczonej Prawicy miał dużo do-
godniejsze warunki od poprzedników. PiS rządził w warunkach stabilnej większości 
parlamentarnej, co zdarzyło się pierwszy raz w historii III RP. Brak koalicjanta, który 
wymuszałby korektę planu rządzenia, dawał liderom PiS komfort, jakiego nie miał 
żaden wcześniejszy rząd po 1989 roku.
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Z drugiej jednak strony sytuacja ta oznacza pełną odpowiedzialność za politykę lat 
2015-2019 – szczególnie, że obóz PiS miał swojego sprzymierzeńca w osobie pre-
zydenta Andrzeja Dudy. Bardzo wysoki wzrost gospodarczy, który w dużej mierze 
wynikał z przyczyn niezależnych od rządu, sprawił, że PiS otrzymał bardzo silny wiatr 
w żagle. Rosły wynagrodzenia i spadało bezrobocie, co zaowocowało wzrostem 
poziomu satysfakcji i optymizmu Polaków do rekordowego poziomu. Najważniej-
szą konsekwencją był wzrost dochodów do budżetu, umożliwiający przeprowadze-
nie programów socjalnych na skalę niespotykaną w dziejach III RP. Nie odmawiając 
zasług na polu ściągalności podatku VAT, trzeba przyznać, że nie były one wystar-
czające, aby pokryć wszystkie pisowskie zobowiązania. Nowatorskość modelu pań-
stwa dobrobytu nie wynikała z tego, że nikt wcześniej tego modelu nie proponował, 
ale z tego, że żadnego rządu przed PiS nie było na ten model stać. 

Tegoroczny „Ranking” oddajemy Państwu w okresie kampanii wyborczej, który 
nie służy poważnej refleksji nad państwem. Wierzymy, że nasza publikacja będzie 
wzmacniać w debacie nurt refleksji skoncentrowanej na tej warstwie polityki, która 
jest kluczowa – bezemocjonalnej, merytorycznej ocenie poszczególnych reform ko-
lejnych odcinków polskiego państwa. Miłej lektury!

Paweł Musiałek

Dyrektor CAKJ, ekspert CAKJ ds. energetyki i spraw 
zagranicznych, członek zarządu Klubu Jagiellońskie-
go. Absolwent politologii i stosunków międzynaro-
dowych na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Tomasz Ociepka

Wicedyrektor Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. 
Członek Klubu Jagiellońskiego.
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Bezpieczeństwo wewnętrzne zajmowało ważne miejsce w polityce rządów 
Zjednoczonej Prawicy. Zapowiedź szczególnego zainteresowania tą problema-
tyką znalazła się w Programie Prawa i Sprawiedliwości z 2014. Bezpieczeństwo 
wewnętrzne zostało docenione nie tylko programowo, ale i personalnie – mi-
nistrami spraw wewnętrznych i administracji byli prominentni przedstawiciele 
PiS, kolejno: Mariusz Błaszczak, Joachim Brudziński, Elżbieta Witek i Mariusz 
Kamiński. Silna reprezentacja polityczna to rozsądne działanie w tym trudnym 
fragmencie polityki państwa, gdzie ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych wy-
darzeń (zagrożeń) jest bardzo wysokie, a głęboka ingerencja w prawa i wolności 
jednostki wręcz nieunikniona.

Zdecydowanych działań na tym polu nie można odmówić obecnej ekipie rzą-
dzącej. Zabrakło jednak realnych i kompleksowych inicjatyw na rzecz potrzeb-
nych od lat reform systemowych związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym.

KAS, SOP, BNW, ITD... +/-

Tradycją polskiej polityki bezpieczeństwa stały się częste zmiany i reorganizacje 
służb mundurowych. Nie ominęło to ostatnich rządów. W 2017 powstała Krajo-
wa Administracja Skarbowa, w której strukturach znalazły się dwie dotychczas 
funkcjonujące służby: Służba Celna i wywiad skarbowy. Dokonaną konsolidację 
należy ocenić pozytywnie z uwagi choćby na mnogość służb występujących  
w Polsce. Dla porządku należy wspomnieć, że nie udało się spełnić programo-
wego postulatu włączenia Inspekcji Transportu Drogowego w struktury Policji.
 
Reorganizacja dotknęła również Biuro Ochrony Rządu, które zastąpiono Służbą 
Ochrony Państwa (SOP). Nowej formacji przyznano daleko szersze uprawnie-
nia, w tym do stosowania czynności operacyjno-rozpoznawczych, upodabnia-
jąc tym samym SOP w sposób bezrefleksyjny do służb policyjnych i specjalnych. 
Powielone zostały też wcześniejsze bolączki związane z „reformowaniem” pol-
skich służb: powoływanie ich pod wpływem bieżących wydarzeń politycznych 

 Polityka bezpieczeństwa 
 wewnętrznego
 Ocena: 3



17

czy problemy kadrowe związane z odejściem doświadczonych funkcjonariuszy 
z rozwiązywanej służby.
 
9 listopada 2017 Sejm uchwalił ustawę, która znacząco rozszerzyła nadzór mi-
nistra spraw wewnętrznych nad podległymi służbami: Policją, Strażą Graniczną, 
Służbą Ochrony Państwa oraz Państwową Strażą Pożarną. Poza dodatkowymi 
kompetencjami nadzorczymi powołano nowe instytucje: Inspektora Nadzoru 
Wewnętrznego i Biuro Nadzoru Wewnętrznego. BNW z inspektorem na czele 
to osobliwa służba, ulokowana w ministerstwie i powołana do nadzorowania in-
nych służb podległych ministrowi. Posiada bardzo szerokie uprawnienia, w tym 
do stosowania czynności operacyjno-rozpoznawczych. Jej powołanie jest odpo-
wiedzią na zauważalną słabość w dotychczasowym nadzorze nad służbami. Jest 
to odpowiedź radykalna, która burzy dotychczasowy system oddzielenia cywil-
nego ministerstwa odpowiedzialnego za politykę bezpieczeństwa wewnętrz-
nego od profesjonalnych i neutralnych politycznie służb. W imię zwalczania 
nieprawidłowości w funkcjonowaniu tych ostatnich zapewniono ministrowi (po-
litykowi) możliwość daleko idącego wpływu na działalność merytoryczną (ope-
racyjną) nadzorowanych formacji. Zrezygnowano tym samym z szeregu mniej 
inwazyjnych metod, jak np. próba budowy niezależnej, fachowej kontroli nad 
działalnością operacyjną służb. 
 
Odpowiedniej równowagi między skutecznością działań służb a prawami jed-
nostki nie zapewniła też uchwalona w 2016 ustawa o działaniach antyterrory-
stycznych, przechylając szalę wyraźnie w kierunku szerokich uprawnień służb. 
O tym, że bezrefleksyjne przyznawanie szerokich uprawnień kolejnym służbom 
(SOP, BNW, itd.), bez realnej kontroli nad korzystaniem z nich, nie jest tylko abs-
trakcyjnym, wyidealizowanym problemem, świadczą jednostkowe przypad-
ki ich nadużywania. Jednym z takich była tragiczna śmierć Igora Stachowiaka  
15 maja 2016 na jednym z wrocławskich komisariatów.

Służby specjalne -
 
W służbach specjalnych, mimo zapowiedzi systemowej reformy, wprowadzono 
jedynie niewielkie zmiany. Zapowiadano reorganizację Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, która miała zmienić swój w dużej mierze policyjny charakter na 
służbę informacyjną. Poprzestano jednak na zmianach organizacyjnych, czyniąc 
10 delegatur terenowych ABW wydziałami zamiejscowymi 5 pozostawionych 
delegatur.
 
Ujawnił się brak pomysłu rządu na funkcjonowanie służb wywiadowczych. Od-
notować należy brak inicjatywy w zakresie przygotowania dla nich podstawy 
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prawnej, która odpowiadałaby na bieżące problemy związane choćby ze wzra-
stającym znaczeniem współpracy międzynarodowej i związaną z tym wymianą 
informacji. Kontrola instytucjonalna nad służbami specjalnymi nadal jest słabo 
rozwinięta i w głównej mierze iluzoryczna. 

Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna -
 
Alarmujący stan zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej ujawniła Najwyż-
sza Izba Kontroli. Z informacji pokontrolnej dowiadujemy się, że zarządzanie 
kryzysowe i obrona cywilna wymagają systemowych zmian, ustanowienia od-
powiednich struktur i procedur. Jest to wynik wieloletnich zaniedbań władz cen-
tralnych i samorządowych, których nie można przypisać jedynie obecnej ekipie 
rządzącej. Jednak rząd Zjednoczonej Prawicy zrobił równie niewiele w sprawie 
uchwalenia kompleksowych uregulowań prawnych, planów, procedur i struktur 
na wypadek wystąpienia zagrożeń. Tym samym 4 ostatnie lata nie przybliżyły 
nas do zbudowania sprawnego, skutecznego i zintegrowanego systemu zarzą-
dzania kryzysowego oraz obrony cywilnej.

Modernizacja i polityka kadrowa +/-
 
Ważnym elementem polityki bezpieczeństwa wewnętrznego było uchwalenie 
tzw. ustawy modernizacyjnej, mającej na celu unowocześnienie Policji, Straży 
Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa, m.in. po-
przez zakupy sprzętu i modernizację infrastruktury. Na docenienie zasługuje 
planowe podejście do tego zagadnienia. 
 
Drugi element programu modernizacyjnego, którym jest „inwestowanie w ka-
dry” w służbach mundurowych, wypada znacznie gorzej. Punkt kulminacyjny 
protestu służb mundurowych w sprawie poprawy warunków służby został osią-
gnięty poprzez akcję masowego korzystania przez funkcjonariuszy ze zwolnień 
lekarskich tuż przed listopadowymi świętami w 2018. Ostatecznie 8 listopada 
2018 zawarto porozumienie między przedstawicielami związków zawodowych 
a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, co zakończyło protest.  
Z punktu widzenia polityki bezpieczeństwa wewnętrznego porozumienie po-
winno być zawarte przed wytworzeniem sytuacji, która mogła zagrażać bez-
pieczeństwu obywateli. Negatywną recenzję polityki kadrowej wystawiają 
niedobory kadrowe w poszczególnych służbach mundurowych oraz brak uza-
sadnienia przy różnicowaniu zarobków w poszczególnych z nich. 
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Podsumowanie

Trudno odmówić rządom Zjednoczonej Prawicy estymy dla spraw związanych 
z bezpieczeństwem wewnętrznym. Niestety, rozwiązywanie pojawiających się 
problemów czasem przybierało postać gaszenia pożarów zamiast zapobiegania 
im. Nie zmierzono się też z wieloma systemowymi kwestiami. Zwraca natomiast 
uwagę „systemowe” unikanie sprawy gwarancji praw i wolności jednostki.

dr Mateusz Kolaszyński 

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. 
Adiunkt w Zakładzie Bezpieczeństwa Narodowego 
Uniwersytetu Jagiellońskiego.
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Pomimo sukcesów w niektórych projektach, nie dokonaliśmy cyfrowego skoku. 
Według raportu Digital Economy and Society Index (DESI) Polska wciąż należy 
do grupy wlokących się za europejskimi lokomotywami. W cyfrowych usługach 
publicznych właściwie nie nadrabiamy dystansu do średniej UE.

Portal gov.pl +

Sukcesem tej kadencji jest na pewno trwająca jeszcze unifikacja stron interneto-
wych rządu i administracji pod adresem gov.pl. Wykonano duży krok w stronę 
spójnej identyfikacji wizualnej rządu, ułatwiający obywatelowi odnalezienie się 
wśród internetowych witryn. Cieszy, że trend integracji jest kontynuowany wraz 
z powstaniem konta e-usług Mój GOV.

Tworzenie technologii dla administracji +

Zamiast wielkiego przetargu – proces szybkiego, kilkunastokrotnego prototy-
powania, ciągłej współpracy z grupą przyszłych użytkowników. Cieszy, że ten 
światowy trend w tworzeniu technologii w paru eksperymentach można zaob-
serwować także w polskiej administracji.  Przykładami są pilotaże e-usług oraz 
niekonwencjonalny program zamawiania rozwiązań (GovTech). Należy też do-
cenić, że przy Ministerstwie Cyfryzacji (MC) istnieją stałe grupy doradcze złożo-
ne z przedstawicieli nauki i biznesu.

Otwarte dane +

Po latach mówienia o wadze otwierania danych publicznych wreszcie udaje się 
osiągnąć na tym polu sukcesy. Od listopada 2016 liczba zbiorów danych na portalu 
dane.gov.pl zwiększyła się z 3 737 do 13 472. Aplikacji wciąż jest niewiele, ale ze-
spół MC stara się aktywizować społeczność, np. poprzez hackathony. Docenić na-
leży, że Polska w końcu stawia kroki do przodu, choć w kwestii jakości danych (zro-
zumiałość dokumentacji, standaryzacja formatów) jest jeszcze sporo do zrobienia.

 Polityka cyfryzacji
 Ocena: -4
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E-zdrowie +

Odświeżono Internetowe Konto Pacjenta zawierające historię naszych wizyt. 
E-recepty, mimo początkowych obaw i dzięki porządnemu pilotażowi, są 
wdrażane z sukcesem. Pojawiły się i na dobre zagościły elektroniczne zwolnie-
nia lekarskie.Temat zdrowia – dzięki dużej woli Ministerstwa Zdrowia i współ-
pracy z MC – staje się cyfryzacyjnym liderem. W tej dziedzinie powoli dołącza-
my do europejskiej średniej, mimo dużych problemów w przeszłości.

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE) +

Ambitny projekt podłączenia szkół do szerokopasmowego internetu, należy 
ocenić pozytywnie. Zgodnie z harmonogramem projektu podłączonych zosta-
nie do końca kadencji ok. 10 tys. szkół (z planowanych prawie 30 tys.).  Poza 
podłączaniem światłowodów do serwerowni szkolnych obserwujemy po-
czątki ewolucji szkoły z papierowej w cyfrową – na stronach OSE znajdziemy 
wiele materiałów edukacyjnych podnoszących cyfrowe kompetencje nie tylko 
uczniów, ale i nauczycieli.

Cyberbezpieczeństwo +

Po przepychance politycznej dotyczącej koordynacji wdrażania strategii bez-
pieczeństwa informatycznego dla Polski wprowadzono w życie ustawę o kra-
jowym systemie cyberbezpieczeństwa. Jak każdy system w fazie rozruchowej, 
nie jest wolny od wad, m.in. braku finansowego wsparcia dla spełnienia wy-
magań stawianych Operatorom Usług Kluczowych (np. zadłużonym szpita-
lom); problem sprawia także dotrzymanie drakońskich terminów. Systemowe 
podniesienie poziomu bezpieczeństwa polskich spółek i urzędów pozwoli 
jednak zapewnić niezawodne działanie systemów krytycznych, wpierających 
takie procesy jak dystrybucja wody czy obsługa transportu zbiorowego.

Infrastruktura +

Rząd zabrał się za wyjaśnianie społecznych obaw dotyczących promieniowania 
elektromagnetycznego, jednocześnie podnosząc wymagania dotyczące nad-
zoru jego poziomu. Dla społecznego zaufania do technologii ważne jest, że 
obawa nawet wąskiej grupy obywateli nie jest ignorowana. Pozytywnym dzia-
łaniem jest podjęcie decyzji o sprzedaży pasma częstotliwości na potrzeby 5G  
w formie aukcji. Uchwalono nowelizację tzw. megaustawy, ułatwiającą inwe-
stycje w infrastrukturę, w szczególności światłowodową.
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E-dowód +/-

E-dowód w końcu pojawił się w portfelach obywateli (w marcu 2019), ale nie-
stety będziemy z niego korzystać głównie w relacjach z urzędami, rzadziej  
w obrocie gospodarczym. Szkoda, że nie wzorowaliśmy się choćby na Słowa-
kach, którzy – inaczej niż Polska - dostarczają obywatelom podpisy respektowa-
ne w całej UE i mające zawsze status prawny równy podpisowi odręcznemu bez 
dodatkowych opłat dla obywatela. E-dowód nie wykracza poza poprawność na-
rzuconą chęcią dokończenia opóźnionego projektu, zanim trzeba będzie zwra-
cać pieniądze.

E-usługi +/-

Na plus należy odnotować, że pojawiły się dojrzałe, używane przez setki tysięcy 
obywateli e-usługi; na minus – że jest ich niewiele. Dużym sukcesem była realiza-
cja wniosków o 500+ składanych przez portale bankowe, a ze składania PIT-ów 
przez internet skorzystał co dziesiąty obywatel, który mógł to zrobić. Komunika-
cji z samorządami zabrakło za to przy rejestracji do głosowania w eurowyborach, 
co zaowocowało nadszarpnięciem zaufania do cyfrowego państwa.  E-usługi 
powinny uzupełniać za nas wnioski i nie pytać o posiadane przez państwo dane. 
Wdrażanie tej filozofii w życie następuje jednak zbyt wolno.

Główny Informatyk Kraju (GIK) –

Podniesienie jakości koordynacji działających już systemów oraz tworzenie no-
wych projektów informatycznych miał przynieść GIK. W celu uniknięcia dublo-
wania wydatków na cyfryzację powstała wspólna baza inwentaryzacji zasobów 
IT (tzw. BASIA). W rzeczywistości nadal panuje pełna swoboda w zakupach, pro-
jekty budowy rządowych centrów przetwarzania danych oraz współdzielenia in-
frastruktury wciąż się nie zmaterializowały, a bazy nikt nie aktualizuje.

Wykorzystanie danych do rządzenia –

Tworzenie polityki w oparciu o dane nie wygląda na traktowane priorytetowo.  
W 2016 zakładano wewnętrzną integrację usług i danych, powstał też projekt 
Zintegrowanej Platformy Analitycznej.  Wysiłki w tym zakresie okazały się po 
prostu niewystarczające. Od polityk tworzonych w oparciu o dane (data-driven 
policy) jesteśmy jako państwo (z wyjątkiem kilku sektorów) równie daleko jak by-
liśmy 4 lata temu.
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Zarządzanie cyfryzacją –

Mimo trafnej diagnozy postawionej w 2016, zarządzanie cyfryzacją Polski nadal 
jest zwyczajnie chaotyczne. Interoperacyjność – czyli możliwość komunikowa-
nia się różnych systemów informatycznych ze sobą – jest na niskim poziomie. 
Kolejna kadencja upłynęła w dużej mierze pod znakiem częstych zmian wizji, ce-
lów i sposobów realizacji projektów, przepychanek międzyresortowych. Dobre 
praktyki w zarządzaniu wydają się nie być skalowane lub są skalowane bardzo 
powoli.

Podsumowanie

Poza projektami e-zdrowia, udały się te, w których nie była wymagana ścisła 
współpraca paru ministerstw czy instytucji. Pozostałe wykonano w uproszczo-
nej formie pod presją utraty dofinansowania (np. e-dowód) lub wciąż nie mogą 
doczekać się realizacji (np. platforma e-zamówień publicznych).  Niestety, praw-
dziwej cyfryzacji nie da się prowadzić sektorowo. Resortowość, niska siła po-
litycznego przebicia tematu cyfryzacji, niewystarczające finansowanie i niedo-
stateczne kompetencje – to główne hamulce polityki cyfryzacji. Jak w soczewce 
widać w niej problem całego aparatu administracyjnego: silosowość.

Paweł Deyk

Ekspert   ds.   cyberbezpieczeństwa   i   nowych   tech-
nologii, absolwent teleinformatyki na Politechnice 
Wrocławskiej, były pracownik Ministerstwa Cyfryza-
cji. Członek Klubu Jagiellońskiego.

Bartosz Paszcza

Ekspert CAKJ ds. nowych technologii, absolwent  
nauki o sieci na Web Science Institute, University  
of Southampton.
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Polityka edukacyjna prowadzona za rządów Zjednoczonej Prawicy będzie 
miała wieloletnie negatywne konsekwencje na wielu poziomach. Mimo po-
ważnej zmiany strukturalnej, reforma nie podniosła jakości edukacji. Wręcz 
przeciwnie, prawdopodobnie jakość spadnie z uwagi na negatywny wpływ 
reformy na przygotowanie nauczycieli do zajęć. Kolejną poważną konse-
kwencją jest spadek oceny poziomu kształcenia w edukacji publicznej, który 
z dużym prawdopodobieństwem doprowadzi do odpływu zarówno uczniów, 
jak i nauczycieli do szkół prywatnych. 

Struktura systemu szkolnego -

Największą zmianą w obszarze edukacji w trakcie trwania kadencji Zjednoczo-
nej Prawicy była likwidacja gimnazjów i wydłużenie nauki w szkołach średnich. 
Powodami, które były uzasadnieniem do przeprowadzenia reformy, były niska 
jakość edukacji i nierealizowana przez szkołę funkcja wychowawcza, a także 
diagnoza, iż oddzielanie uczniów w trudnym wieku dojrzewania jest przy-
czyną agresji i zachowań patologicznych wśród uczniów gimnazjów. Zmiana 
strukturalna nie rozwiązała żadnego z tych problemów. Jak pokazują najnow-
sze badania, wiek dojrzewania wśród uczniów uległ przesunięciu i nie jest 
już do końca zbieżny z okresem nauczania w gimnazjum. Na poprawę jakości 
edukacji wpływ ma przygotowanie kadry pedagogicznej i zmiana myślenia  
o podstawie programowej, czyli obszary, w których niewiele się zmieniło.

Nowa podstawa programowa -

Mimo licznych zmian w podstawie programowej, nie dokonano weryfikacji 
na poziomie myślenia o sposobie kształcenia. Wbrew zapowiedziom MEN 
dotyczącym zwrotu w kierunku interdyscyplinarności i zwiększenia płynno-
ści między różnymi przedmiotami, dokonano jedynie modyfikacji podstawy 
w już istniejącej logice twardego podziału na przedmioty. Dodatkowo pod-
stawa programowa została za bardzo uszczegółowiona. W efekcie nie mamy 

 Polityka edukacyjna
 Ocena: 2
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do czynienia z żadną zmianą filozofii nauczania, a jedynie formalnymi przesu-
nięciami w ramach istniejących schematów. Nauczyciel wciąż pozostaje mało 
podmiotowym wykonawcą, który ma niewielką możliwość dopasowywania 
programu nauczania do potrzeb edukacyjnych konkretnej grupy.

Sprawy kadrowe –

Zgodnie z zapowiedziami PiS, godne wynagrodzenie nauczycieli miało stać 
się jednym z narzędzi pozyskiwania coraz lepszych kadr. Tak się nie stało. 
Mimo podwyżek od 1 września 2019, wynagrodzenie nauczyciela stażysty to 
jedynie od 200 do 500 zł powyżej płacy minimalnej. Dodatkowo przy wy-
dłużonej przez MEN ścieżce awansu z 10 do 15 lat nauczyciele dłużej pozo-
stają na najniższych szczeblach wynagrodzenia. Istotnym problemem w tym 
obszarze nie były tylko niewystarczające podwyżki, będące efektem pierw-
szego od 1993 strajku generalnego, ale także konfrontacyjna postawa rządu 
wobec nauczycielstwa.

Poza kwestiami płac kolejnym problemem stały się zmiany w ocenie pracy na-
uczyciela. Na mocy nowego rozporządzenia co 3 lata każdy nauczyciel miał 
zostać poddany ocenie. Szybko okazało się jednak, że kryteria, którymi miał 
kierować się oceniający, są trudne do weryfikacji i w rzeczywistości ocena sta-
ła się fikcją i kolejnym biurokratycznym obowiązkiem. Wielu z tych błędów 
można było uniknąć na etapie konsultacji. 

Kształcenie nauczycieli -

W ciągu ostatniej kadencji nie pojawiły się oczekiwane zmiany w zakresie 
kształcenia kadry pedagogicznej, a tym samym podnoszenia jakości edukacji. 
Wciąż uregulowania wymaga kwestia samego wejścia do zawodu. Zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych 
kwalifikacji wymaganych od  nauczycieli,  istnieją trzy ścieżki przygotowania 
do zawodu. Wielość ścieżek oznacza wielość standardów i bardzo różne pro-
porcje pomiędzy przygotowaniem merytorycznym a  pedagogiczno-wycho-
wawczym. Wciąż dużym problemem pozostaje teoretyczne przygotowanie 
do zawodu. Dziś przyszły nauczyciel musi odbyć minimum 150 godzin prak-
tyk, co stanowi zaledwie 20 dni roboczych. Mimo toczących się dyskusji, nie 
powstała żadna koncepcja, która pozwoliłaby przygotowywać nauczycieli 
do pracy z konkretną grupą wiekową. Przeciwnie, zamieszanie i konieczność 
szybkiego przekwalifikowania nauczycieli od lat uczących w szkołach gimna-
zjalnych z pewnością nie wpłynęła dobrze na poziom przygotowania do reali-
zacji podstawy programowej metodami adekwatnymi do wieku. 
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Szkolnictwo zawodowe +/-

Reforma szkolnictwa zawodowego i powstanie szkół branżowych miało stwo-
rzyć alternatywę dla liceów i poprawić jakość, zaniedbywanego od lat, szkol-
nictwa zawodowego. Koncepcja powstała na bazie trafnie zidentyfikowanej 
potrzeby dostosowania programu nauczania do zmian technologicznych i nie-
przystosowania systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy i zapotrzebowania 
na wysoko wykwalifikowanych pracowników. Odpowiedzią miały być dwustop-
niowe szkoły branżowe, których utworzenie było wielką operacją logistyczną. 
Obejmowało przemianowanie wszystkich zasadniczych szkół zawodowych 
i otwarcie ponad 200 nowych placówek. Dla szkół branżowych I i II stopnia po-
wstały nowe podstawy programowe zawierające zagadnienia, których wcze-
śniejsze podstawy nie obejmowały. Najważniejszą zmianą jest to, że absolwent 
szkoły branżowej II stopnia może przystąpić do egzaminu maturalnego. Wybie-
rając tę ścieżkę edukacji, nie zamyka sobie ostatecznie drogi na studia wyższe. 
Ta zmiana miała stać się zachętą dla tych, którzy nie mają jasno sprecyzowanych 
planów edukacyjno-zawodowych.

Problem pojawił się na poziomie realizacji założeń. W większości szkół pozostali 
nauczyciele pracujący wcześniej w szkołach zawodowych – tym pedagogom nie 
zapewniono wsparcia w postaci przygotowania do realizacji nowego progra-
mu. Problem pojawił się również na poziomie promocji idei. Uczniowie i rodzice 
po lata skupienia na edukacji ogólnej od lat z dystansem podchodzą do szkół 
„technicznych”, a rząd nie przeprowadził skutecznej kampanii przełamującej 
nieufność.

W konsekwencji ograniczenie liczby uczniów w liceach ogólnokształcących na 
rzecz szkół branżowych nie nastąpiło i w szkołach tych zostało wiele wolnych 
miejsc. Co ciekawe, mimo celu, jakim była zmiana proporcji liczby uczniów 
między liceami a szkołami branżowymi, ze względu na nacisk opinii publicznej 
skupiono się na tworzeniu kolejnych miejsc w liceach, aby pomieściły dwa za-
kumulowane roczniki. Podkreślenie sukcesu zapewnienia miejsc w liceach dla 
wszystkich chętnych utwierdziło w przekonaniu, że w hierarchii szkół nic się nie 
zmieniło, a zmiana szkół zawodowych na branżowe była „brandingowa”.

Podsumowanie

Porównując badania CBOS dotyczące ogólnej oceny poziomu kształcenia w Pol-
sce, obserwujemy spadek o 10% liczby osób, która ocenia pozytywnie kształ-
cenie w szkołach publicznych. O kilka punktów procentowych wzrosła również 
liczba osób, które oceniają poziom kształcenia jako raczej zły lub bardzo zły. Po-
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dobnie przedstawia się ocena szkół średnich. Dane te najlepiej pokazują efekty 
reform edukacyjnych przeprowadzonych przez MEN w ostatnich latach. 

Karolina Olejak

Koordynator warszawskiego oddziału Klubu Jagiel-
lońskiego, członek stowarzyszenia. Redaktor portalu 
klubjagiellonski.pl. Wcześniej pracowała w  NASK-u, 
gdzie zajmowała się m.in. projektami związanymi  
z wykorzystaniem nowych technologii w edukacji.
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Polityka energetyczna Zjednoczonej Prawicy nie była spójna, co wynikało z du-
żych rozbieżności między poszczególnymi ministrami. Spór dotyczył głównie roli 
węgla. Z jednej strony dominowała prowęglowa narracja, podjęto decyzję o bu-
dowie elektrowni w Ostrołęce, nie dokonano głębokiej restrukturyzacji górnictwa 
i zahamowano rozwój energetyki wiatrowej, ale z drugiej strony PiS zamknął kilka 
kopalń, wdrożył program wsparcia fotowoltaiki i przyjął antysmogowe regulacje. 

PEP 2040 -

Przez 4 lata rząd nie zaktualizował strategii Polityki Energetycznej Polski (PEP), 
mimo że obligowała go do tego ustawa. Przyjęto z kolei sektorową strategię roz-
woju górnictwa, ale nie odpowiada ona na kluczowe pytanie, ile węgla jesteśmy 
w stanie wydobywać w Polsce z zyskiem i które kopalnie należy zamknąć. Brak 
klarownej strategii powodował, że polityka energetyczna dalej dryfowała, nie 
wskazując inwestorom jasnej ścieżki rozwoju.

Rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE) -

Przyjęta w 2016 tzw. ustawa „wiatrakowa” była skutecznym hamulcem dla budo-
wy farm wiatrowych na lądzie, które były dotychczas głównym źródłem przyrostu 
mocy OZE. Co prawda w 2018 rząd złagodził politykę i zamówił na aukcji energię 
wiatrową, ale głównych barier regulacyjnych nie zmienił.

Energetyka rozproszona +

Pozytywnie należy ocenić pakiet prosumencki przyjęty w 2019 – rozszerzono 
definicję prosumenta, wprowadzono możliwość odliczania od podatku zakupu 
instalacji fotowoltaicznych, wprowadzono regulacje utrudniające praktyki dyskry-
minujące prosumentów i ułatwiające instalacje. Pozytywnie ocenić należy także 
program „Mój Prąd”, w ramach którego rząd dopłaca gospodarstwom domo-
wym do instalacji fotowoltaicznych (maks. 5 tys. zł). 

 Polityka energetyczna i klimatyczna
 Ocena: -3
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Walka ze smogiem +

W styczniu 2017 rząd przyjął 14-punktowy plan walki ze smogiem. Istotnym dzia-
łaniem było wprowadzenie norm jakości dla nowych pieców oraz regulacji eli-
minujących z rynku najgorsze paliwa. Pod wpływem nacisków lobby górniczego 
nowe normy nie były jednak restrykcyjne. Najważniejszym działaniem, które na-
leży ocenić bardzo pozytywnie, jest program „Czyste powietrze”, zakładający 
wsparcie termomodernizacji domów poprzez dotacje dla uboższych i pożyczek 
dla zamożniejszych Polaków. Program ruszył we wrześniu 2018, ale tempo jego 
realizacji było bardzo wolne ze względu na niedostosowanie wojewódzkich fun-
duszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej do obsługi programu. 

Dobrym pomysłem była także ulga termomodernizacyjna dla firm (tj. możliwość 
odliczenia od podatku inwestycji w termomodernizację), jak i projekt noweliza-
cji prawa budowlanego wymuszający podłączenie nowo wybudowanych do-
mów do lokalnej sieci ciepłowniczej, a także utrudniający zamianę źródła ciepła 
z gazowego czy sieciowego na węglowe. 

Infrastruktura przesyłowa gazu + 

Bez wątpienia pozytywnie należy ocenić decyzję o budowie gazociągu z Nor-
wegią (Baltic Pipe) i terminową realizację tego projektu; podobnie – postępy 
w rozbudowie interkonektorów. Racjonalną decyzją była rozbudowa terminalu 
LNG w Świnoujściu. 

Zarządzenie spółkami energetycznymi -

Rząd Zjednoczonej Prawicy pogłębił patologię centralnego sterowania spółka-
mi Skarbu Państwa, w dodatku wzmocnioną częstymi zmianami na kierowni-
czych stanowiskach (Energa miała 8 prezesów w ciągu 4 lat). Z kolei najbardziej 
spektakularnym przykładem decyzji nieliczącej się nie tylko z potrzebami firmy, 
ale i w ogóle rachunkiem ekonomicznym, jest budowa przez Energę i Eneę elek-
trowni węglowej w Ostrołęce za ok. 6 mld zł.

Centralne sterowanie zeszło na poziom wyboru projektów innowacyjnych, co 
zaowocowało m.in. rządową decyzją o zaangażowaniu w elektromobilność 
energetyczną „wielkiej czwórki” (PGE, Tauron, Enea, Energa) i dofinansowaniu 
spółki ElectroMobility Poland, która otrzymała zadanie wyprodukowania pol-
skiego samochodu elektrycznego, otrzymując na ten cel 40 mln zł. Efekt nie był 
trudny do przewidzenia – po 3 latach spółka może się pochwalić jedynie roz-
strzygniętym konkursem na nadwozie samochodu.
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Rynek energii -

Wzrost cen energii w 2018 sprawił, że pod koniec ubiegłego roku rząd podjął fa-
talną decyzję o zamrożeniu cen prądu na poziomie z połowy 2018. Ustawa była 
przygotowana w dużym pośpiechu, co wywołało duży chaos. Ustawę należy 
określić jako nieuzasadnioną, ponieważ zakres wsparcia wykracza poza grono 
odbiorców zagrożonych ubóstwem energetycznym. Ponadto utrzymywanie cen 
energii na sztucznie niskim poziomie jest nie tylko obciążeniem dla budżetu, ale 
i osłabia wzrost efektywności energetycznej – a przecież energochłonność jest 
wciąż w Polsce na jednym z najwyższych poziomów w UE. 

Innym przykładem niewłaściwych praktyk było tworzenie przepisów pod dyktan-
do interesów spółek Skarbu Państwa. Rząd przyjął w ten sposób tzw. lex Energa 
– prawo umożliwiające obniżenie opłat za wykup zielonych certyfikatów i wypo-
wiedzenie zawartych przed laty umów Energi z właścicielami farm wiatrowych. 

Pozytywnie należy ocenić z kolei utworzenie rynku mocy, będącego mechani-
zmem pozwalającym zarabiać elektrowniom nie tylko za produkcję energii, ale  
i za samą dyspozycyjność produkcyjną. Było to rozwiązanie konieczne z uwagi na 
nierentowność utrzymywania elektrowni stabilizujących system energetyczny. 

Górnictwo - 

Przez 4 lata rządów nie udało się uzdrowić sytuacji w polskim górnictwie. Przy-
jęty w 2016 plan ratunkowy zakładał zamknięcie kilku nierentownych kopalń. 
Niestety, późniejsze zmiany w sektorze były niewystarczające, z powodu braku 
woli rządu do przełamania oporu górniczych związków zawodowych. W efek-
cie wciąż utrzymywana jest wysoka nieefektywność – wydobycie węgla spadało,  
a zatrudnienie rosło. Mało tego, pomimo trudnej sytuacji branży od lat, związki 
wywalczyły podwyżki, które znacząco ograniczają możliwość inwestycji w per-
spektywiczne ściany czy nowe technologie. Najbardziej doniosłym dowodem 
kondycji górnictwa w Polsce jest spadek wydobycia i rekordowy wzrost importu 
węgla, głównie z Rosji. 

Polityka klimatyczna +/-

W 2016 wzrost emisji CO2 w Polsce był największy w UE. Choć Polska powinna 
osiągnąć uzgodniony z Komisją Europejską cel na 2020 (redukcja o 21% w sek-
torach objętych systemem handlu emisjami i maksymalny wzrost 14% w pozosta-
łych), to obecny trend wzrostu emisji rodzi duże wyzwanie sprostania celom UE 
na 2030.
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Polska dobrze zorganizowała szczyt COP 24 w Katowicach, na którym udało się 
przyjąć „reguły katowickie”. Na forum UE z kolei rząd przyjął realistyczną stra-
tegię wskazywania na konieczność uzgodnienia niezbędnych mechanizmów 
kompensacyjnych przed przyjmowaniem zeroemisyjnej strategii na 2050.

Podsumowanie

Rządy Zjednoczonej Prawicy w polityce energetycznej to przede wszystkim 
pogłębienie centralnego sterowania kosztem mechanizmów wolnorynko-
wych, co często nie było uzasadnione bezpieczeństwem energetycznym. Zmiany  
w górnictwie były niewystarczające, aczkolwiek należy zauważyć, że zamknię-
to największą liczbę kopalń od 20 lat. Ocenę dostateczną uratowały inwestycje 
gazowe w Baltic Pipe oraz interkonektory. Choć efekty działań antysmogowych 
pozostawiają niedosyt, należy podkreślić, że Zjednoczona Prawica jako pierw-
sza stworzyła niezbędne mechanizmy walki ze smogiem.

Paweł Musiałek

Dyrektor CAKJ, ekspert CAKJ ds. energetyki i spraw 
zagranicznych, członek zarządu Klubu Jagiellońskie-
go. Absolwent politologii i stosunków międzynaro-
dowych na Uniwersytecie Jagiellońskim.
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Polityka europejska ma charakter horyzontalny i pokrywa się z tymi polityka-
mi sektorowymi, które leżą w kompetencji UE. Dlatego syntetyczna ocena 
polityki europejskiej będzie obejmować zagadnienia ogólne (stosunki z in-
stytucjami UE; reforma instytucjonalna UE; budżet UE; obsada kluczowych 
stanowisk), a nie poszczególne polityki sektorowe.

Kontekst

PiS objęło władzę w szczytowym momencie kryzysu migracyjnego, dyskusji 
przedbrexitowej i rosnących problemów gospodarczych państw Południa. 
Zjawiska te były jednymi z przyczyn narastania nastrojów populistycznych, 
których elementem było kontestowanie zasadności rozszerzenia UE na 
wschód ze względu na zjawisko tzw. dumpingu socjalnego. Elity „starej” 
UE podjęły działania protekcjonistyczne, zmierzające do wprowadzenia 
ograniczeń na rynku wewnętrznym. Co więcej, za sprawą wspomnianych 
nastrojów narastała także presja na przesunięcie funduszy europejskich  
z tzw. „nowych” krajów członkowskich do europejskiego Południa. Powyż-
sze czynniki, jak również odmienne podejście do polityki wobec Rosji i USA, 
musiały doprowadzić do wzrostu napięć w relacjach między „starą” i „nową” 
Europą. Ocena polskiej polityki europejskiej w latach 2015–2019 musi ten 
kontekst uwzględniać.

Stosunki z instytucjami UE -

Relacje pomiędzy Polską a instytucjami europejskimi w czasach rządów Zjed-
noczonej Prawicy były zdominowane przez konflikt wokół reformy wymia-
ru sprawiedliwości w Polsce. Niemal od samego początku obydwie strony 
z przyczyn politycznych zdecydowały się przyjąć strategię konfrontacyjną. 
Taka strategia polskiego rządu była błędna, ponieważ przyśpieszyła ujaw-
nienie konfliktu na linii Warszawa-Bruksela, a dodatkowo umożliwiła starym 
państwom członkowskim, za pośrednictwem instytucji europejskich, prze-

 Polityka europejska
 Ocena: 3+
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niesienie na Polskę odpowiedzialności za konflikt. To z kolei znacznie osła-
biło pozycję Warszawy w sporach wokół kluczowej dla polskiego interesu 
kwestii rynku wewnętrznego.

Równie negatywnie należy ocenić strategię rządu w sprawie wyboru sze-
fa Rady Europejskiej wiosną 2017, choć można ją zrozumieć ze względów 
zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych (Donald Tusk jako „listek figo-
wy” dla protekcjonistycznej polityki największych państw). Zresztą rząd nie 
wykorzystał szansy, jaką byłaby koordynacja polityki europejskiej pomiędzy 
przewodniczącym Rady Europejskiej a rządem, których stanowiska w wielu 
sprawach były zbieżne (sankcje wobec Rosji, sprzeciw wobec mechanizmu 
relokacji). Z drugiej strony, wpływ Donalda Tuska na politykę europejską poza 
wspomnianymi kwestiami był raczej nieistotny, czego najlepszym dowodem 
jest całkowite fiasko jego sztandarowego projektu, tzw. unii energetycznej.

Reforma instytucjonalna UE +/-

Polska nie brała udziału w pracach nad reformą instytucjonalną UE – przede 
wszystkim dlatego, że reforma dotyczyła głównie strefy euro. Kluczowym 
działaniem w tym obszarze były prace nad dokończeniem europejskiej unii 
bankowej (EUB). Warto zauważyć, że choć polski rząd popierał stanowisko 
Berlina w kwestii dokończenia budowy EUB, nie uzyskał realnie nic w zamian.
Ważnym czynnikiem wpływającym na kształt układu instytucjonalnego  
w UE jest Brexit. Konsekwencją brytyjskiego referendum była konieczność 
przeniesienia na kontynent dwóch wspólnotowych urzędów: Europejskiej 
Agencji Leków (EMA) i Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA). 
Polska, która słusznie przyjęła bardziej elastyczną strategię wobec Londynu 
niż Komisja Europejska (KE), niestety bezskutecznie ubiegała się o siedzibę 
EBA – urząd ten trafił do Paryża. Należy podkreślić, że chociaż nowe państwa 
członkowskie walczyły o przeniesienie choć jednej ze wspomnianych agencji 
do Europy Środkowej, ostatecznie się to nie udało. Zdaje się to potwierdzać 
tezę o końcu „dekady solidarności ze Wschodem” (2004-2014) – ostatnim 
jej przejawem był wybór Donalda Tuska latem 2014.

Budżet UE +/-

Prace nad nową, wieloletnią perspektywą finansową UE trwają niemal od 
początku rządów Zjednoczonej Prawicy. Było powszechnie wiadomo, że 
w kolejnym budżecie zmniejszeniu ulegnie wysokość środków na politykę 
spójności i Wspólną Politykę Rolną (WPR), a jednocześnie nastąpi przesunię-
cie części środków na Południe. Co więcej, od dłuższego czasu mówiono 
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o zmianie konstrukcji budżetu – planuje się odejście od tzw. „kopert naro-
dowych” na rzecz unijnych konkursów, które dziś funkcjonują w ramach np. 
Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych czy „Horyzontu 
2020”. Zmiana taka jest bardzo niekorzystna z polskiej perspektywy, ponie-
waż w przypadku tych ostatnich programów jesteśmy de facto płatnikami 
netto. Nie wydaje się bowiem, aby polska gospodarka czy szeroko rozumia-
ny rodzimy sektor badawczy lub zbrojeniowy były w stanie w krótkim czasie 
wyeliminować słabości, które wpływają na porażki w konkursach dotacyj-
nych – problem ten dotyczy zresztą wszystkich nowych państw członkow-
skich. Zważywszy, że polski rząd nie mógł odwrócić istniejących trendów, 
jego celem powinna być próba zmiany warunków ubiegania się o środki kon-
kursowe lub utrzymanie szerszego zakresu obowiązywania zasady tzw. ko-
pert narodowych, także w obszarze WPR. Decyzje w tej materii będą jednak 
podejmowane dopiero po wyborach w Polsce.

Obsada kluczowych stanowisk +/-

W niedawnym rozdaniu najważniejszych europejskich stanowisk żadne nie 
przypadło krajom naszego regionu, co jest kolejnym dowodem rosnącego 
désintéressement wobec Europy Środkowej ze strony zachodnich elit po-
litycznych. Wyjątkiem jest funkcja unijnego prokuratora, którą za sprawą 
poparcia francuskiego prezydenta trafiła w ręce Rumunki. Prawdopodobne 
objęcie teki komisarza ds. rolnictwa należy uznać za umiarkowany sukces 
– z jednej strony polski komisarz będzie mógł wpływać na kształt nowego 
budżetu WPR, ale z drugiej strony Polska jako piąty co do wielkości kraj UE 
musiała dostać jedną z bardziej znaczących tek w nowej KE. Wydaje się, że 
z perspektywy starych państw członkowskich oddanie tego stanowiska było 
najmniej bolesne, kluczowe będą bowiem stanowiska komisarzy ds. budże-
tu, rynku wewnętrznego, energii oraz handlu. Jednocześnie warto zwrócić 
uwagę na bolączkę wszystkich dotychczasowych rządów – Polska dysponu-
je bardzo mizerną reprezentacją na wyższych stanowiskach urzędniczych  
w unijnych instytucjach. Niestety, rządowi Zjednoczonej Prawicy nie udało 
się tego zmienić.

Podsumowanie

Polska polityka europejska jest w dużym stopniu zdeterminowana niezależ-
nymi od nas czynnikami. Pomimo wyraźnych napięć na linii Warszawa-Bruk-
sela, udało się osiągnąć trzy sukcesy – odrzucono pomysł relokacji uchodź-
ców, osłabiono Stałą Współpracę w zakresie Bezpieczeństwa (PESCO), 
będącą potencjalnym zagrożeniem dla relacji transatlantyckich i NATO, oraz 
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„utopiono” kandydaturę Fransa Timmermansa na szefa KE. Jednocześnie 
Polsce nie udało się zatrzymać budowy gazociągu Nord Stream 2, procesu 
ograniczania rynku wewnętrznego czy też politycznej marginalizacji Europy 
Środkowej, której z racji wielkości jesteśmy nieformalnym liderem. Zabrakło 
też wyraźniejszej inicjatywy w zakresie rozwiązań pozytywnych – list w spra-
wie rynku wewnętrznego to zdecydowanie za mało.

dr Marcin Kędzierski

Główny ekspert CAKJ, ekspert ds. edukacji i spraw 
zagranicznych. Doktor nauk ekonomicznych.
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Okres rządów Zjednoczonej Prawicy to prawdopodobnie najlepszy okres  
w polskiej gospodarce po transformacji 1989. Wzrost gospodarczy jest bardzo 
wysoki, a jednocześnie bezrobocie, inflacja oraz deficyty fiskalny i na rachunku 
bieżącym bardzo niskie. W dużej mierze taka koniunktura to zjawisko dotyczące 
całego regionu, m.in. dlatego, że zmiany w międzynarodowych łańcuchach do-
staw po kryzysie finansowym bardzo wypromowały pozycję Europy Środkowej, 
a niski udział sektora finansowego w PKB pozwolił na szybkie otrzepanie kurzu 
kryzysowego po 2008. W rozwoju gospodarczym szczęście odgrywa ogromną 
rolę, większą niż ekonomiści są zwykle gotowi przyznać. Rząd w ostatnich czte-
rech latach to szczęście dobrze wykorzystał.

Stabilność makroekonomiczna +

Według klasycznego podejścia, rząd powinien zadbać przede wszystkim o trzy 
kluczowe filary rozwoju gospodarczego: stabilność budżetu i pieniądza, otwar-
tość na handel zagraniczny i inwestycje oraz stabilność systemu prawnego.  
4 lata rządów Zjednoczonej Prawicy wyglądają w tym kontekście całkiem nieźle. 

Rząd, mimo rosnących transferów społecznych, praktycznie zbilansował finanse 
publiczne. W tym obszarze osiągnięte wyniki są znacznie lepsze od przedwy-
borczych oczekiwań i to należy docenić. Fakt, że w naszym kraju, gdzie instytu-
cje generalnie traktuje się po macoszemu, politycy pozwolili sobie związać ręce 
regułą fiskalną, oceniam jako zjawisko dobrze świadczące o stabilności syste-
mu fiskalnego. Nie doszło również do żadnej politycznej ingerencji w politykę 
pieniężną banku centralnego, mimo że na początku kadencji były zakusy, by 
wykorzystać NBP do nowych celów, innych niż dbanie o stabilność cen (projekt 
wspierania akcji kredytowej). 

W obszarze handlu i inwestycji zagranicznych rząd ma bardziej związane ręce, 
ponieważ nadrzędne są regulacje UE, ale można docenić wysiłki w przyciąga-
niu inwestycji w sektorze nowoczesnych usług biznesowych oraz motoryzacji. 

 Polityka gospodarcza
 Ocena: 4
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W tej dziedzinie obecne władze utrzymały kurs polityczny wszystkich rządów 
III RP, które politykę rozwojową mocno opierały na walce o przyciąganie za-
granicznych firm. Warto też zauważyć, że w polityce międzynarodowej rząd 
bronił liberalizacji handlu, opowiadając się m.in. za zawarciem umowy o wol-
nym handlu między UE i USA, która ostatecznie upadła ze względu na sprze-
ciw Waszyngtonu. 

Nagorzej wygląda sytuacja w obszarze stabilności systemu prawnego. Destruk-
cja niezależności Trybunału Konstytucyjnego i zamach na niezależność Sądu 
Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa na razie nie wywołują żadnych ne-
gatywnych skutków gospodarczych, ale są to zmiany, które zaburzają zaufanie 
przedsiębiorców do bezpieczeństwa systemu prawnego kraju i mogą nieść ne-
gatywne konsekwencje w długim okresie. 

Inwestycje +/-

Podniesienie inwestycji było jednym z celów Strategii Odpowiedzialnego Roz-
woju. Ich udział w PKB miał sięgnąć 25%, wobec 20% w 2015. Niestety, ten cel 
nie tylko nie został osiągnięty, ale nawet stopa inwestycji spadła. Brak realizacji 
jednego z najważniejszych strategicznych celów polityki gospodarczej można 
uznać za porażkę. 

Najbardziej niepokoi fakt, że znacznie spadły inwestycje małych i średnich 
przedsiębiorstw. W 2018 były niemal o 10% niższe niż w 2015. Jeżeli firmy 
redukują inwestycje mimo doskonałej koniunktury, to znaczy, że coś w ich 
otoczeniu mocno szwankuje. Co? Jednym z czynników ograniczających inwe-
stycje na pewno były zmiany na rynku pracy i bezprecedensowe utrudnienia 
w dostępie do pracowników. Ale są też inne powody, bardziej polityczne – 
duża niepewność regulacyjna, częstsze kontrole skarbowe, zapaść rynku ka-
pitałowego, ograniczenie potencjału akcji kredytowej przez opodatkowanie 
banków. Rząd właściwie nie miał pomysłu, jak stworzyć przyjazne środowisko 
inwestycyjne dla firm. 

Ocena dotycząca tego obszaru gospodarki byłaby jeszcze gorsza, gdyby nie kil-
ka pozytywnych zmian w szeroko pojętym systemie innowacji. Polskie firmy mia-
ły wprowadzać więcej innowacji, a do tego miał zostać stworzony cały system 
oparty o przedsiębiorstwa, instytucje naukowe, instytucje publiczne, instytucje 
finansowe. Cele w tym obszarze są z natury długookresowe, niemniej w ciągu 
kilku lat udało się odnieść pewne sukcesy. Większość z nich to małe kroki, ale 
taką politykę eksperymentowania z różnymi rozwiązaniami trzeba docenić. Wo-
kół Polskiego Funduszu Rozwoju stworzono wehikuły inwestycyjne, które mogą 
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stać się efektywnym narzędziem do pobudzania inwestycji wysokiego ryzyka  
w Polsce. Z rozproszonych państwowych instytutów badawczych stworzono 
Sieć Badawczą Łukasiewicz, która ma pomagać implementować rozwiązania na-
ukowe w biznesie. Wprowadzono też tzw. innovation box, czyli ulgi podatkowe 
dla firm, które osiągają dochody z własności intelektualnej. 

Prawo gospodarcze -

Jednym z flagowych projektów w polityce gospodarczej była tzw. konstytucja 
dla biznesu, czyli pakiet zmian legislacyjnych, które miały prowadzić do uła-
twień w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Niestety, okazały się 
głównie rozwiązaniem marketingowym, a w praktyce otoczenie regulacyjne 
polskiej gospodarki znacznie się pogorszyło. 

Rozwiązania zawarte w konstytucji dla biznesu można podzielić na nieistotne 
oraz pozytywne, ale mało znaczące. Do rozwiązań nieistotnych zaliczam te, 
które nie mają żadnego przełożenia na rzeczywistość. Na przykład, rząd powtó-
rzył krok wykonany przez poprzedników i zapewnił, że wątpliwości podatkowe 
będą rozstrzygane na korzyść podatnika. Dodał do tego obietnicę przyjaznej in-
terpretacji przepisów oraz obniżenia uciążliwości kontroli podatkowych. Jedno-
cześnie praktyka bardzo chaotycznych i często drakońskich interpretacji podat-
kowych (patrz np. interpretacje wsteczne) utrzymuje się bez żadnych zmian. Na 
osłodę wprowadzono rozwiązania takie jak ulga na start, pozwalająca nowym 
przedsiębiorcom na zwolnienie z ZUS przez pół roku, czy instytucję rzecznika 
małych i średnich przedsiębiorców, ale zmiany te są mało znaczące dla jakości 
otoczenia regulacyjnego i na kilometr pachną marketingiem politycznym. 

Konstytucja dla biznesu nie wprowadziła zatem istotnych zmian, a jednocześnie 
w otoczeniu regulacyjnym zaczęły zachodzić bardzo negatywne zjawiska. Bar-
dziej istotny od konkretnych ustaw i paragrafów jest sposób, w jaki prowadzono 
działalność legislacyjną w mijającej kadencji. W Polsce niepewność regulacyj-
na zawsze była dużym problemem dla gospodarki, a problem ten został tylko 
wzmocniony. Wiele istotnych dla gospodarki ustaw było procedowanych zbyt 
szybko, przy wykorzystaniu tzw. trybu poselskiego, bez szerokich konsultacji 
społecznych i odpowiednich analiz, a ich efekty były często dramatyczne.

Podsumowanie

Oceny poszczególnych obszarów polityki gospodarczej wskazywałyby, że final-
na ocena powinna być bliższa dostatecznej niż dobrej. Sądzę jednak, że wilcze 
prawo rządzenia pozwala na przypisanie rządowi choć części odpowiedzial-
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ności za wykorzystanie dobrych wiatrów. Utrzymanie stabilności fiskalnej przy 
dużych transferach społecznych to największy sukces tych rządów. Szkoda, że 
tak mało zrobiono w obszarze warunków dla inwestowania i prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej.

Ignacy Morawski

Absolwent ekonomii na Uniwersytecie Bocconi  
w Mediolanie i nauk politycznych na Uniwersytecie 
Warszawskim, założyciel i szef ośrodka analityczne-
go SpotData.



40

Niski poziom innowacyjności naszej gospodarki jest najważniejszym ryzykiem 
strukturalnym, skutkującym groźbą utknięcia Polski w tzw. pułapce średniego 
dochodu. Z dwóch stricte gospodarczych filarów Strategii na rzecz Odpowie-
dzialnego Rozwoju ważniejszy jest ten dotyczący innowacyjności, gdyż dystans 
rozwojowy w zakresie stopnia industrializacji jest mniej dolegliwy. Wyniesienie 
innowacji na sztandar polityki gospodarczej, które obserwowaliśmy w ostatnich 
4 latach, było zatem adekwatne i oparte o celną diagnozę. Otwartym pozosta-
je pytanie, czy na poziomie konkretnych działań rząd Zjednoczonej Prawicy był  
w tym zakresie skuteczny.

Koordynacja polityki państwa +

Skupienie funkcji gospodarczych w „superresorcie” w postaci Ministerstwa 
Rozwoju (MR) korzystnie wpłynęło na koordynację polityki wsparcia innowacji. 
Wcześniej poszczególne narzędzia tej niezwykle trudnej polityki publicznej były 
rozproszone, a co ważniejsze, polityka ta nie miała swojego niekwestionowane-
go gospodarza. W okresie działania „superresortu” całość prac programowych, 
legislacyjnych oraz wdrożeniowych (fundusze UE) była zaś prowadzona w jed-
nym miejscu. Dobrym krokiem było również powołanie Międzyresortowego 
Zespołu ds. Innowacyjności. Ambiwalentny wpływ miała kolejna reforma struk-
tury rządu w styczniu 2018: z jednej strony osłabiła ww. funkcję koordynującą,  
z drugiej jednak wzmocniła pozycję minister Jadwigi Emilewicz, która była wcze-
śniej odpowiedzialna za innowacyjność jako zastępca Mateusza Morawieckiego  
w MR, a następnie stanęła na czele Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technolo-
gii, w ramach którego innowacyjność była zdecydowanie wiodącym tematem. 

Reforma instytucji wsparcia +

Polityka innowacji przed 2015 rokiem była rozproszona i nieskuteczna nie tylko 
na poziomie koordynacyjnym, ale także wdrożeniowym. Dlatego dobrym kro-
kiem była konsolidacja Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), Polskiej Agencji 

 Polityka innowacyjna
 Ocena: 4+
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Inwestycji i Handlu (PAiH, dawniej Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagra-
nicznych), Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Agencji Rozwo-
ju Przemysłu (ARP), Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE)  
i innych w ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Korzystne zmiany 
dotknęły też poszczególnych instytucji, czego przykładem jest stworzona przez 
PAIH sieć biur handlowych, będąca pierwszą poważną przymiarką do polskiej 
dyplomacji gospodarczej. Słabością jest za to pozostawienie poza tym syste-
mem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), będącego główną agen-
cją wykonawczą odpowiedzialną za finansowanie badań i rozwoju (B+R). Histo-
rycznie i tożsamościowo można zrozumieć zostawienie NCBR w pionie ministra 
nauki, niemniej jednak dla rynkowo rozumianej polityki innowacji rozwiązanie 
takie nie jest korzystne. 

Z całą pewnością pozytywem ostatnich 4 lat w badanym obszarze była też poli-
tyka kadrowa. Oczywiście, domena agend i spółek publicznych jest zawsze po-
datna na wpływy polityczne, ale w PFR i innych podmiotach publicznych pojawił 
się zaciąg wysoko wykwalifikowanych menedżerów, w dużej części ściągniętych 
z rynku. Dzięki temu polski sektor publiczny stał się merytorycznym partnerem 
w rozmowach o sztucznej inteligencji, robotyzacji czy meandrach inwestycji ka-
pitałowych. 

Zachęty podatkowe +

Rząd Zjednoczonej Prawicy konsekwentnie wprowadzał preferencje podatko-
we dla firm inwestujących w badania i rozwój. Zwiększono skalę ulgi na B+R  
z 30% najpierw do 50%, a następnie do 100/150%. Wprowadzono ulgę na 
przychody z komercjalizacji (tzw. innovation box), zreformowano też system ulg 
inwestycyjnych w ramach Polskiej Strefy Inwestycji (PSI; dawne Specjalne Strefy 
Ekonomiczne) w kierunku preferencji dla innowacyjności. Ulgę B+R oraz PSI już 
dzisiaj można ogłosić sukcesem, nawet mimo pewnych sporów interpretacyj-
nych pomiędzy MPiT a Ministerstwem Finansów i Krajową Administracją Skar-
bową. Zasadniczo jednak Polska dołączyła do krajów z agresywnym wsparciem 
podatkowym dla innowacji. 

Legislacja pozapodatkowa +/-

Jedną z pięt achillesowych polskiej innowacyjności jest bardzo niski poziom ko-
mercjalizacji technologii wytwarzanych w sektorze akademickim oraz poziom 
innych form współpracy nauki z biznesem. W kilku przyjętych w ostatnich 4 la-
tach aktach prawnych, na czele z tzw. Konstytucją dla Nauki, wprowadzono sze-
reg rozwiązań ułatwiających taką współpracę, m.in. uwzględnienie kryteriów 
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komercjalizacyjnych w ocenie naukowców i jednostek, zmianę systemu studiów 
doktoranckich czy doktoraty wdrożeniowe. Zmiany te powinny na dłuższą metę 
zwiększyć udział polskich uczelni w rynkowych łańcuchach wartości związanych 
z innowacjami.

W ostatnich miesiącach pracy obecnego rządu weszły w życie dwa ważne akty 
prawne związane z polityką innowacji. Pierwszy przekształca 37 „resortowych” 
instytutów badawczych w Sieć Łukasiewicz, wzorowaną na niemieckim Fraun-
hoferze. Można dyskutować, czy szerokość (reformą objęto tylko ok. 1/3 insty-
tutów) oraz głębokość reformy są wystarczające, niemniej jednak była to zmiana 
konieczna. Instytuty stanowiły bowiem prawie całkowicie niewykorzystywany 
zasób, którym przez 30 lat nikt się systemowo nie zajął. Druga reforma to ocze-
kiwane od dawna przez środowiska startupowe oraz fundusze kapitałowe usta-
nowienie nowej formy działalności gospodarczej – Prostej Spółki Akcyjnej (PSA). 
W obu wypadkach jest jednak za wcześnie, by ocenić skutki wprowadzonych 
reform. 

Z drugiej strony nie można zapominać, że choć stabilność i przewidywalność 
wszelkich regulacji dotyczących przedsiębiorców nie oddziałuje w bezpośredni 
sposób na innowacyjność, pośrednio jest kluczowym parametrem wpływają-
cym na skłonność do podejmowania ryzyka. W tym rozumieniu ciągłe zmiany 
polityki podatkowej, nawet jeśli służące dobremu celowi jak uszczelnienie VAT, 
nie mówiąc już o sprawach takich jak np. nierozstrzygnięty limit składek ZUS, 
wpływają niekorzystnie na poziom innowacyjności polskich firm.

Rynek kapitałowy +

Z licznych narzędzi bezpośredniego wsparcia innowacyjności – dotacji, poży-
czek, funduszy kapitałowych – największe jakościowe zmiany dotknęły tych 
ostatnich. Zbudowanie kompetencji PFR Ventures trwało dosyć długo, ale była 
to opłacalna inwestycja, dzięki której państwo otrzymało narzędzie skuteczne-
go wdrażania narzędzi wymagających twardych kompetencji i doświadczeń 
sektora prywatnego, w tym banków. Co równie ważne, nowe schematy wspar-
cia efektywnie angażują w rynek kapitału wysokiego ryzyka środki prywatne. 

Podsumowanie

Kluczowymi parametrami w zakresie innowacyjności gospodarki są poziom 
oraz struktura nakładów na B+R. W zakresie pierwszego wskaźnika od paru lat 
mamy stagnację w okolicach 1% PKB. To dalej znacząco poniżej celu z SOR, wy-
noszącego 1,7% PKB. W zakresie struktury wydatków mamy wyraźną poprawę 



43

– w latach 2016 i 2017 ponad 50% wydatków na B+R poniósł sektor prywatny 
(wskaźnik BERD). Z niecierpliwością oczekujemy danych za 2018, czyli pierwszy 
rok funkcjonowania pełnej, agresywnej ulgi podatkowej.

W zakresie innowacyjności gospodarki mamy więc postęp, choć trudno mówić 
o przełomie na poziomie wskaźników ekonomicznych. O przełomie na pozio-
mie polityki państwa – choć z niechlubnymi wyjątkami – możemy jednak mówić 
w pełni odpowiedzialnie.

Wojciech Przybylski 

Ekspert CAKJ ds. innowacyjności, prezes zarządu 
Krakowskiego Parku Technologicznego. Socjolog, 
absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, studiował 
też na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie.
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Niezaprzeczalnie rządy Zjednoczonej Prawicy podniosły wyraźnie rolę polityki 
kulturalnej zarówno realnie, poprzez zwiększenie przeznaczanych na nią środ-
ków publicznych, jak i symbolicznie, chociażby przez status samego ministra 
kultury. Piotr Gliński stał się pierwszym w historii III RP szefem tego resortu peł-
niącym jednocześnie urząd wicepremiera. 

Media publiczne -

Mimo przedwyborczych zapowiedzi, sposób finansowania mediów publicz-
nych nie uległ zmianie. Niewydolny i niesprawiedliwy system pobierania opłaty 
radiowo-telewizyjnej wymusza regularne dofinansowywanie mediów publicz-
nych z budżetu państwa tylko w oparciu o wolę polityczną, nie zaś spójny i do-
brze skonstruowany system.

W wymiarze jakości mediów publicznych jako pozytywne należy odnotować 
poprawienie oferty TVP Kultura czy powrót na antenę TVP1 Teatru Telewizji, któ-
ry może pochwalić się dobrymi produkcjami. Niestety, TVP, poza nielicznymi 
wyjątkami, przez 4 lata nie miała znaczących osiągnięć. Publiczne media zano-
towały także spadek wartości czasu antenowego i udziału w rynku, zwiększając 
tym samym zapotrzebowanie na pomoc publiczną. 

Widać sporą różnicę między rządami prawicy w latach 2005-2007 a 2015-2019 
w podejściu do funkcji mediów publicznych, które z polityki kulturalnej, histo-
rycznej i tożsamościowej przesunęły się w stronę polityki bieżącej. Odbywa się 
to ze szkodą zarówno dla idei mediów publicznych, jak i widza, który otrzymuje 
przekaz silnie współbrzmiący z linią partii rządzącej.

Nowe instytucje kultury +

Jedną z największych zalet nowej polityki kulturalnej jest odstąpienie od logiki 
prywatyzacji dóbr polskiej kultury (co pozwoliło zachować w rękach państwa 

 Polityka kulturalna
 Ocena: 3
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choćby Państwowy Instytut Wydawniczy), wzmożenie ich restytucji (uchwale-
nie cennej ustawy o restytucji narodowych dóbr kultury, powrót szeregu dzieł 
w polskie ręce) oraz pozyskania z rąk prywatnych (m.in. zakup kolekcji Książąt 
Czartoryskich). 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) powołało kilka zupeł-
nie nowych instytucji, jak prężnie działający Instytut Solidarności i Męstwa, który 
właśnie otworzy swój oddział w Berlinie. Instytut, oprócz badań, publikacji czy 
organizacji wystaw, zajmuje się potrzebną funkcją przywracania w świadomości 
Polaków zapomnianych osobistości jak Rafał Lemkin. Na ujrzenie efektu sztanda-
rowego projektu Muzeum Historii Polski pozostanie nam jeszcze trochę pocze-
kać, ponieważ projekt ma opóźnienie w stosunku do zapowiedzi. 

Dobrą informacją jest to, że oprócz nastawienia na politykę pamięci instytucje te 
realizują szeroką gamę projektów edukacyjnych. Za dobre rozwiązanie należy 
uznać inicjatywę współprowadzenia przez MKiDN razem z samorządami tych 
instytucji kultury, które borykały się z problemami finansowymi. 

Polityka kadrowa -

Szczególnie w pierwszym okresie rządów tej kadencji duże kontrowersje wzbu-
dziła polityka personalna w instytucjach kultury, prowadzona głównie przez 
MKiDN. Najgłośniejszym przypadkiem była nieudana zmiana na stanowisku 
dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu czy Teatru Starego w Krakowie. Po-
dobnych wątpliwości przez 4 lata nagromadziło się wiele, chociażby w takich 
instytucjach, jak Muzeum II Wojny Światowej, Muzeum Polin czy Muzeum Naro-
dowe w Warszawie, choć krytyka środowiska kultury była zdecydowanie prze-
sadzona.

Polska Fundacja Narodowa (PFN) -

Instytucja będąca przykładem złej realizacji trafnego założenia. Fundacja  
w 2017 zasłynęła tym, że połowa jej budżetu przeznaczona została na kampa-
nię „Sprawiedliwe sądy”, jaskrawo sprzeczną z misją PFN. Kuriozalnych i czę-
sto kosztownych projektów Fundacji można jednak naliczyć więcej, w tym na 
nieudaną kampanię wizerunkową Polski w USA. Ostatni finansowany przez in-
stytucję projekt – ukazanie w światowych mediach polskiej narracji o wybuchu  
II wojny światowej – można uznać za światełko w tunelu i realizację prawdziwe-
go celu, do którego PFN została powołana, niemniej póki co bilans jest zdecy-
dowanie negatywny. 
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Kinematografia +

Chociaż mimo zapowiedzi przedwyborczych nie powstała żadna polska super-
produkcja, to jednak zbudowano solidne podwaliny do rozwoju całego prze-
mysłu filmowego w Polsce. Przede wszystkim uchwalono ustawę o finansowym 
wspieraniu produkcji audiowizualnej – długo wyczekiwaną regulację, bez której 
polski przemysł filmowy pozostawał daleko w tyle za konkurentami z regionu. 
Ustawa przewiduje m.in. pulę 200 mln zł rocznie dofinansowania dla podmio-
tów ponoszących koszty związane z produkcją filmów czy seriali w Polsce. 

Dobrym krokiem było połączenie rozdrobnionych państwowych studiów filmo-
wych w jeden podmiot ze względu na koncentrację potencjału. Na finalne efek-
ty tych zmian rzecz jasna trzeba będzie poczekać. 

Polityka historyczna +/-

Kluczową przestrzenią w zakresie polityki historycznej jest nasza narracja 
o II wojnie światowej i wizja Polski jako jej ofiary. Międzynarodowe obchody 
80-lecia wybuchu wojny za sprawą dobrze skrojonej kampanii po raz pierwszy 
dotarły do zagranicznego odbiorcy w takiej skali, co zauważyli zagraniczni kore-
spondenci. To jednak pierwszy, niewielki sukces w tym zakresie. 

Podjęta przez rząd próba opowiedzenia nowej historii o relacjach polsko-żydow-
skich, mimo słusznych założeń, przypominała ruchy słonia w składzie porcelany. 
Głośna nowelizacja ustawy o IPN – a szczególnie art. 55a przewidującego karę 
więzienia za przypisywanie Polakom zbrodni okresu wojny – wywołała między-
narodowy kryzys polityczny i wizerunkowy. Nowelizacja (z której ostatecznie się 
wycofano) czy sprawa przedłużenia kadencji dyrektora Muzeum Polin zupełnie 
przysłoniły cenne działania w zakresie konserwacji dziedzictwa żydowskiego 
w Polsce, jak np. budowę muzeum getta czy wsparcie dla Teatru Żydowskiego, 
oraz promowania historii Polaków ratujących Żydów, np. poprzez utworzenie 
Muzeum im. Rodziny Ulmów. 

Obchody 100-lecia odzyskania niepodległości nie nabrały spektakularnych 
rozmiarów, ale realizowane były raczej w sposób rozproszony i na regionalnym 
poziomie, co należy uznać za dobrą decyzję z punktu widzenia angażowania lo-
kalnych społeczności. Tym, czego zabrakło, był symbol, wokół którego można 
byłoby zogniskować rozsiane po Polsce uroczystości. Skutkiem tego, oprócz na-
rodowej dumy towarzyszącej obchodom okrągłej rocznicy, w społecznej świa-
domości nie pozostało nic trwałego. 
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Podsumowanie

Rząd Zjednoczonej Prawicy niewątpliwie posiadał tożsamościową wizję poli-
tyki kulturalnej, jednak albo brakowało mu odpowiednich wykonawców, albo 
narzędzia, które stosował, były zbyt inwazyjne, co dawało efekt odwrotny do 
zamierzonego. Choć zauważyć należy ciekawe inicjatywy i instytucje, to zdecy-
dowanym cieniem na ocenie kładzie się niespotykana wcześniej stronniczość 
polityczna Telewizji Publicznej, która stanowi nie tylko obciążenie polityki kultu-
ralnej, ale całego dorobku obozu Zjednoczonej Prawicy.

Bartosz Brzyski 

Rzecznik prasowy Klubu Jagiellońskiego, redaktor 
portalu klubjagiellonski.pl, szef działu kultury.
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Ministerstwo Obrony Narodowej zawsze było trudnym resortem – wojsko  
i przemysł zbrojeniowy prowadzą wiele drogich i długich programów  
o skomplikowanym charakterze, z kolei polityków posiadających kompeten-
cje z zakresu obronności jest niewielu. Obecnie zaś wojsko wymaga szeregu 
zmian, od strukturalnych po techniczne. Niestety, ostatnie 4 lata nie przy-
niosły naszej obronności większych pozytywnych reform, a liczba wyzwań 
rośnie dramatycznie.

Modernizacja techniczna -

Jednym z najważniejszych zadań MON jest realizacja Planu Modernizacji 
Technicznej (PMT), czyli zakupu nowoczesnego sprzętu dla Wojska Polskie-
go. Ten proces jest w stanie paraliżu od lat. Pod rządami Zjednoczonej Prawi-
cy realizowano głównie programy rozpoczęte jeszcze w latach 2012-2015. 
W zasadzie cały wysiłek pochłonął jeden program – obrony przeciwlotni-
czej/przeciwrakietowej średniego zasięgu „Wisła”. Nawet jednak on drep-
cze w miejscu: po podzieleniu na dwie fazy i realizacji pierwszej, pokrywają-
cej jedynie 1/4 potrzeb, proces się zatrzymał. Ministerstwo przeniosło całą 
odpowiedzialność za docelowy kształt drugiej fazy systemu na Pentagon – 
decyzje zarówno o nowym radarze, jak i pocisku niskokosztowym, będą po-
dejmowane za oceanem bez polskiego udziału. Pozostałe programy często 
realizowano w mocno okrojonym zakresie, bez udziału polskiego przemy-
słu. Przykładem jest chociażby zakup artylerii rakietowej Homar, pozyskanej  
w ilości pokrywającej 1/3 minimalnej potrzeby i, pomimo wielu zapewnień, 
niedostosowanej do wymagań Wojska Polskiego. Najgorzej sytuacja wyglą-
da jednak w Marynarce Wojennej; wydaje się, że ministerstwo bądź nie ma 
pomysłu, jak reagować, bądź nie posiada na to środków. Z drugiej strony 
zostały złożone szumne zapowiedzi olbrzymiego zakupu samolotów F-35, 
co szczególnie w zestawieniu z decyzją o remoncie czołgów T-72 budzi zdzi-
wienie, rodząc pytanie, jak sprzęt o tak dużym zróżnicowaniu generacyjnym 
ma współdziałać w jednym wojsku.

 Polityka obronna
 Ocena: 2+
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Podobnie jest z planami rozbudowy wojska do 200 tys. żołnierzy i sformowa-
niem czwartej dywizji Wojsk Lądowych, która na razie nie wnosi niczego poza 
nowymi stanowiskami dowódczymi. Jeszcze większe problemy dotyczą infra-
struktury i sprzętu, którego brakowało istniejącym jednostkom, a tym bardziej 
nie wystarczy na jakiekolwiek powiększenie armii, o podwojeniu nie wspomi-
nając. Ministerstwu można zarzucić stawianie nierealistycznych celów, motywo-
wanych korzyściami politycznymi, a nie wojskowymi.

Zmiany instytucjonalne -

Pod wieloma względami MON wykazał się niezdolnością do strukturalnych re-
form. Agencja Uzbrojenia, kluczowy postulat rządu Zjednoczonej Prawicy, nadal 
istnieje tylko jako pomysł. Bez zmiany sposobu zarządzania zakupami, logistyką 
i pracami badawczo-rozwojowymi płonne są nadzieje na usprawnienie dostaw 
dla wojska. 

Należy również skrytykować rozbudowę struktur resortu, powiązaną z rozbudo-
wą struktur samego wojska – Polska jako jeden z nielicznych krajów na świecie 
będzie posiadała 6 rodzajów Sił Zbrojnych. Wydzielenie każdego typu jedno-
stek w osobny rodzaj oraz mnożenie stanowisk dowódczych i logistycznych ob-
niża gotowość Sił Zbrojnych.

Próbą przydania nowej jakości organizacji strategicznej w MON miał być Stra-
tegiczny Przegląd Obronny (SPO), który, choć nie był prawnie obowiązującym 
dokumentem, mógł stać się drogowskazem działań rządu w sprawach obron-
nych. Niestety, wiele z rekomendacji (zwiększenie liczby żołnierzy, nacisk na 
Wojska Obrony Terytorialnej jako samodzielne siły partyzanckie, zwiększenie 
zakupów artylerii lufowej i rakietowej, zakup okrętów podwodnych z pociskami 
manewrującymi) było wątpliwych i niespójnych z wojskowego punktu widzenia. 
Najsłabszą natomiast stroną SPO był brak faktycznego wykonania zaleceń.

Międzynarodowy wymiar -

Współpraca w ramach NATO była bardzo intensywna. Kluczowym momentem 
był szczyt NATO w Warszawie w 2016, na którym przyjęto postulowane m.in. 
przez Polskę rekomendacje. Problemy pojawiły się jednak na etapie ich realiza-
cji. Większość projektów obecności amerykańskiej w Polsce notuje bardzo po-
ważne opóźnienia, ponadto niektóre zostały odłożone na nieokreślony czas. 

Polska dołączyła do europejskiej stałej współpracy strukturalnej w dziedzinie 
obrony, czyli PESCO, aczkolwiek rząd nie wykazał się żadnym znaczącym zaan-
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gażowaniem. Polskie podmioty badawcze nie są liderem żadnego z projektów, 
nie zgłosiły też żadnego nowego, chociaż biorą udział w kilku. Takie wyniki wy-
padają bardzo słabo, nawet na tle państw regionu, które dysponują mniejszym 
niż Polska potencjałem wojskowym. Powodem biernej postawy w ramach PE-
SCO może być z jednej strony koncentracja na współpracy ze Stanami Zjedno-
czonymi, z drugiej – niski potencjał Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ).

Decyzje kadrowe -

Decyzje kadrowe rządu Zjednoczonej Prawicy były mocno kontrowersyjne, 
zwłaszcza sposób obsadzania stanowisk generalskich w okresie 2015-2018. Sy-
tuacja znacząco się poprawiła po zastąpieniu ministra Antoniego Macierewicza 
Mariuszem Błaszczkiem. Duże kadrowe turbulencje miały miejsce w podległej 
resortowi PGZ, w której żaden prezes nie przetrwał dłużej niż rok, co miało ne-
gatywne przełożenie na funkcjonowanie grupy, jak podkreśla NIK w raporcie na 
ten temat.

Armia ma również problemy z rekrutacją. MON stanęło zarówno przed proble-
mem z zachęceniem do służby szeregowych żołnierzy, jak i przyciągnięciem wy-
sokiej klasy specjalistów do wojska i PGZ. Porażką okazała się kampania „Zostań 
żołnierzem Rzeczypospolitej”, która dostarczyła jedynie kilka tysięcy rekrutów. 
Z tego powodu mało prawdopodobnym wydaje się powiększenie wojska po-
nad stan obecny, a tym bardziej rozbudowa o komponent Wojsk Cybernetycz-
nych. Wyzwaniem okaże się zapewne nawet utrzymanie w służbie doświadczo-
nych żołnierzy.

Decyzje finansowe -

W ostatnich latach można wyszczególnić trzy kluczowe problemy budżetu re-
sortu. Pierwszy dotyczy niecelowego wydatkowania środków MON na zakupy 
luźno powiązane z obroną narodową, jak naprawy dróg w gminach garnizono-
wych czy zakupy samolotów dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. W efek-
cie budżet na wojsko nie odzwierciedla realnych wydatków stricte wojskowych. 
Drugim problemem jest niedoszacowanie kosztów programów zakupu uzbro-
jenia, jak np. w programie zakupu samochodów terenowych „Mustang”, w któ-
rym wartość najtańszej oferty przekroczyła o kilkadziesiąt procent maksymalny 
budżet programu, co poskutkowało kilkukrotnym zamknięciem przetargu bez 
wyniku. Trzecim problemem są zawyżone ceny zakupów bezprzetargowych, ze 
względu na występowanie tzw. podstawowego interesu bezpieczeństwa pań-
stwa (PIBP). MON często stara się faworyzować poszczególnych dostawców 
(zwykle PGZ) poprzez nadużywanie PIBP. 
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Podsumowanie

Mimo iż Mariusz Błaszczak wykonywał swój urząd lepiej, przede wszystkim  
w aspekcie komunikacyjnym, niż Antoni Macierewicz, nie zmienia to negatyw-
nej oceny polityki obronnej rządu – wiele problemów systemowych nie zostało 
zażegnanych, wiele reform instytucji i procesów nie zostało przeprowadzonych,  
a nowe wyzwania pojawiają się dużo szybciej niż odpowiedzi na stare. Radykal-
ne zmiany w zarządzaniu są niezbędne.

Eugeniusz Chimiczuk 

Współpracownik CAKJ ds. obronności. Asystent  
i wykładowca na Wydziale Ekonomii i Zarządzania 
Uczelni Łazarskiego w latach 2015–2018.

Jan Malesza 

Członek zespołu CAKJ, prawnik, absolwent Wydziału 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
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Żaden z rządów niepodległej Rzeczpospolitej po 1989 nie zdefiniował w tak du-
żej skali polityki mieszkaniowej państwa jak rząd Zjednoczonej Prawicy. Jednak 
dotychczasowy sposób realizacji tej ze wszech miar słusznej idei trudno ocenić 
pozytywnie. Nie dość, że przyjęto zbyt optymistyczne założenia, to zarówno 
początkowy sposób wdrażania programu, jak i polityka informacyjna rządu  
w tym zakresie nie były spójne i czytelne. 

Planowanie przestrzenne - 

Nie udało się jak do tej pory zreformować wadliwego systemu planowania prze-
strzennego. W 2018 porzucono nie do końca udany pomysł zmiany totalnej  
i wprowadzenia całkowicie nowego, jednolitego kodeksu urbanistyczno-bu-
dowlanego (KUB). Ministerstwo Rozwoju wycofało się także z projektu ustawy 
uproszczającej proces inwestycyjno-budowlany. W zamian za to przyjęto kilka 
drobnych zmian w obowiązujących przepisach, zmierzających do ograniczenia 
możliwości zabudowy poza obszarem zurbanizowanym (np. wprowadzono wy-
móg analizy chłonności terenu). Nie udało się niestety również przyjąć ustawy 
Prawo o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która zmienia cały 
system planowania, a także wielu innych ważnych regulacji dotyczących m.in. 
usprawnienia działania nadzoru budowlanego czy unormowania zawodu archi-
tekta i urbanisty. Za niewątpliwe osiągnięcie należy natomiast uznać ponowne 
wprowadzenie do obiegu prawnego pojęcia standardów urbanistycznych, któ-
re pojawiło się przy okazji tzw. specustawy mieszkaniowej w 2017.

Prawo budowlane +

Od początku kadencji stopniowo reformowane są przepisy dotyczące budow-
nictwa. Porzucono wprawdzie prace nad KUB, ale kolejne nowelizacje prawa 
budowlanego upraszczające proces administracyjny w budownictwie wprowa-
dzano sukcesywnie od 2016.

 Polityka planowania przestrzennego,   
 budownictwa i mieszkaniowa
 Ocena: 3+
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Polityka mieszkaniowa +/-

Narodowy Program Mieszkaniowy (NPM) był najważniejszym (oprócz programu 
500+) projektem zarówno rządu Beaty Szydło, jak i Mateusza Morawieckiego. 
Podstawowym celem NPM jest zwiększenie dostępu do mieszkań dla osób o do-
chodach uniemożliwiających nabycie lub wynajęcie mieszkania na zasadach ko-
mercyjnych. Temu w głównej mierze służy sztandarowy program Mieszkanie+, 
czyli fundamentalna część NPM. Proces wdrażania tego programu, który do nie-
dawna przebiegał powoli, w ostatnich kilkunastu miesiącach doznał znacznego 
przyspieszenia. Wprawdzie na koniec kadencji będzie zbudowanych nie więcej 
niż ok. 1500 mieszkań, ale na ukończeniu jest ich już ponad 10 razy tyle. To zna-
cząco mniej niż zapowiadane 100 tys. mieszkań, ale całkiem niezła liczba, biorąc 
pod uwagę tempo realizacji tego typu inwestycji.

Aby wypełnić założenia NPM dotyczące zaspokojenia potrzeb mieszkanio-
wych, do 2030 w Polsce powinno przybywać około 200 tys. nowych mieszkań 
rocznie. Prognozy na rok bieżący wskazują, że liczba ta w 2019 jest możliwa do 
osiągnięcia. Wyzwaniem pozostanie utrzymanie takiego trendu w dłuższym 
okresie. Ma temu służyć m.in. ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realiza-
cji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, którą wiele śro-
dowisk straszyło jako zagrożeniem dla ładu przestrzennego. Tymczasem tzw. 
ustawa Lex Deweloper jest praktycznie „martwa”. Skomplikowana procedura 
oraz opór ze strony gmin, które nie są skłonne wyrażać zgody na tego rodzaju 
przedsięwzięcia, sprawiły, że do tej pory rozpoczęto w całej Polsce jedynie oko-
ło 20 inwestycji w oparciu o przepisy ustawy. 

Realizacja NPM przyczynia się z pewnością do zwiększenia liczby mieszkań na 
wynajem dostępnych dla mniej zamożnych obywateli. Niestety, umacniania ra-
czej przekonanie o konieczności udziału państwa w rozwiązywaniu problemów 
społecznych niż budowaniu odpowiedzialnych postaw obywatelskich. Jest tak 
dlatego, że NPM wciąż w zbyt małym stopniu premiuje oddolne, indywidual-
ne i grupowe, inicjatywy, takie jak kooperatywy budowlane (projekt ustawy 
dopiero czeka na uchwalenie) czy budownictwo indywidualne systemem go-
spodarczym. Również wsparcie taniego, intensywnego budownictwa jednoro-
dzinnego jest czysto teoretyczne – programy skupiają się niemal wyłącznie na 
budownictwie wielorodzinnym przeznaczonym na wynajem.

Równolegle z programem Mieszkanie+ z sukcesem prowadzone jest wsparcie 
budownictwa komunalnego, społecznego i chronionego za pośrednictwem 
Banku Gospodarstwa Krajowego. Od 2018 działa też program „Mieszkanie na 
Start” wspierający najem na rynku komercyjnym. Program ten jest jednak de 
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facto programem społecznym, którego zadaniem jest wspieranie mobilności 
na rynku pracy, a nie wyłącznie mieszkalnictwa. Potwierdza to brak kryteriów 
wiekowych, bardzo długi okres dopłat do czynszu oraz objęcie programem cu-
dzoziemców. 

Niestety, problem mieszkaniowy w Polsce w praktyce sprowadzono niemal wy-
łącznie do kwestii liczby mieszkań przeznaczonych na wynajem. Tymczasem 
naszym największym wyzwaniem jest raczej zwiększenie jakości przestrzeni 
mieszkalnej niż liczby lokali mieszkalnych. Do tej pory nie poruszono również 
w gospodarce nieruchomościami bardzo ważnego problemu polityki podatko-
wej, która odpowiednio prowadzona jest najskuteczniejszym narzędziem wpły-
wu na podaż mieszkań na wynajem oraz pobudzenie inicjatywy budowlanej. 

Instytucje +/-

Pozytywnie należy ocenić przyjęcie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomo-
ści, która powołuje rządową jednostkę zarządzającą potencjalnymi terenami 
budowlanymi należącymi do Skarbu Państwa, aczkolwiek jej funkcjonowanie 
wymaga zdecydowanej poprawy.

Mimo że w 2018 powstał Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, nie stwo-
rzono do tej pory mechanizmu pozwalającego zapewnić odpowiednią jakość ar-
chitektoniczną zabudowy wznoszonej w ramach NPM. Rząd, tworząc program 
Mieszkanie+, zaprzepaścił szansę na stworzenie swego rodzaju „marki architek-
tonicznej”, jaka mogłaby towarzyszyć rządowym inwestycjom mieszkaniowym, 
podobnie jak to miało miejsce w czasach II RP. Pewna bierność Narodowego 
Instytutu Architektury w tym zakresie, który skupia się głównie na dowartościo-
wywaniu architektury modernistycznej z okresu PRL, powoduje, że inwestycje  
w ramach NPM nie wychodzą z reguły poza modernistyczny, przestarzały model 
zabudowy blokowej.

Pozostałe obszary +

Do niewątpliwych osiągnięć rządu należy likwidacja użytkowania wieczystego 
gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe. Należy również docenić, że  
w minionej kadencji wprowadzono (niezależnie od NPM) pewne narzędzia 
wsparcia poprawy jakości zasobów mieszkaniowych (termomodernizacja, wy-
miana źródeł ciepła), co także jest jednym z celów NPM.
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Podsumowanie

Nie udało się osiągnąć większości zamierzonych celów NPM, co nie było zresz-
tą możliwe w tak krótkim okresie, zważywszy na stopień skomplikowania tego 
zagadnienia. Wobec ujawniających się problemów konieczna jest pilna weryfi-
kacja niektórych założeń podstawowych programu.

Proces przygotowania zmian legislacyjnych w zakresie budownictwa i plano-
wania przestrzennego w latach 2015-2019 trudno ocenić jednoznacznie. O ile 
pierwszy okres wypada zdecydowanie negatywnie, to ostatnie dwa lata przed-
stawiają się zdecydowanie lepiej. Wprowadzono kilka nowelizacji ustaw i podję-
to decyzję odnośnie do kierunku zmian w ustawie o planowaniu przestrzennym. 

dr inż. Michał Domińczak  

Ekspert CAKJ ds. gospodarki przestrzennej, archi-
tekt i historyk urbanistyki specjalizujący się w historii 
prawa budowlanego i przepisów urbanistycznych.
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Polski system podatkowy wymaga reformy. Z tym zgadzają się eksperci,  
z takim hasłem do wyborów idzie w zasadzie każde ugrupowanie polityczne. 
Ocena perspektywy czteroletniej – a więc wystarczająco długiej, by wdrożyć 
istotne reformy systemu podatkowego – inaczej niż np. ocena roczna pracy 
ministerstw, powinna być więc nakierowana na wprowadzone zmiany syste-
mowe w zakresie opodatkowania. Niniejsza synteza stanowi zwartą ocenę po-
lityki podatkowej rządu Zjednoczonej Prawicy.

Duże reformy systemu podatkowego -

Rząd zapowiadał w trakcie 4 lat trzy duże reformy systemu podatkowego:
• wprowadzenie jednolitego podatku dochodowego od osób fizycz-
nych,
• wprowadzenie nowej Ordynacji podatkowej, która na nowo miała ure-
gulować stosunki pomiędzy podatnikiem a fiskusem,
• oddzielenie opodatkowania osób fizycznych i przedsiębiorców po-
przez wprowadzenie ustawy o opodatkowaniu działalności gospodarczej.

Żadna z tych trzech reform nie została wprowadzona. Nowa Ordynacja po-
datkowa utknęła na etapie sejmowym i jest niewielka szansa, że zostanie 
uchwalona przed końcem kadencji. Pozostałe dwie reformy nie weszły nawet 
w fazę projektu. Tym samym kolejny rząd pozostawia w zasadzie nierozwią-
zany problem braku rzeczywistej progresji w PIT (a w niektórych przypad-
kach w istocie degresywnego charakteru tego podatku), niekompatybilności 
podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne, różnie opo-
datkowanych form działalności gospodarczej (wspomnieć tu można choćby 
o różnym opodatkowaniu dwóch spółek osobowych: komandytowej i ko-
mandytowo-akcyjnej).

Niezależnie od powyższego, rząd Zjednoczonej Prawicy wprowadził dwa 
nowe podatki: tzw. podatek bankowy oraz podatek od supermarketów. Ten 
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pierwszy daje ok. 4,5 mld zł wpływów rocznie i jest w zasadzie pomijalnym 
wpływem budżetowym (dla przykładu: podatek CIT daje 44 mld zł wpływu). 
Ten drugi, na skutek wad legislacyjnych, wywołał wątpliwości Komisji Europej-
skiej i po prostu nie funkcjonował, bowiem przed KE toczyło się postepowanie 
w sprawie naruszenia przepisów unijnych (zakończone wszakże przyznaniem 
racji Polsce), co skutkowało zawieszeniem działania podatku.

Mając na względzie powyższe, należy uznać, że w przypadku dużych reform 
podatkowych rząd Zjednoczonej Prawicy poniósł porażkę. Reformy bądź nie 
zostały zrealizowane, bądź wprowadzane przepisy będące zaczątkiem reform 
(jak podatek od supermarketów) zostały zrealizowane w sposób wadliwy, 
szkodliwy dla budżetu państwa.

Drobne zmiany legislacyjne +

Inaczej ocena kształtuje się w przypadku reform drobniejszych, tj. takich, któ-
re nie mają charakteru transformacyjnego, a raczej porządkowy czy napraw-
czy. Takich zmian było dużo, należą do nich w szczególności:
• zmiany w VAT, w szczególności te uszczelniające system,
• zmiany w cenach transferowych,
• zmiany w opodatkowaniu działalności badawczo-rozwojowej,
• zmiany w opodatkowaniu PIT niektórych osób,
• zmiany w opodatkowaniu tzw. podatkiem u źródła.

Tu ocena nie jest jednoznaczna. Część tych zmian ma niewątpliwie pozytywny 
skutek zarówno dla budżetu, jak i dla podatników. Dotyczy to np. zmian w za-
kresie cen transferowych, które w sposób bardziej przejrzysty niż poprzednio 
regulują obowiązki grup kapitałowych, ułatwiają wypełnienie obowiązków 
niektórym podatnikom (np. polskim grupom rodzinnym działającym w Polsce) 
i jednocześnie – w perspektywie kilku lat – mogą zapewnić większe wpływy do 
budżetu, ograniczając transfer dochodów za granicę.

Zmiany w VAT ocenić jest trudniej, bowiem zrównoważenia wymagają racje 
przedsiębiorców i budżetu. Ministerstwo Finansów w 4 lata sfinalizowało 
wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Wbrew głosom krytyki, JPK nie 
zwiększył znacząco kosztów po stronie przedsiębiorców. Jednocześnie sta-
nowi on skuteczne narzędzie kontroli nad prawidłowością rozliczeń podatko-
wych. Wprowadzono także zmiany w zakresie krajowego odwrotnego obcią-
żenia (usunięto te przepisy) i tzw. podzielonej płatności (dla części podmiotów 
jest to wymóg). Z jednej strony są to zmiany pozytywne (mechanizm odwrot-
nego obciążenia był trudny do zastosowania i mógł stanowić zagrożenie dla 
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budżetu w długiej perspektywie). Z drugiej strony mechanizm podzielonej 
płatności dla niektórych branż może stanowić istotne obciążenie finansowe.

Negatywne są natomiast zmiany w zakresie PIT. Wszystkie preferencje (jak 
np. zerowy PIT dla młodych) mają charakter polityczny, nie zaś ekonomiczny. 
Stanowią wyłom w systemie podatkowym i oddalają nas od reformy, o któ-
rej mowa była powyżej. Podobnie jest ze zmianami w podatku u źródła, czyli  
w podatku potrącanym przy wypłatach dywidend, odsetek czy należności li-
cencyjnych na rzecz zagranicznych firm. Propozycja Ministerstwa Finansów, 
choć uchwalona, była już dwukrotnie przekładana przez sam resort z powodu 
tego, że system poboru podatku u źródła jest zbyt uciążliwy dla przedsiębior-
ców, a niektórym spółkom państwowym (np. LOT) może przynieść poważne 
straty finansowe.

Decyzje wykonawcze +

Decyzje wykonawcze, włączając w to kwestie nie tylko rozporządzeń, ale i wy-
jaśnień do przepisów, a także sam nadzór nad wpływami podatkowymi, nale-
ży ocenić co do zasady pozytywnie. Wpływy do budżetu sukcesywnie rosną, 
zwłaszcza w zakresie VAT. Wydaje się, że to najlepsza ocena jakości legislacji 
oraz nadzoru nad tym podatkiem. Ministerstwo Finansów jest aktywne także 
na polu wydawania objaśnień do przepisów podatkowych oraz współpracy  
w tym celu z podatnikami. Świetnym przykładem jest choćby Forum Cen Trans-
ferowych czy inicjatywy innych departamentów ministerstwa.

Decyzje kadrowe +/-

W ocenie rocznej za 2018 decyzje kadrowe oceniliśmy wysoko. Wówczas pod 
uwagę wzięliśmy zatrudnianie fachowców za stanowiskach kierowniczych  
i odpolitycznienie resortu. W tym zakresie ocena mogłaby zostać podtrzyma-
na. Niestety, na najwyższych stanowiskach mieliśmy do czynienia z olbrzymią 
rotacją: czterech ministrów finansów i czterech wiceministrów zajmujących 
się podatkami w cztery lata. Ta rotacja sprawiła, że żadna z dużych reform nie 
została dokończona, nie było kontynuacji prac poprzednika, każdy z szefów 
resortu miał własną wizję systemu podatkowego. Taki resort jak Ministerstwo 
Finansów potrzebuje przede wszystkim stabilizacji. Tej zaś rząd nie zdołał za-
pewnić.
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Podsumowanie

Niedokończenie zapowiadanych przez rząd reform podatkowych nie upraw-
nia do wystawienia oceny wyższej niż dostateczna. Na uznanie zasługują po-
zostałe działania w zakresie polityki podatkowej, zwłaszcza te w zakresie bie-
żącego zarządzania.

dr Radosław Piekarz 

Doradca podatkowy, doktor nauk ekonomicznych. 
Specjalizuje się w ekonomii opodatkowania.
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Oceniając politykę rolną rządu, należy zaznaczyć, iż w tym obszarze istotną 
część kompetencji wykonuje Unia Europejska. Dla zobrazowania znaczenia tego 
założenia wystarczy przypomnieć, że środki unijne stanowią ok. 2/3 rocznego 
budżetu publicznego przeznaczanego na rolnictwo (nie licząc budżetu KRUS). 
Efektywne reformy w tym obszarze są więc o wiele mniej zależne od wyłączne-
go działania polskiego rządu niż w pozostałych dziedzinach polityki publicznej.

Reforma inspekcji i zarządzania ryzykiem w łańcuchu żywnościowym -

Od wielu lat podnoszony jest postulat integracji inspekcji odpowiedzialnych za 
kontrole w obszarze rolnictwa i żywności. Dzisiaj nadal podmioty działające na 
rynku spożywczym podlegają nadzorowi 5 różnych instytucji. Taka sytuacja ro-
dzi liczne biurokratyczne kłopoty dla przedsiębiorców i rolników. Ponadto istot-
na część środków publicznych jest poświęcana na dublowanie kosztów obsługi 
administracyjnej kilku rozproszonych inspekcji, które wymagają dofinansowa-
nia kadry merytorycznej oraz laboratoriów w celu poprawy efektywności kon-
troli nowoczesnej branży spożywczej. Problem braku systemowej reorganizacji 
inspekcji uwydatnia się chociażby przy takich wyzwaniach jak ubój zwierząt po-
urazowych.

Projekt integracji inspekcji i utworzenia Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa 
Żywności, przyjęty przez Radę Ministrów w 2017, niestety nie został poddany 
pracom legislacyjnym w parlamencie.

Jakość żywności +/-

Rząd przeprowadził nowelizację ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-
-spożywczych, zgodnie z którą ustanowiono urzędowy znak „Produkt polski”. 
Jednak przez prawie 2 lata funkcjonowania tego instrumentu skorzystało zeń 
niewielu producentów, zaś wśród konsumentów brak powszechnej świadomo-
ści istnienia takiego oznaczenia. Ponadto przyjęta definicja „Produktu polskie-

 Polityka rolna
 Ocena: 3+
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go” może budzić poważne wątpliwości co do skuteczności wsparcia rodzimej 
produkcji i patriotyzmu konsumenckiego. 

Z kolei w 2019 przyjęto ustawę wprowadzającą znak „wolne od GMO”. Zainte-
resowanie nim ze strony przedsiębiorców i klientów zweryfikują dopiero pierw-
sze lata funkcjonowania na rynku. Pozytywnie należy jednak ocenić samo pod-
jęcie problematyki patriotyzmu konsumenckiego oraz znakowania określonego 
standardu produkcji.

Krytycznie trzeba ocenić fakt, iż rząd późno dostrzegł problem podwójnej ja-
kości żywności w Unii Europejskiej i w przeciwieństwie do naszych sąsiadów  
z Grupy Wyszehradzkiej niedostatecznie zaangażował się w jego rozwiązanie. 

Reakcja na szkody klęskowe +

Poszkodowani rolnicy mogą korzystać z prolongaty spłaty kredytów lub nisko-
oprocentowanych kredytów klęskowych, a także uzyskać umorzenie podatku 
rolnego lub składki na KRUS. Ministrowie występowali w odpowiednim czasie 
do Komisji Europejskiej z wnioskami o uruchomienie specjalnej pomocy klęsko-
wej w przypadku suszy lub wichur.

Przede wszystkim należy jednak docenić, że w tej kadencji resort rolnictwa pod-
jął temat retencji wody w Polsce. Przesunięcie 100 mln zł w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie systemów nawodnieniowych 
oraz strategiczny program o budżecie 14 mld zł to kroki w bardzo dobrą stronę.

Afrykański pomór świń (ASF) -

Problem ASF rząd odziedziczył po poprzednikach. Pod koniec poprzedniej ka-
dencji i przez całą obecną rządy reagowały za wolno na pojawianie się kolejnych 
ognisk choroby. Przyjęto koncepcję walki z rozprzestrzenianiem się epidemii  
w oparciu o eliminację populacji dzika we wschodniej Polsce. Niestety, za przy-
jętą koncepcją nie nadążała sprawczość techniczna – np. zapewnienia chłodni  
i innych warunków do wykonywania badań na odstrzelonej zwierzynie. Ponad-
to nie zapewniono wysokiego poziomu bioasekuracji w gospodarstwach z ho-
dowlą trzody chlewnej. Rozwiązać problemu nie pomagał brak kompetencji  
z zakresu weterynarii u osób odpowiedzialnych za walkę z ASF.

Eksport żywności +

Stale rośnie wartość polskiego eksportu żywności, oscylując obecnie wokół 
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poziomu 30 mld euro rocznie. Polityka rządu ma istotne znaczenie dla wa-
runków handlu głównie z państwami spoza europejskiego jednolitego rynku  
(20% eksportu). W tej kadencji Sejmu zmieniono zasady działania funduszy pro-
mocji produktów rolno-spożywczych. Zgodnie z nowelizacją środki finansowe 
w większym stopniu służą marketingowi polskiej żywności. Drugim istotnym 
działaniem było wytypowanie 15 krajów Azji i Afryki, w których zintensyfikowa-
no działania promocyjne oraz dyplomatyczne. Rząd podjął pomysł kierowania 
do wybranych placówek dyplomatycznych radców rolnych zajmujących się re-
prezentowaniem interesów polskiej branży spożywczej. Ponadto eksport pol-
skiej żywności był m.in. głównym tematem rozmów z Chinami. 

Regulacje dotyczące sprzedaży wyrobów rolnika +

W tej kadencji wprowadzono szereg zmian legislacyjnych ułatwiające rolniko-
wi sprzedaż wyrobów z jego gospodarstwa. W porządku prawnym przyjęto 
odrębne uregulowania dla rolniczego handlu detalicznego. Rejestracja takiej 
działalności nie wymaga zatwierdzenia przez lekarza weterynarii i Państwową 
Inspekcję Sanitarną. Ponadto w ramach rolniczego handlu detalicznego można 
sprzedawać swoje produkty zarówno do konsumenta finalnego, jak i sklepów, 
restauracji, stołówek (ograniczonych terenowo przede wszystkim do wojewódz-
twa produkcji). Wprowadzono również zwolnienie podatkowe do 40 tys. zł przy 
sprzedaży żywności przez producenta rolnego. Po przekroczeniu maksymalnej 
kwoty zwolnienia sprzedaż jest opodatkowana 2-procentowym podatkiem ob-
rotowym.

Regulacje dotyczące obrotu ziemią rolną +/–

1 maja 2016 przestał obowiązywać 12-letni okres ochronny dotyczący zakupu 
ziemi rolnej przez cudzoziemców. W związku z tym ustawą wprowadzono zasa-
dę, że nabywcami nieruchomości rolnych mogą być tylko rolnicy indywidualni. 
Wyjątkiem od tej reguły jest nabywanie ziemi przez osoby bliskie sprzedające-
go, jednostki samorządu terytorialnego, Skarb Państwa oraz kościoły i związki 
wyznaniowe. Zgodnie z intencją ustawodawcy grunty rolne powinny kupować 
przede wszystkim osoby m.in. zamieszkujące na terenie danej gminy i zobowią-
zane do osobistego uprawiania ziemi. Opisywana ustawa była już nowelizowa-
na, np. zwiększono maksymalną powierzchnię działek niepodlegających ogra-
niczeniom w obrocie (z 0,3 ha do 1 ha). Efektami tych regulacji jest powiększenie 
powierzchni gospodarstw rolnych, spadek wartości gruntów rolnych oraz liczne 
komplikacje w obrocie ziemią (również na terenie miast).



63

Podsumowanie

Inicjatywa związana z retencją wody w Polsce, bardzo dobre wyniki ekonomicz-
ne w całym obszarze handlu żywnością, duży postęp w komunikacji zewnętrznej 
oraz dostrzeganie istotnych zjawisk na rynku spożywczym to sukcesy polityki rol-
nej Zjednoczonej Prawicy. Porażek jednak nie brakowało, w tym przede wszystkim 
realizacji zapowiadanych reform systemowych (szczególnie w obszarze kontroli 
rynku spożywczego) oraz właściwej reakcji na zagrożenia związane ASF.

Poza oceną pozostała kwestia uzyskania teki komisarza ds. rolnictwa UE, co ma 
bardzo istotne znaczenie dla omawianej polityki.

Adam Zieliński 

Prawnik, autor publikacji krajowych i zagranicznych 
z zakresu prawa rolnego i żywnościowego. Członek 
komisji weryfikacyjnej ds. warszawskiej reprywaty-
zacji. Członek Klubu Jagiellońskiego.
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Ocena 4 lat kadencji rządu powinna dotyczyć generalnych efektów rozpoczę-
tych prac, a nie konkretnych decyzji politycznych. Przeglądowej ocenie pod-
dane zostaną zatem te działania rządu, które wpłynęły na systemową pozy-
cję województw. W kolejnych akapitach postaram się odpowiedzieć na dwa 
pytania: po pierwsze, czy na płaszczyźnie gospodarczej decyzje rządu zreali-
zowały model zrównoważonego rozwoju regionów? Po drugie, czy przyjęte 
dokumenty strategiczne oraz akty prawne wpłynęły na systemową rolę woje-
wództw względem władzy centralnej? 

Model zrównoważonego rozwoju regionów +

Jakkolwiek wielkość wzrostu PKB województw w znacznej mierze jest pochod-
ną rozwoju całej gospodarki narodowej, daje jednak pewne wyobrażenie  
o tempie rozwoju regionów. W 2016 średni wzrost PKB województw w ce-
nach bieżących wyniósł 3,1% i był równy wzrostowi PKB Polski w tym roku. 
Jednak już w 2017 wskaźnik ten wyniósł 6,6% i był wyższy od krajowego PKB 
w tamtym roku aż o 1,7 pp. Jednocześnie w omawianym okresie zmniejszyła 
się różnica między województwami o najniższym i najwyższym wzroście PKB. 
W 2016 wynosiła ona 3,1 pp, a w 2017 – 2,9 pp.

Kondycję gospodarczą polskich regionów zobrazować możemy także przy 
pomocy wskaźnika, jakim są dochody własne. Z jednej strony są one powiąza-
ne z kondycją całej gospodarki (udział w PIT i CIT), a z drugiej pokazują także, 
czy władze województwa racjonalnie prowadzą regionalną politykę finanso-
wą. W latach 2015-2018 dochody własne województw ogółem wzrosły pra-
wie o 1,87 mld zł, wynosząc tym samym o 26% więcej niż na początku rządów 
Zjednoczonej Prawicy. Największy wzrost dochodów własnych odnotowało 
województwo małopolskie (47%), a najmniejszy – opolskie (7%). W omawia-
nym okresie dochody własne zmalały jedyne w województwie warmińsko-ma-
zurskim (o ok. 8,5%). 

 Polityka rozwoju regionalnego
 Ocena: -3



65

Porównując wzrost PKB i dochody własne, można stwierdzić, że wojewódz-
twa korzystają na dobrej koniunkturze gospodarczej. Zatem działania rządu 
w sferze gospodarczej, które skutkują następnie poprawą sytuacji regionów, 
ocenić należy pozytywnie.  Mimo pozytywnego obrazu, widzimy także pewne 
problemy, z którymi nowy rząd będzie musiał się zmierzyć. Czasy prosperity 
uwypukliły duże różnice strukturalne między polskimi regionami, związane 
ze zróżnicowaną wysokością dochodów własnych województw. Dysproporcji 
tych nie da się łatwo zniwelować. 

W kontekście działań wyrównujących poziom rozwoju regionów pozytywnie 
należy ocenić wprowadzenie kwestii deglomeracji do debaty politycznej przez 
głównego propagatora tego tematu, czyli Ministerstwo Przedsiębiorczości  
i Technologii. Resort ten był odpowiedzialny za ważny akt prawny, który ma real-
ny potencjał, by wyrównać dysproporcje rozwojowe między miastami. W maju 
2018 została przyjęta ustawa o wspieraniu nowych inwestycji, która przyznaje 
zwolnienia podatkowe i ułatwia inwestycje tym przedsiębiorcom, którzy lokali-
zują je w miastach średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego -

Na plus należy zaliczyć przyjęcie Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 
(KSRR), aczkolwiek zasadnicza uwaga dotyczy osłabienia przez KSRR roli wo-
jewództw jako głównego podmiotu odpowiedzialnego za rozwój w regionie. 
Zaobserwować można przede wszystkim wzmocnienie roli rządu centralnego 
w realizacji polityki regionalnej, co odbywa się w kilku obszarach.

Ze względu na mniejsze środki z UE na politykę spójności wzrośnie udział 
środków krajowych przeznaczanych na rozwój regionów. Zamiast jednak zin-
tegrowania strumieni finansowania zadań rozwojowych wprowadzony zostaje 
zróżnicowany system negocjacji finansowych samorządu z rządem. Dotych-
czas opierał się on o jeden dokument dotyczący całego obszaru województwa 
– kontrakt terytorialny. Nowa KSRR wprowadzić ma kontrakt programowy, któ-
ry dotyczył będzie współfinansowania projektów ze środków unijnych, oraz 
kontrakt sektorowy, negocjowany przez zarząd województwa z właściwym 
ministrem (np. środki na drogi wojewódzkie z Ministrem Transportu, środki 
na kulturę z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Takie rozwiązanie 
osłabi rolę ministra właściwego ds. rozwoju, a ponadto zmusi władze woje-
wództw do prowadzenia kilku bądź nawet kilkunastu procesów negocjacyj-
nych z odrębnymi resortami, co może skutkować rozejściem się celów rozwo-
jowych regionów z oczekiwaniami żywionymi względem kontraktów przez 
poszczególne ministerstwa. Dodatkowo w projekcie KSRR rząd podkreśla, że 
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konieczne będzie zwiększenie roli i odpowiedzialności gmin i powiatów jako 
koordynatorów polityki rozwojowej na ich obszarach.

Funkcjonowanie wyżej wymienionych rozwiązań grozi w praktyce tym, że wo-
jewództwa z jednostek samorządowych przekształcą się w jednostki technicz-
nej organizacji państwa, służąc jedynie jako pośrednik w transferze środków  
z rządu do gmin i powiatów. 

Odbieranie kompetencji województwom -

W ciągu minionych 4 lat rząd Zjednoczonej Prawicy przyjął szereg aktów praw-
nych, które uszczupliły kompetencje województw. Władzom regionalnym 
odebrano zarządzanie ośrodkami doradztwa rolniczego i podporządkowano 
je ministrowi rolnictwa. Odebrano prawo do powoływania rad nadzorczych 
wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚi-
GW), zmniejszono liczbę przedstawicieli województw w radach nadzorczych 
WFOŚiGW, odebrano prawo do uchwalania statutów WFOŚiGW oraz wprowa-
dzono wymóg akceptacji (a nie samodzielnego zgłaszania, jak było wcześniej) 
kandydatów do zarządów tych funduszy zgłoszonych przez ministra bądź wo-
jewodę. Ponadto zlikwidowano wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń 
wodnych i przekazało ich zadania państwowemu gospodarstwu wodnemu 
Wody Polskie. Odebrano także marszałkom województw uprawnienia wyda-
wania pozwoleń wodnoprawnych dla inwestycji, decyzji o odszkodowaniach 
za szkody w środowisku wodnym oraz ustalania granic śródlądowych dróg 
wodnych.

Po ostatnich wyborach samorządowych mamy do czynienia z sytuacją, w któ-
rej władze regionalne ośmiu województw wywodzą się z tego samego obozu 
politycznego co większość parlamentarna i rząd. Jeżeli Zjednoczona Prawica 
będzie współtworzyła rząd po najbliższych wyborach, istnieje ryzyko, że przy 
kolejnych próbach ograniczania kompetencji województw nie napotka oporu 
ze strony samorządu. Może to prowadzić do zdemontowania nieformalnego 
hamulca bezpieczeństwa stojącego na straży podmiotowości województw. 

Podsumowanie

Obraz polityki regionalnej państwa, który oglądamy po 4 latach rządów Zjed-
noczonej Prawicy, jest złożony z radykalnie kontrastujących ze sobą elemen-
tów. Z jednej strony województwa stają się coraz zasobniejsze, przyjmowa-
ne są także akty prawne, które wdrażają model zrównoważonego rozwoju.  
Z drugiej strony pozbawianie regionów kompetencji i przekazywanie ich wła-
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dzy centralnej przy jednoczesnym braku sprzeciwu wobec tych działań ze 
strony samorządowych władz województw może doprowadzić w niedalekiej 
przyszłości do skarlenia województwa jako jednej z trzech jednostek samorzą-
du terytorialnego Polski.

dr Michał Dulak 

Ekspert CAKJ ds. samorządowych i europejskich. 
Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polity-
ce. Adiunkt w Katedrze Studiów nad Procesami Inte-
gracyjnymi Uniwersytetu Jagiellońskiego.
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W optyce opozycji sektor organizacji pozarządowych miał być jedną z głównych 
„ofiar” rządów Zjednoczonej Prawicy. Przyczyniła się do tego skandaliczna nagonka 
na część stowarzyszeń i fundacji przeprowadzona przez TVP. Konflikty, dzięki mobili-
zacji sektora obywatelskiego oraz w wyniku działań kluczowych postaci obozu wła-
dzy, wyciszono. Niektóre z przeprowadzonych zmian zakończyły się umiarkowanym 
sukcesem. 

Powstanie NIW-CRSO +/-

Powstanie centralnej instytucji koordynującej współpracę z sektorem organiza-
cji pozarządowych było zapowiedziane w programie PiS z 2014 i zrealizowane  
w 2017. Wywoływało to duży niepokój w części organizacji. Większość z obaw 
nie potwierdziła się. Główna oś działań Narodowego Instytutu Wolności-Cen-
trum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO) zasługuje na umiar-
kowanie pozytywną ocenę. Zarówno projekt powstania NIW-CRSO, jak i re-
gulaminy konkretnych programów, były kierowane do konsultacji publicznych  
i społecznych, a te – przeprowadzane bez znaczących uchybień. Na krytyczną ocenę 
zasługuje z kolei brak terminowości w ogłoszeniu wyników kolejnych konkursów, jak  
i opóźnienia w realizacji części z nich. 

Granty wciąż w silosach -

Kluczowym zarzutem jest brak działań koordynacyjnych i horyzontalnych. Umożliwia 
to nieprawidłowości w programach podległych konkretnym resortom. To negatywny 
przykład „silosowatości” państwa, któremu stworzenie NIW-CRSO powinno wyjść 
naprzeciw. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) w okresie 
XI 2015 – XII 2017 zdiagnozowała 42 przypadki naruszenia zasady pomocniczości  
i partnerstwa we współpracy z organizacjami w siedemnastu różnych ministerstwach. 
OFOP nie prowadził analogicznego wykazu w poprzednich latach, więc brakuje da-

 Polityka wobec społeczeństwa  
 obywatelskiego
 Ocena: 3+
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nych, by mówić o ewentualnym pogorszeniu się sposobu realizacji programów. Licz-
ne relacje medialne wskazują jednak na namacalne przykłady upolitycznienia wielu 
konkursów, a także bardziej prozaicznych nieprawidłowości organizacyjnych.

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich +

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) to istniejący od 2005 rządowy pro-
gram dotacyjny dla organizacji pozarządowych na projekty zwiększające zaan-
gażowanie obywateli i organizacji pozarządowych. Mimo licznych obaw pro-
ces przyznania dotacji na 2018 został przez ekspertów oceniony jako lepszy niż  
w poprzednich latach. 

Wychodząc naprzeciw diagnozie o zbyt dużym rozwarstwieniu wśród organiza-
cji (np. NIK w kontroli za lata 2012-2015 mówiła o „wadliwej strukturze trzeciego 
sektora” i „ograniczeniu konkurencyjności”), politycy PiS sformułowali jako cel 
potrzebę silniejszego wsparcia organizacji mniejszych, młodszych i wywodzą-
cych się z mniejszych miejscowości. Cel ten został spełniony. W edycji 2018 66% 
dotacji otrzymały organizacje małe, z rocznymi budżetami poniżej 100  000 
zł. 70% dotacji trafiło do NGO, które nigdy wcześniej nie były dofinansowane  
z FIO, a 61% beneficjentów to podmioty z małych i średnich miejscowości.

Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich +

Najambitniejszym działaniem jest stworzenie Programu Rozwoju Organiza-
cji Obywatelskich (PROO), nowej puli funduszy dla organizacji obywatelskich  
w wysokości 585 mln zł na lata 2018-2030. Środki pochodzą z opłat z hazardu.  
W ramach PROO ustanowiono pięć priorytetów: zrównoważony rozwój organiza-
cji, kapitały żelazne, rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i me-
diów obywatelskich, rozwój instytucjonalny think tanków oraz wsparcie doraźne. Tak 
sformułowane priorytety uznać należy za kierunkowo trafne. Wprowadzają logikę 
wsparcia systemowego w miejsce dominującego dotychczas wsparcia o charakte-
rze projektowym. Dotychczasowe postępowania nie budzą większych systemowych 
wątpliwości. Dostrzegalny jest znów trend wspierania podmiotów mniej znanych, 
młodych i wywodzących się z mniejszych ośrodków. W części konkursów zauważalna 
jest preferencja dla organizacji konserwatywnych, ale organizacje łatwe do „ideolo-
giczno-politycznej” identyfikacji stanowią w ogóle dotowanych podmiotów zdecy-
dowaną mniejszość.

Koła gospodyń wiejskich +/-

Niedostrzeganym zwykle elementem polityki w stosunku do organizacji obywatel-
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skich jest Ustawa o kołach gospodyń wiejskich. Regulacja stworzyła nową formę re-
jestracji i organizacji prawnej kół oraz przyniosła im istotne publiczne finansowanie 
„założycielskie” w kwocie 90 mln zł. Pochwalić należy docenienie tej formy samoor-
ganizacji obywatelskiej i znaczące – z perspektywy kół – finansowanie, które daje istot-
ny impuls do ich rozwoju. 

Jednocześnie ustawa budzi szereg wątpliwości. Wielość możliwych form organizacyj-
nych kół rodzi chaos wśród wiejskich aktywistek. Wprowadzone w ustawie ogranicze-
nia (zasady: „jedna wieś – jedno koło” oraz „jedna osoba może być członkiem jedne-
go koła”) budzą istotne wątpliwości konstytucyjne podnoszone m.in. przez Rzecznika 
Praw Obywatelskich Adama Bodnara, a także wicepremiera Piotra Glińskiego. Nieste-
ty, mimo dokonanej po czterech miesiącach od uchwalenia ustawy nowelizacji, wąt-
pliwości nie usunięto. 

Zmiany instytucjonalne +/-

Pewne wątpliwości rodzić może stworzenie nadmiaru ciał kolegialnych. Obok 
istniejącej wcześniej Rady Działalności Pożytku Publicznego składającej się  
z przedstawicieli rządu, samorządu i organizacji – część jej „pozarządowych” człon-
ków narzeka na faktyczną fasadowość rady aktualnej kadencji – powołano rządowy 
Komitet do spraw Pożytku Publicznego i mieszaną (rządowo-pozarządową) Radę 
NIW-CRSO. W ostatnim roku kadencji nowelizacją ustawy o działalności pożytku pu-
blicznego i wolontariacie powołano kolejne ciało – Radę Dialogu z Młodym Pokole-
niem.

Komunikacja -

Wspomniana już nagonka mediów publicznych na organizacje pozarządowe 
stworzyła trudną do przełamania atmosferę nieufności między organizacjami po-
zarządowymi a stroną rządową. Niestety, nie sprowadzała się ona do jednego 
epizodu. Za nieproporcjonalną i nieodpowiedzialną uznać należy choćby część 
doniesień państwowych mediów wokół obecności funduszy zagranicznych  
w Polsce, a zwłaszcza histeryczne materiały dotyczące instytucji George’a Sorosa. 

Atmosferę braku zaufania wzmacniały silne kontrowersje i przedłużające się negocja-
cje wokół NGO-sowej transzy tzw. funduszy norweskich oraz wspomniane doniesie-
nia o nieprawidłowościach w programach resortowych. Wreszcie, wspomnieć nale-
ży kuriozalny pomysł zaostrzenia przepisów o zbiórkach publicznych, z którego na 
szczęście się wycofano. 
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Podsumowanie 

Po czterech latach ocena polityki w tym obszarze wydaje się wyższa od ocze-
kiwań z początku kadencji. Wbrew nieco histerycznym tonom części mediów 
i organizacji nastroje w sektorze uznać można za umiarkowanie optymistyczne. 
Wedle badań Stowarzyszenia Klon/Jawor zaledwie 15% organizacji uznała, że  
w 2018 warunki działania organizacji w minionym roku w stosunku do lat poprzednich 
są gorsze, 23% dostrzega polepszenie, a 57% wyraża przekonanie, że nie były ani lep-
sze, ani gorsze. Aż 44% badanych organizacji uważa, że w 2019 warunki do działania 
organizacji będą lepsze, a 35% – takie same jak w 2018.

Piotr Trudnowski  

Prezes Klubu Jagiellońskiego, redaktor portalu klubja-
giellonski.pl. Członek Rady Programowej VIII Ogólno-
polskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych, członek-za-
łożyciel Polskiego Towarzystwa Crowdfundingu, członek 
Rady Programowej 24. Szkoły Liderów Politycznych.
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Polityka społeczna bywa traktowana jako jedno z głównych osiągnięć rzą-
dów Zjednoczonej Prawicy. Dokładniejszy bilans nie jest jednoznaczny. 
Główne cechy polityki społecznej tego okresu (pod kątem rozkładu za-
sobów) to dominacja działań na rzecz rodzin z dziećmi nad działaniami  
w innych obszarach polityki społecznej oraz programów transferowych nad 
działaniami instytucjonalno-usługowymi.

Polityka rodzinna +/-

Za rządów Zjednoczonej Prawicy polityka rodzinna była głównym polem reform 
w zakresie polityki społecznej. Wskazać można m.in.: program 500+, a następnie 
jego rozszerzenie; znaczne zwiększenie programu na rzecz opieki żłobkowej „Ma-
luch+”; program „Dobry start”.

Program 500+ niewątpliwie przyczynił się do poprawy sytuacji wielu rodzin,  
w tym uchronienia przed biedą wielu z nich. Jeśli chodzi o cele pronatalistyczne, 
korzyści z programu są bardzo skromne i wiele wskazuje, że pakiet nieco inaczej 
zestawionych działań mógłby się okazać skuteczniejszy i tańszy. Pojawia się też py-
tanie, czy ogromnych środków przeznaczanych na program nie można było trafniej 
ulokować nie w jeden instrument, a pakiet form wsparcia, obejmujących instrumen-
ty finansowe, ale także usługowe czy infrastrukturalne. Zachodzi również wątpli-
wość, czy w państwie, w którym jeszcze w 2018 stopa ubóstwa skrajnego wynio-
sła 5,3%, rząd powinien rozszerzać program wsparcia finansowego w taki sposób, 
że obecnie kilka mld zł rocznie trafia do rodzin z górnego decyla dochodowego.  
O ile samo wprowadzenie programu 500+ niosło szereg korzyści socjalnych i god-
nościowych, o tyle już ostatnie radykalne rozszerzenie programu budzi wątpliwości. 

Także w odniesieniu do programu „Dobry start” (300 zł dla każdego ucznia zaczy-
nającego rok szkolny) można zastanawiać się, czy jest sens przekazywać pieniądze 
także do uczniów z bogatych rodzin, gdy można byłoby je wydać na zwiększenie 
wsparcia uczniów w trudniejszej sytuacji.

 Polityka społeczna
 Ocena: -4
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Na uwagę zasługuje podwyższenie nakładów na opiekę żłobkową poprzez 3-krot-
ne zwiększenie budżetu programu „Maluch+” do kwoty 450 mln zł rocznie. Nadal 
na tle poszerzonego programu 500+ są to kwoty relatywnie skromne, konkursowy 
tryb przyznawania środków w danym roku nie gwarantuje finansowej stabilności 
prowadzenia placówek, a skala potrzeb w zakresie opieki nad małym dzieckiem od 
lat jest ogromna.

Tym, co może budzić rozczarowanie, jest zatrzymanie działań na rzecz reformowa-
nia i rozwoju środowiskowej pieczy zastępczej, jak rodziny zastępcze czy rodzinne 
domy dziecka. Rządowy projekt zmian przewidujący wzmocnienie rodzinnych form 
pieczy zastępczej utknął w grudniu 2018 w jednej z sejmowych komisji. Tymcza-
sem, jak pokazują choćby niedawne resortowe sprawozdania, spodziewany rozwój 
rodzinnych form pieczy nie następuje. Niesatysfakcjonujący jest też zakres wspar-
cia wchodzących w dorosłość wychowanków pieczy zastępczej. Zabrakło również 
zdecydowanych działań na rzecz zwiększania wsparcia i dostępu do niego dla grup 
w trudnej sytuacji życiowej w ramach ustawy o pomocy społecznej. Progi docho-
dowe pozostają niskie, podobnie jak same świadczenia, które przewiduje ustawa.

Polityka wobec niepełnosprawności +/-

W polityce wsparcia niepełnosprawności podjęto również wiele działań, choć 
obszar ten rzadziej wpisuje się w poczet sukcesów niż przedsięwzięcia w za-
kresie polityki rodzinnej. Cieniem wizerunkowym na polityce rządu położył 
się protest niepełnosprawnych dorosłych wiosną 2018. Protest ów spotkał się  
z przynajmniej częściową odpowiedzią rządu, który wprowadził: 1) podniesie-
nie renty socjalnej do wysokości minimalnej emerytury (dla osób uznanych za 
niezdolne do pracy, które niepełnosprawność nabyły jeszcze przed osiągnię-
ciem pełnoletności); 2) ułatwienia w dostępie do części świadczeń leczniczych  
i rehabilitacji medycznej; 3) wprowadzenie Solidarnościowego Funduszu Wspar-
cia dla Osób Niepełnosprawnych; 4) świadczenie uzupełniające dla osób całko-
wicie niezdolnych do samodzielnej egzystencji w wysokości maksymalnie 500 zł 
miesięcznie. W ramach powstałego w 2019 Solidarnościowego Funduszu ruszyły 
nowe programy dotyczące form pomocy, których dotąd brakowało (np. opieka 
„wytchnieniowa”) lub nie były dość rozwinięte (usługi opiekuńcze na rzecz osób 
niepełnosprawnych). Niestety, brakuje im umocowania ustawowego, wobec czego 
nie wiadomo, czy i w jakiej formie przetrwają w kolejnych latach.

Z kolei w świadczeniu uzupełniającym (tzw. 500+ dla niepełnosprawnych) wpro-
wadzono kryterium dochodowe, wobec czego spośród osób uznanych za „całko-
wicie niezdolne do samodzielnej egzystencji” (stanowiących jedynie część ogółu 
niepełnosprawnych) nie wszyscy będą mogli skorzystać z pomocy. Na plus można 
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zapisać przyjęty już program „Dostępność+” na rzecz zniesienia barier dla osób  
z niepełnosprawnościami i starszych.

W bilansie polityki rodzinnej Zjednoczonej Prawicy należy uwzględnić także brak 
przeprowadzenia reformy systemu orzekania o niepełnosprawności czy niezre-
alizowanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2014 w sprawie świadczeń dla 
opiekunów znacznie niepełnosprawnych osób dorosłych (i szerzej: brak reformy 
wsparcia świadczeń dla opiekunów, choć byłoby to uzasadnione dramatyczną sy-
tuacją tej grupy).

Polityka senioralna +/-

W polityce senioralnej rząd kontynuował programy poprzedników, jak ASOS 
i Senior+ (wcześniej: Senior-WIGOR) i jednocześnie wprowadził nowe, jak 
„Opieka 75+”, „Mama 4+” czy „Leki 75+”. Program ASOS służy wsparciu fi-
nansowemu oddolnych inicjatyw na rzecz osób starszych i solidarności między-
pokoleniowej. „Opieka 75+” ma finansowo wzmacniać samorządy w realizacji 
świadczonych w domu osoby starszej usług opiekuńczych i specjalistycznych 
usług opiekuńczych na terenie mniejszych gmin. „Leki 75+” zmniejszają wy-
datki pokrywane przez część seniorów z własnej kieszeni. Program „Senior+”  
z kolei służy rozwojowi dziennych placówek dla osób starszych i ma na celu 
ich aktywizację i integrację, a w pewnym zakresie także rehabilitację. Program 
„Mama 4+” zabezpiecza w formie minimalnej gwarantowanej emerytury kobiety  
(a w ściśle określonych okolicznościach także mężczyzn) w wieku emerytalnym, 
jeśli ze względu na wychowanie w przeszłości przynajmniej 4 dzieci nie były one 
w stanie wypracować stażu pracy uprawniającego do minimalnych świadczeń 
emerytalnych.

Są to programy zasadniczo potrzebne, choć bliższe przyjrzenie się ich konstrukcji 
i poziomowi finansowania może budzić niedosyt. Z darmowych leków skorzystają 
tylko najstarsi seniorzy, i to w zakresie jedynie części schorzeń oraz odpowiadają-
cych im medykamentów. Biorąc pod uwagę statystyczną długość życia w zdrowiu 
w Polsce, poprzeczka wieku wydaje się ustawiona zbyt wysoko. Jak wynika z ra-
portu NIK na podstawie kontroli realizacji programu, mało transparentny pozosta-
je proces doboru farmaceutyków na listę bezpłatnych leków.

Roczny budżet programów „Opieka 75+” i „Senior+”, odpowiednio na pozio-
mie: ok. 56 i 80 mln zł w 2019, można uznać za niski, zwłaszcza w porównaniu 
z kosztami znacznie mniej perspektywicznych działań jak „trzynasta emerytura” 
czy cofnięcie podwyższenia wieku emerytalnego. To pierwsze z działań nie stano-
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wi skutecznego i efektywnego narzędzia chronienia emerytów i rencistów przed 
ubóstwem, to drugie może wręcz zwiększyć ryzyko ubóstwa (zwłaszcza kobiet)  
w starszym wieku.

Podsumowanie

Choć polityka społeczna Zjednoczonej Prawicy 2015-2019 zawierała szereg 
sensowych działań, towarzyszyły jej poważne zaniechania, jak wspomniane nie-
podjęcie zdecydowanych działań na rzecz zabezpieczenia rodzin opiekujących 
się dorosłymi osobami niepełnosprawnymi. Nawet z pozoru słuszne programy 
mają swoje wyraźne ograniczenia i słabości. Wątpliwość budzi też przekierowa-
nie bardzo znacznych środków na jedne programy przy niedofinansowaniu in-
nych, co wpływa na ograniczoną skalę ich oddziaływania.

dr Rafał Bakalarczyk 

Doktor nauk o polityce publicznej, współredaktor na-
czelny pisma „Polityka senioralna”, działacz społecz-
ny, publicysta.
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Minister Witold Bańka ma z czego być dumny. Chociaż trudno przypisywać mu 
sukcesy piłkarzy na Euro we Francji czy obronę mistrzostwa świata przez siat-
karzy, to niewątpliwe zapracował na miano jednego z najlepszych ministrów  
w mijającej kadencji. Doczekał się również zawodowego awansu – politycy (bo 
to rządy, a nie sportowi działacze mają decydujący głos) zdecydowali, że od 
stycznia pokieruje Światową Agencją Antydopingową, czyli jedną z najważniej-
szych organizacji w światowym sporcie. Bańka jako minister nie przeprowadził 
żadnej rewolucji, ale wiele wprowadzonych zmian zasługuje na uznanie. 

Co ciekawe, polityka sportowa w rządzie Zjednoczonej Prawicy nie była realizo-
wana jedynie przez ministra sportu. Aktywną rolę odegrała tutaj również Kance-
laria Prezesa Rady Ministrów. Premier oraz jego doradcy intensywnie pracowali 
nad programem wsparcia sportu zawodowego przez spółki Skarbu Państwa, 
czego efektem jest ogromne wsparcie dla piłkarskiej ekstraklasy, ale również 
sponsorowanie Roberta Kubicy przez Orlen. 

Wsparcie dla sportów wyczynowych +

Największą słabością polskiego sportu wyczynowego był brak pieniędzy i ama-
torszczyzna w związkach sportowych. W ministerstwie rozsądnie uznano, że do-
sypanie pieniędzy nie wystarczy, a na reformy w funkcjonowaniu związków nie 
ma perspektyw (i politycznego poparcia), dlatego stworzono całkiem oryginal-
ny mechanizm – eksperci wybierają najbardziej utalentowanych sportowców,  
a spółki Skarbu Państwa fundują im stypendia. Oczywiście, państwowe giganty 
od wielu lat wspierają sportowców, ale niewątpliwą zasługą Witolda Bańki jest 
skoordynowanie całego procesu i uruchomienie programu Team 100, w którym 
250 sportowców w wieku 18-23 lata, wyselekcjonowanych przez Instytut Spor-
tu, otrzymuje rocznie 40 tys. zł stypendium od Polskiej Fundacji Narodowej (czy-
li w praktyce od państwowych spółek). Na tym nie koniec – kilka dużych spółek 
państwowych również bezpośrednio wspiera najbardziej znanych sportowców, 
którzy mają realne szanse na medal na najbliższych igrzyskach, a dzięki wsparciu 

 Polityka sportowa
 Ocena: 4+
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finansowemu nie musza się martwić o przygotowania. Wcześniej normą było, że 
sportowcy lub ich trenerzy musieli szukać sponsorów, a harmonogram przygo-
towań uzależniać od fundraisingowego sukcesu.

Najważniejsza w całym mechanizmie jest nie wysokość przeznaczanych środ-
ków, ale wyraźnie zaznaczona strategia. Ministerstwo wytypowało kilka najbar-
dziej „medalodajnych” dyscyplin (przede wszystkim lekkoatletykę, kajakarstwo 
i kolarstwo torowe) i to właśnie przedstawiciele tych sportów mogą liczyć na naj-
lepsze traktowanie.

Relacje ze związkami sportowymi +/-

Duża niezależność związków sportowych w sytuacji, gdy wiele z nich jest sie-
dliskiem patologii, nie pomaga w zarządzaniu polskim sportem. Witold Bańka 
zwracał na to uwagę wielokrotnie, zazwyczaj przy okazji afer w którymś ze związ-
ków. A tych było niemało – tylko w ostatnich latach z zażenowaniem można było 
obserwować wyczyny między innymi działaczy kolarstwa, hokeja na lodzie czy 
curlingu. I chociaż minister sportu próbował interweniować, zazwyczaj zderzał 
się ze ścianą. Oczywiście, można krytykować Bańkę za brak stanowczości czy 
politycznej siły przebicia (która mogłaby pozwolić mu ukrócić działania sporto-
wych działaczy nie jako urzędnikowi, ale politykowi), ale uczciwie trzeba przy-
znać, że zjawisko udzielnych księstw związkowych to nie tylko polski problem. 
Dlatego trzeba docenić ministerstwo za całkiem błyskotliwą próbę obejścia 
kompetencji związków – zamiast przekazywać środki działaczom, kieruje się je 
bezpośrednio w formie stypendiów do sportowców. Sformalizowaniem tego 
stanu rzeczy ma być opracowywana ciągle w resorcie reforma, która według za-
pewnień Bańki ma zacząć obowiązywać od 2021. Pozostaje mieć nadzieję, że 
nowemu ministrowi nie zabraknie odwagi, aby dokończyć pracę poprzednika. 

Spółki Skarbu Państwa wspierają piłkę nożną +/-

Nie jest przypadkiem, że premier Mateusz Morawiecki w rankingu najbardziej 
wpływowych osób polskiej piłki 2018 ustąpił miejsca jedynie Zbigniewowi 
Bońkowi i Robertowi Lewandowskiemu. Ale osoba premiera w tym rankingu 
jest symbolem – na odkręcenie kurka z pieniędzmi dla piłkarskiej ekstraklasy 
zapracowało kilka osób z otoczenia premiera oraz ze spółek Skarbu Państwa. 
PKO BP, Lotto, Orlen, lokalnie obecne KGHM, Azoty i PGE, a do tego TVP – do 
polskiej piłki zaczęły trafiać setki milionów złotych publicznych pieniędzy. Prym 
wiedzie PKO BP, który został sponsorem tytularnym Ekstraklasy. Rekordowo wy-
soko sprzedano również prawa telewizyjne (dzięki udziałowi Telewizji Polskiej  
w transakcji). Tak drastyczne zwiększenie nakładów na polską piłkę to efekt pił-
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bjagiellonski.pl, członek Klubu Jagiellońskiego oraz 
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karskiego okrągłego stołu z udziałem przedstawicieli klubów, spółek Skarbu 
Państwa i polityków.

Czy większe budżety pomogą klubom piłkarskim? Trudno być optymistą, wie-
dząc, ile pieniędzy zmarnowano już w ostatnich latach w polskiej piłce. Nie-
chlubnym przykładem są samorządy, które będąc właścicielami kilku klubów  
w ekstraklasie, pokazują, jak nie powinno się zarządzać klubem sportowym. 

Zdecydowanie najlepiej przedstawia się program certyfikacji akademii piłkar-
skich uruchomiony wspólnie przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i PZPN. W ra-
mach programu do szkółek i akademii trafi w najbliższych trzech latach 130 mln 
zł. Wydaje się, że to jedyna słuszna metoda – jeżeli decydujemy się na wspie-
ranie z publicznych pieniędzy profesjonalnego sportu, to zadbajmy chociaż  
o to, aby środki wydano na rozwój infrastruktury lub szkolenie młodzieży, a nie 
na przepłacone kontrakty seniorów. 

Podsumowanie

Polityka sportowa w ostatnich czterech latach nie obfitowała w fajerwerki, ale jej 
wykonawcom nie można odmówić skuteczności. Sprofesjonalizowano wspar-
cie dla sportowców przygotowujących się do najważniejszych imprez, napra-
wiono system walki z dopingiem (a był naprawdę w katastrofalnym stanie) czy 
wreszcie rozpoczęto poważną dyskusję o zmianach w funkcjonowaniu i finan-
sowaniu związków sportowych. Na uznanie zasługuje również pozaresortowa 
działalność ministra, która umożliwiła wypracowanie mechanizmów wsparcia 
sportowców wyczynowych. Pierwsza weryfikacja za rok na igrzyskach olimpij-
skich w Tokio, ale już teraz wyniki sportowców objętych programem pokazują, 
że system działa całkiem skutecznie.

 Polityka szkolnictwa wyższego
 Ocena: 2
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Zgodnie z zapowiedziami wicepremiera Jarosława Gowina, Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) przygotowało projekt komplekso-
wych zmian w całym systemie. Po kolejnych turach konsultacji i poprawek 
w trakcie prac parlamentarnych, 1 sierpnia 2018 prezydent Andrzej Duda 
podpisał dwie ustawy tworzące razem tzw. Konstytucję dla Nauki, dzięki 
czemu polskie uczelnie rozpoczną rok akademicki 2019/20 w nowej, zre-
formowanej rzeczywistości. 

Konsultacje i diagnoza problemów +

Nie sposób nie przyznać, że MNiSW naprawdę postarało się, by o bolącz-
kach polskich uczelni i nauki wypowiedziało się  jak najwięcej osób. Słaba 
widoczność polskiej nauki na arenie międzynarodowej, niejednokrotnie 
wątpliwej jakości programy nauczania czy marazm i bezład organizacyj-
ny były poważnymi problemami, domagającymi się czegoś więcej niż do-
raźnych poprawek. Warto docenić cykl spotkań zorganizowanych pod 
wspólną nazwą Narodowego Kongresu Nauki (NKN). Niestety, w pewnym 
momencie niepotrzebnie stał  się nie tyle forum wymiany myśli, co narzę-
dziem promocji wizji forsowanej przez resort. Należy też zauważyć, że pra-
początek prac nad reformą, czyli „Konkurs na założenia do ustawy prawo 
o szkolnictwie wyższym”, nie w pełni został wykorzystany w późniejszych 
pracach.

I tak na przykład postulowana przez niektóre zespoły silna rada uczelni, 
mogąca sprawować rzeczywistą kontrolę nad działaniami rektora, została 
później niemal kompletnie pozbawiona zębów, a mit szerokich konsultacji 
społecznych w ramach NKN, których wyniki stały się  podstawą przygoto-
wania projektu ustawy, został brutalnie zweryfikowany w rzeczywistości 
politycznej, kiedy już w trakcie prac w parlamencie samo MNiSW zgłosiło 
ponad 200 autopoprawek, by sprostać oczekiwaniom PiS.

 Polityka szkolnictwa wyższego
 Ocena: 2
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Finansowanie szkolnictwa wyższego –

W założeniach do nowej ustawy jeden z przygotowujących je zespołów 
stwierdzał: „Uważamy, że najważniejszy dla reform jest ich wymiar finanso-
wy”. Co ciekawe, także Program PiS z 2014 w odniesieniu do finansowania 
nauki głosił stanowczo: „Warunkiem wstępnym jest zatem określenie aktu-
alnego i przyszłego udziału procentowego tych nakładów w PKB jako sta-
łej kroczącej, aż do uzyskania średniej dla najbardziej rozwiniętych krajów 
Unii Europejskiej (1,2% PKB) lub OECD (1,6% PKB). Taka decyzja musi zo-
stać podjęta i winna być nienegocjowalna również w przyszłości, niezależ-
nie od zmiennych koniunktur politycznych i innych”. Jednak plan finansowy 
MNiSW na rok budżetowy 2019 przewidywał środki w wysokości nieznacz-
nie niższej niż 22,5 mld zł, czyli zaledwie ok. 1% PKB. Nawet jednorazowe 
wykorzystanie dodatkowych 3 mld zł w formie obligacji, przeznaczonych 
na wsparcie nakładów inwestycyjnych w polskich uczelniach, w niewielkim 
stopniu wpływa na poprawę sytuacji. Co więcej – to opór w gronie rządu 
doprowadził do tego, że z projektu ustawy wycofano przepis o skokowym 
zwiększaniu tych nakładów. W pierwotnej wersji przesłanej w marcu 2018 
pod obrady rządu te nakłady miały do 2025 wzrosnąć do 1,8%, zaś już  
w roku obecnym cieszylibyśmy się  finansowaniem wyższym o 3 mld. Nie-
stety, pozbawiono nas powodu do takiej radości.

Inicjatywy doskonałości –

Panel zagranicznych ekspertów, który na zaproszenie MNiSW oceniał naj-
większe mankamenty, zauważał, że nasz system jest w niewielkim stopniu 
wewnętrznie zróżnicowany przy jednoczesnym ogromnym rozdrobnieniu. 
Każda uczelnia, niezależnie od potencjału, zasadniczo dążyła do tego, by 
zyskać status uniwersytetu. Przy takim podejściu w arcytrudnym położe-
niu znalazły się publiczne (ale też i prywatne) uczelnie zawodowe, których 
głównym zadaniem winno być kształcenie studentów zgodnie z potrze-
bami regionalnych rynków pracy, a które zamiast tego próbowały konku-
rować z najlepszymi uniwersytetami. W odpowiedzi na ten brak jasnych 
zasad podziału Konstytucja dla Nauki wprowadziła 3 konkursy w ramach 
tzw. inicjatyw doskonałości: Uczelnia Badawcza, Inicjatywa Dydaktyczna 
oraz Regionalna Inicjatywa Doskonałości. O ile nawet sam pomysł, by to nie 
administracyjna decyzja, a konkursy doprowadziły do stworzenia niezbęd-
nego zróżnicowania wśród naszych uczelni, należy uznać za słuszny, to jed-
nak porównanie środków, jakie zostały przeznaczone dla poszczególnych 
programów, pokazuje w sposób jednoznaczny, że po raz kolejny działal-
ność dydaktyczna uczelni została potraktowana po macoszemu. W ramach 
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konkursu Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości dla wszystkich uczelni za-
wodowych przeznaczono w tym roku 15 mln zł, podczas gdy w ramach 
Uczelni Badawczych Uniwersytet Jagielloński czy Uniwersytet Warszaw-
ski mogą otrzymać po ok. 90 mln. W ten sposób, w trybie konkursowym, 
uczelnie w mniejszych ośrodkach zostaną zepchnięte na naukowe opłotki. 
Smutnym symbolem niepowodzenia jest organizacja konkursu „Inicjatywa 
doskonałości – uczelnia badawcza”. Konkurs został ogłoszony 27 marca  
i od razu było wiadomo, że termin składania wniosków upływa 24 czerw-
ca. Tego dnia jednak MNiSW przedłużyło termin składania wniosków do  
26 czerwca, bo system informatyczny przeznaczony do przyjęcia wniosków 
20 uczelni nie podołał obciążeniu.

Wsparcie jakości badań naukowych –

W czasie podsumowującego Narodowego Kongresu Nauki w Krakowie ze 
sceny padały zapewnienia, że reforma przyniesie docenienie badań nauko-
wych, że liczyć się będzie przede wszystkim jakość prowadzonych badań  
i że zniknie pogoń za niewielkimi punktami przyznawanymi za mierne publi-
kacje, czyli niesławna punktoza. Ale w toku administracyjnych prac i przy-
gotowywania niezbędnych rozporządzeń okazało się, że zasady ewaluacji 
jakości działalności naukowej będą opierać się na punktach, choć zostanie 
zmieniona ich skala. Przygotowanie listy wydawnictw naukowych oraz listy 
czasopism i konferencji naukowych wyraźnie pokazało, że to MNiSW osta-
tecznie decyduje o przyznaniu konkretnej liczby punktów, czasem wbrew 
sugestiom ekspertów z zespołów dla poszczególnych dyscyplin. Oczy-
wiście, zawsze można znaleźć czasopismo, któremu przyznano trochę  za 
mało albo trochę za dużo punktów. Głosy krytyki płynące z wielu zespołów 
zaangażowanych w przygotowanie tej listy wskazują, że nie chodzi tylko 
o personalne sympatie i antypatie. Z tym, że nie tutaj leży istota proble-
mu. Cząstkowa ewaluacja za lata 2019-20 musi się odbyć według nowych 
zasad, ale zasady te badacze w pełni poznali dopiero 31 lipca bieżącego 
roku. Zważywszy więc na długość procesu redakcyjnego, można spokojnie 
stwierdzić, że przez ostatnie półtora roku decyzje o tym, gdzie publiko-
wać, podejmowane były w ciemno. 

Podsumowanie

Nie ulega wątpliwości, że reforma była konieczna i w istocie spóźniona 
o wiele lat. Nie ulega również wątpliwości, że w mniej lub bardziej ocze-
kiwany sposób wyzwoliła ogromne emocje w świecie polskiej nauki. I to 
jest największy problem tej reformy, który przesądził o ostatecznej ocenie 
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– pojawiło się mnóstwo oczekiwań, nadziei i dobrej energii, a następnie 
pojawiły się niemożliwe do usprawiedliwienia opóźnienia czy naginanie 
własnych zasad, by nie skrzywdzić zasłużonych uczelni. I w ten sposób po-
kazano, że ostatecznie ani uczelnie, ani naukowcy tak za bardzo się w tej 
polityce wobec szkolnictwa wyższego nie liczą.  Polityka transportowa

 Ocena: 2+
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Dla infrastruktury i transportu czas 4 lat rządów Zjednoczonej Prawicy był okre-
sem straconym. Mimo stosunkowo dobrych diagnoz zastanych problemów, 
niemal wszystkie działania mające na celu ich rozwiązanie okazały się niesku-
teczne. Powtarzano błędy poprzedników i popełniano nowe.

Błędy w procesach inwestycyjnych -

Rząd nie poradził sobie z problemem waloryzacji kontraktów budowlanych  
w obliczu kolejnej fali gwałtownych wzrostów cen czynników produkcji mon-
tażowo-budowlanej – efektem były bezprecedensowe problemy z wyborem 
wykonawców robót oraz porzucenia placów budów przez już zakontraktowa-
ne firmy.

W przypadku modernizowanych linii kolejowych doprowadziło to do paraliżu 
ruchu kolejowego, gdyż część prac realizowano przy zamknięciu obu torów 
jednocześnie. Opóźnienia w realizacji dotyczą niemal wszystkich kontraktów 
– w efekcie w 2018 zrealizowano jedynie 76% wszystkich zaplanowanych in-
westycji.

Ostatnie 4 lata to okres niemal całkowitego wstrzymania przetargów na budo-
wy nowych dróg ekspresowych i autostrad; od listopada 2015 do dziś ogło-
szono przetargi na budowę zaledwie 455 km, czyli ponad 1,5 tys. mniej niż  
w poprzedniej kadencji Sejmu.

Publiczny transport zbiorowy -

Mimo stałego regresu połączeń lokalnych i niedoskonałej ustawy o publicz-
nym transporcie zbiorowym, stan prawny odziedziczony po poprzednich 
rządach pozwalał samorządom na przygotowywanie się do przyjętej jeszcze  
w 2010 systemowej zmiany organizacyjnej w zakresie połączeń autobusowych 
i kolejowych. Od 1 stycznia 2017 samorządy miały całkowicie przejąć odpowie-

 Polityka transportowa
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dzialność za komunikację publiczną na swoim terenie. W 2016 doszło jednak 
do próby wprowadzenia nagłej zmiany, przygotowanej przez środowiska 
związane z prywatnymi przewoźnikami, a wniesionej do Sejmu przez grupę 
senatorów PiS. 

Skandal związany z tą nowelizacją doprowadził nie tylko do wstrzymania 
zmian, jakie miały wejść w życie w styczniu 2017 (po niemal 6-letnim vaca-
tio legis!), ale i spowodował trwającą do dziś destabilizację rynku przewozów 
lokalnych. Trzykrotne odraczanie wejścia w życie ustawy z 2010 całkowicie 
zablokowało możliwość stabilnej organizacji lokalnych przewozów autobu-
sowych, które coraz szybciej zanikają. Sytuacji nie poprawia przygotowana 
w ekspresowym tempie Ustawa o Funduszu rozwoju połączeń autobusowych 
o charakterze użyteczności publicznej, która bez systemowej zmiany i ścisłej 
współpracy z samorządami nie ma prawa wygrać z powiększającym się wyklu-
czeniem społecznym wywołanym niedostępnością transportu publicznego.

Przejęcie systemu viaTOLL przez GITD -

Kończąca się w listopadzie 2018 umowa z operatorem Krajowego Systemu 
Poboru Opłat (KSPO) stanowiła szansę na jego modernizację. W 2017 podję-
to decyzję o odebraniu obowiązku poboru opłat Generalnemu Dyrektorowi 
Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) i przekazaniu go Głównemu Inspektoro-
wi Transportu Drogowego (GITD); nowy poborca miał jedynie 11 miesięcy na 
przygotowanie się do przejęcia obowiązków.

Żaden z celów tej zmiany nie został osiągnięty, co potwierdził druzgocący 
raport NIK: wszystkie kontrolowane podmioty (Ministerstwo Infrastruktury, 
GDDKiA, GITD) zostały ocenione wyłącznie negatywnie. NIK wskazała, że 
zmarnowano ok. 5,4 mln zł na unieważniony przetarg, Minister Infrastruktu-
ry podjął decyzję o przejęciu KSPO przez GITD bez kompleksowych analiz  
i przewidział na ten proces za mało czasu. Przede wszystkim nie ograniczo-
no zależności państwa od podmiotów prywatnych z kapitałem zagranicznym,  
a koszty obsługi systemu wzrosły.

Centralny Port Komunikacyjny (CPK) +/-

Flagowy projekt infrastrukturalny rządu Zjednoczonej Prawicy zdaje się nie 
mieć solidnych podstaw. Przyjęta przez Radę Ministrów koncepcja nie spełnia 
kryteriów nawet przedwstępnego studium wykonalności. Mimo to, wymusiła 
uchwalenie specustawy, która póki co posłużyła tylko powołaniu spółki celo-
wej, która ma już drugiego prezesa zarządu, mimo że istnieje dopiero rok.
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Nadal nie określono sposobów finansowania poszczególnych komponen-
tów CPK, a spółka nie została wyposażona w kapitał pozwalający dokony-
wać przewidzianych ustawą rezerwacji gruntów pod budowę. Ponadto rząd  
w oficjalnych komunikatach wskazuje, że przebieg i parametry techniczne linii 
kolejowych dużych prędkości prowadzących do CPK nie zostały jeszcze prze-
sądzone.

Zdecydowanie in plus należy natomiast ocenić położenie dużego nacisku  
w projekcie – przynajmniej w sferze formalnej – na budowę nowych linii ko-
lejowych, o czym świadczy zarówno wybór Piotra Malepszaka na stanowisko 
p.o. prezesa zarządu spółki CPK, jak i profesjonalnej kadry odpowiedzialnej za 
przygotowanie inwestycji w ramach komponentu kolejowego.

Fundusz Dróg Samorządowych +/-

Nowe narzędzie jest dużo stabilniejsze niż dotychczasowy program „schety-
nówek”. Fundusz dysponuje znacznie większymi środkami, pochodzącymi 
również spoza budżetu państwa (co wzbudziło kontrowersje, szczególnie  
w zakresie przepisów dotyczących wpłat od Lasów Państwowych czy spół-
ek Skarbu Państwa). Najistotniejszą, korzystną zmianą jest wdrożenie idei fi-
nansowania dróg samorządowych z podatków nałożonych na paliwa płynne 
– do tej pory samorządy nie miały żadnego udziału w podatkach płaconych 
przez kierowców. Niestety, wstępnie potwierdziły się obawy o uznaniowość  
w wyborze wniosków złożonych przez samorządy. Dodatkowo brak wskazania  
w ustawie terminów na ich ocenę i przyznanie dofinansowania rodzi uzasad-
nione obawy o możliwość realizacji zgłoszonych inwestycji.

(Nie)bezpieczeństwo ruchu drogowego -

W latach 2016-2018 doszło do zahamowania spadku liczby zabitych w wy-
padkach drogowych. Wg danych Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Trans-
portu Polska posiada najwyższy wskaźnik śmiertelności na drogach w Europie.
Fotoradary, odebrane gminom decyzją Sejmu poprzedniej kadencji (w drodze 
ponadpartyjnej zgody), nie zostały włączone do systemu CANARD zarządza-
nego przez GITD. Mimo twardych dowodów, że ich likwidacja doprowadziła 
do obniżenia bezpieczeństwa, rząd nie podjął działań w celu przywrócenia 
funkcjonowania tych urządzeń. 

Ministerstwo Infrastruktury przez pół roku ukrywało zamówiony przez siebie 
raport nt. zachowań kierowców wobec pieszych wskazujący, że większość 
kierowców przekracza prędkość w rejonie przejść dla pieszych. Kolejne oby-
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watelskie petycje domagające się większego zabezpieczenia pieszych są re-
gularnie odrzucane przez rządzących przy użyciu coraz bardziej absurdalnych 
argumentów. 

Podsumowanie

Ocena efektów rządów Zjednoczonej Prawicy w zakresie transportu i infra-
struktury jest jednoznacznie zła. Brak strategicznego spojrzenia na potrzeby 
państwa w tym zakresie jest aż nadto widoczny, zarówno w zakresie bieżących 
działań, jak i wprowadzonych zmian prawnych. Za żadną nową rządową decy-
zją nie stały twarde dane i odpowiednio umotywowane oceny skutków zmian. 
Nawet jeżeli przygotowano poprawne rozwiązania organizacyjne i prawne, 
administracja centralna nie potrafiła się wywiązać z ich realizacji. Retoryka ze-
rwania z dotychczasową polityką rządów PO-PSL nie miała pokrycia w działa-
niach, które w dodatku okazały się mało transparentne.

 Polityka wymiaru sprawiedliwości
 Ocena: 2



87

Obejmując władzę po wyborach, PiS postulowało gruntowną reformę wymia-
ru sprawiedliwości. Nie przedstawiało jednak w tym zakresie konkretnych, 
szczegółowych propozycji, ograniczając się do deklaracji, że sądownictwo 
„nie może być państwem w państwie” oraz powinno „być sferą całkowicie 
wolną od korupcji, nepotyzmu, układów towarzysko-biznesowych” (Program 
PiS z 2014). Postulaty te częściowo korelowały z oczekiwaniami społeczny-
mi, sądy bowiem powszechnie postrzegane były przez opinię publiczną jako 
niewydolne i niewystarczająco chroniące prawa obywateli, choć zaznaczyć 
należy, że korupcja nie była wskazywana jako główne źródło problemów wy-
miaru sprawiedliwości.

Istota sporu o sądownictwo -

Rodzaj zmian wprowadzonych w latach 2015-2019, a przede wszystkim 
sposób ich wprowadzenia wyraźnie pokazały, że zasadniczym celem obozu 
rządzącego nie była poprawa jakości działania sądów, lecz neutralizacja sze-
roko rozumianych środowisk prawniczych jako podmiotu wpływającego na 
kształt polityk publicznych. 

Przed 2015 rokiem środowiska prawnicze, a zwłaszcza sędziowskie, posia-
dały zdolność korygowania polityk publicznych dwutorowo:
• bezpośrednio poprzez Trybunał Konstytucyjny oraz Sąd Najwyższy (które-
go orzeczenia w niektórych wypadkach de facto pozbawiały ustawy jakiej-
kolwiek skuteczności – tak było w przypadku lustracji);
• pośrednio poprzez złożony system powiązań polityczno-medialnych,  
w którym stanowisko popierane przez „autorytety prawnicze” mogło zostać 
odpowiednio nagłośnione i wpłynąć na postawy innych kręgów elit opi-
niotwórczych oraz – poprzez sprzężenie zwrotne – na postawy samych po-
lityków.

Poprzez te mechanizmy elity polityczne były zmuszone liczyć się ze zdaniem 

 Polityka wymiaru sprawiedliwości
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elit prawniczych, które współkształtowały politykę publiczną nie tylko od 
strony formalnej (wpływając na jakość i spójność aktów prawnych), ale rów-
nież merytorycznej (wpływając na treść i kierunek rozstrzygnięć legislacyj-
nych). Tego rodzaju jurydyzacja polityki nie jest ograniczona do Polski, lecz 
występuje we wszystkich demokracjach liberalnych (i traktowana jest jako 
zjawisko mające zarówno wady, jak i zalety).

Abstrahując od pytania, jakie były wady polskiego modelu jurydyzacji polity-
ki i czy możliwe było dokonanie w nim stopniowych korekt, zwiększających 
decyzyjność elity politycznej bez naruszania samej istoty modelu, stwierdzić 
należy, że obóz rządzący postanowił zlikwidować to zjawisko w całości i ra-
dykalnie zwiększyć prymat czynnika politycznego w kreowaniu polityki pu-
blicznej.

Zmiany instytucjonalne i personalne oraz ich skutki -

Zasadniczym narzędziem umożliwiającym likwidację wpływu elity prawni-
czej na decyzje polityczne stała się wymiana składu personalnego kluczo-
wych gremiów decyzyjnych. Tej logice podporządkowana została nowa 
obsada Trybunału Konstytucyjnego, reforma Sądu Najwyższego oraz Kra-
jowej Rady Sądownictwa (KRS). Wszystkie te organy zdominowane zostały 
przez osoby pochodzące z nadania politycznego i zachowujące się dyspo-
zycyjnie wobec obozu władzy. Ponadto resort sprawiedliwości wymienił ok.  
150 prezesów i wiceprezesów sądów powszechnych (na 730). W Sądzie 
Najwyższym utworzono dwie nowe Izby (Dyscyplinarną oraz Kontroli Nad-
zwyczajnej i Spraw Publicznych), co w połączeniu ze skróceniem wieku 
emerytalnego sędziów (w tym I Prezesa Sądu Najwyższego) miało zapew-
nić całkowitą kontrolę polityczną nad najważniejszym sądem w Polsce. Z tej 
ostatniej zmiany PiS zmuszony był wycofać się na skutek wyroku Trybunału 
Sprawiedliwości UE. Nie zmieniono jednakże zasad funkcjonowania żadne-
go z tych organów ani sposobu obsady wakatów sędziowskich (o których na-
dal decyduje KRS w nietransparentnej i nie zapewniającej kontroli społecznej 
procedurze). Pokazuje to wyraźnie, że celem partii rządzącej nie była zmiana 
sposobu funkcjonowania sądów, a jedynie uzależnienie ich od siebie.

Skutkiem tak prowadzonej polityki instytucjonalnej jest głęboka delegity-
mizacja KRS i nowego składu Sądu Najwyższego w środowisku elit prawni-
czych, przez co organy te nie będą zdolne skutecznie pełnić roli regulatorów 
wymiaru sprawiedliwości. Sposób, w jaki wprowadzono zmiany, najpraw-
dopodobniej prowadzić będzie również do podważenia zaufania do prawa  
i jego interpretacji. Ponieważ obie strony sporu posługiwały się w nim ar-
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gumentami odwołującymi się do Konstytucji (strona rządowa dokonując 
wykładni bardzo rozszerzającej, jeżeli nie wprost contra legem), w społe-
czeństwie zakorzenia się przekonanie, że prawo nie posiada ustalonej treści,  
w istocie, że treść prawa władna jest dyktować ta strona politycznego spo-
ru, która aktualnie okaże się silniejsza. W dłuższej perspektywie oznaczać 
to może duże utrudnienia w rządzeniu państwem i w zapewnieniu pokoju 
społecznego

Brak zmian odczuwalnych dla obywateli -

Funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości z punktu widzenia zwykłego 
obywatela nie uległo w zasadzie żadnej zmianie. Główny problem polskich 
sądów, czyli przewlekłość postępowań, nie został rozwiązany – czas rozpo-
znawania spraw w stosunku do 2016 uległ dalszemu wydłużeniu. Przez całą 
kadencję Ministerstwo Sprawiedliwości nie przygotowało (zapowiadanej) 
propozycji kompleksowych zmian w funkcjonowaniu wewnętrznym sądów 
oraz w procedurach karnej i cywilnej, które – wdrożone jako całość – mo-
głyby przynieść rzeczywistą poprawę tego stanu rzeczy. Namiastkę reformy 
kompleksowej stanowić mają ostatnie nowelizacje kodeksu postępowania 
karnego i cywilnego; ponieważ weszły one w życie dopiero we wrześniu, 
trudno ocenić ich skuteczność. Nowelizacja kodeksu postępowania cywil-
nego, zapowiadana jako przełomowa zmiana, istotnie nakierowana jest na 
usunięcie niektórych powodów opieszałości sądów, jednakże trudno uznać 
ja za rewolucyjną. Część zawartych w niej rozwiązań mogła być (i w niektó-
rych przypadkach była) stosowana przez sądy bez wyraźnego nakazu usta-
wowego; niektóre z kolei mogą okazać się niewykonalnymi życzeniami usta-
wodawcy (obowiązek wyznaczania rozpraw dzień po dniu). 

Nie podjęto również żadnych działań na rzecz zwiększenia liczby etatów ad-
ministracyjnych w sądach i podniesienia uposażeń tej grupy pracowników 
wymiaru sprawiedliwości, pomimo iż od ich sprawności i rzetelności zależy 
w dużej mierze funkcjonowanie całego systemu. 

Podsumowanie

Zmiany w wymiarze sprawiedliwości, wprowadzane w sposób celowo kon-
fliktowy i osłaniane agresywną propagandą, nie miały na celu przebudowy 
instytucjonalnej sądownictwa, lecz destabilizację i zniszczenie nieformal-
nych hierarchii istniejących równolegle do struktur oficjalnych. Z punktu wi-
dzenia tak zakładanych celów reforma zakończyła się sukcesem. Środowiska 
prawnicze, po raz pierwszy w historii III RP, straciły zdolność do skutecznego 
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wpływania na politykę, zaś politycy w swoich działaniach nie muszą się liczyć 
z opinią autorytetów uznawanych przez te środowiska. Oznacza to zarazem, 
że niezbyt mocne i słabo legitymizowane podstawy państwa prawa, zbudo-
wane w III RP, zostały podważone na rzecz woluntaryzmu politycznego, co 
nie będzie sprzyjać budowie stabilnych instytucji.  Polityka zagraniczna

 Ocena: -4
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Podstawowym imperatywem polityki zagranicznej rządu Zjednoczonej Prawicy, 
postulowanym w trakcie kampanii wyborczej, było „powstanie z kolan”, ozna-
czające większą asertywność i realizm na arenie międzynarodowej. Zmniejsze-
niu miało ulec uzależnienie od Niemiec dzięki położeniu nacisku na pogłębienie 
relacji z innymi partnerami, przede wszystkim Stanami Zjednoczonymi i Wielką 
Brytanią (w drugim przypadku założenia zweryfikowało referendum brexitowe). 
Nowa strategia miała odpowiadać na takie wyzwania jak zagrożenie ze strony 
Rosji czy kryzys w relacjach z partnerami w UE.

Relacje polsko-amerykańskie +/-

Na tym polu Polska odnotowała szereg znaczących osiągnięć. Po pierwsze, 
udało się wynegocjować pojawienie się, a następnie zwiększenie kontyngentu 
amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Polsce. W połączeniu z obecnością 
wojsk NATO w ramach mechanizmu Enhanced Forward Presence, zatwierdzoną 
na szczycie sojuszu w Warszawie w 2016, oznaczało to najpoważniejsze wzmoc-
nienie polskiego bezpieczeństwa po 1999. Militarna współpraca z USA została 
dodatkowo zacieśniona poprzez zakupy amerykańskiego uzbrojenia: systemu 
rakietowego Patriot czy samolotów F-35.

Pozytywnie należy też ocenić współpracę w zakresie bezpieczeństwa energe-
tycznego. Polska kupuje od USA gaz LNG, co pozwala na większą niezależność 
od Rosji w pozyskiwaniu tego surowca. Polska i USA podpisały też memorandum 
o współpracy w energetyce jądrowej, stanowiące potencjalny pierwszy krok do 
budowy w kooperacji z Amerykanami polskiej elektrowni jądrowej. Dodatkowo 
Waszyngton popiera polskie stanowisko w sprawie Nord Stream 2.

O ile jednak na dobrą ocenę zasługują postępy w dziedzinie bezpieczeństwa 
militarnego i energetycznego, o tyle nie można nie zauważyć kosztów, jakie ze 
względu gorszą pozycję wewnątrz UE, a także wewnętrzną presję na popra-
wę stosunków z USA, musiała ponieść Polska przy tej okazji. Wymienić należy: 

 Polityka zagraniczna
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organizację szczytu bliskowschodniego, niekorzystną dla polskich interesów  
w tamtym regionie, możliwe zwiększenie napięć pomiędzy Polską a wiodącymi 
krajami UE (wiążące się z negatywnym odbiorem prezydenta Trumpa w wielu 
europejskich stolicach) czy pogorszenie relacji z Chinami. Ostatnio pojawiły się 
również doniesienia, że Polska zrezygnowała z podatku cyfrowego, który obcią-
żyłby największe amerykańskie korporacje.

Polityka wschodnia +/-

Relacje z Rosją w ostatnich latach pozostały zamrożone, na co ogromny wpływ 
miała rosyjska agresja na Ukrainę czy uderzający w bezpieczeństwo energetycz-
ne Polski projekt Nord Stream 2. Stosunki z Ukrainą pogorszyły się ze względu 
na spór historyczny o rolę OUN/UPA – bardzo ważny dla Ukraińców ze wzglę-
dów tożsamościowych. Strona ukraińska nie wykazywała woli, by przełamać im-
pas we wzajemnych relacjach, zaś Polsce zabrakło inicjatywy.

Podjęto też próbę resetu w stosunkach z Białorusią, wiążącą się jednak z tak kon-
trowersyjnymi decyzjami jak zerwanie umowy na finansowanie telewizji Biełsat, 
co omal nie skończyło się likwidacją stacji. Trudno też było wskazać korzyści pły-
nące z ustępstw wobec ekipy Łukaszenki.

Trójmorze, V4, Trójkąt Weimarski +

W przypadku Trójmorza – inicjatywy w całości ukształtowanej w trakcie obecnej 
kadencji – na pozytywną ocenę zasługuje zachowanie ciągłości spotkań przez 
ostatnie cztery lata, pozyskanie poparcia amerykańskiego (wizyta prezydenta 
Trumpa na szczycie w Warszawie) czy włączenie w obrady przedstawicieli Nie-
miec i Komisji Europejskiej. Trzeba jednak zaznaczyć, że poza tym oraz powoła-
niem Funduszu Inwestycyjnego Inicjatywy Trójmorza, jest to wciąż projekt, który 
dobrze się zapowiada, ale nie może wykazać się znaczącymi osiągnięciami.

Współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej była kontynuowana, ale rzadko 
przynosiła wymierne rezultaty ze względu na polityczne rozbieżności pomię-
dzy czterema stolicami – jednym głosem mówiły głównie w kwestii uchodźców. 
Współpraca w ramach Trójkąta Weimarskiego zamarła zupełnie po polsko-fran-
cuskim sporze o caracale jesienią 2016. Sytuacji nie poprawił wybór nowego 
prezydenta Francji, krytycznie nastawionego wobec rządu w Warszawie. Suk-
cesem natomiast było dołączenie Polski do procesu berlińskiego i organizacja 
szczytu tej inicjatywy w Poznaniu. Polska otwarła się w ten sposób na nowy kie-
runek, co kontynuowała na ostatnim szczycie Grupy Wyszehradzkiej i państw 
Bałkanów Zachodnich.
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Relacje polsko-chińskie -

Pozytywna dynamika we wzajemnych relacjach, którą można było zaobserwo-
wać na początku kadencji (wizyty prezydenta Dudy i premier Szydło w Chinach, 
wizyta Xi Jinpinga w Polsce), stopniowo przygasała ze względu na narastający 
konflikt handlowy pomiędzy USA i Chinami. Polska, ze względu na wspomniane 
wcześniej założenia, priorytetowo potraktowała sojusz z Ameryką. Najbardziej 
widoczne stało się to w działaniach wymierzonych w koncern Huawei. Podczas 
wrześniowej wizyty w Polsce wiceprezydenta USA Mike’a Pence’a Polska i USA 
wydały deklarację, z której (choć nie wprost) wynika, że w budowie w naszym 
kraju infrastruktury przesyłowej w standardzie 5G chiński koncern nie będzie 
mógł wziąć udziału. To niewątpliwie wpłynie negatywnie na nasze relacje z Pań-
stwem Środka.

Polityka historyczna +/-

Ważnym elementem postulowanej zmiany w polskiej polityce zagranicznej mia-
ło być położenie większego nacisku na politykę historyczną, zwłaszcza w kwe-
stiach związanych z tragicznymi dziejami Polski w XX wieku: obozami zagłady, 
Katyniem czy Wołyniem. Działania w tym obszarze czasem prowadziły do nie-
potrzebnych napięć, jak w przypadku ustawy o penalizacji podważania zbrodni 
OUN-UPA (co wywołało konflikt z Ukrainą) czy nowelizacji ustawy o IPN, która 
sprowokowała polsko-izraelskie kontrowersje, szeroko komentowane przez me-
dia na świecie, co z kolei negatywnie wpłynęło na wizerunek naszego kraju na 
arenie międzynarodowej. Z tej ostatniej ustawy zresztą Polska musiała się pod 
amerykańską presją wycofać.

Z drugiej strony warto jednak docenić dobrze przygotowane obchody ważnych 
rocznic przypadających w tej kadencji: stulecia odzyskania niepodległości czy 
osiemdziesięciolecia wybuchu II wojny światowej. Zwłaszcza te drugie obchody 
przyczyniły się znacząco do upowszechnienia wiedzy o przebiegu działań wo-
jennych we wrześniu 1939.

Podsumowanie

Na korzyść rządzącej ekipy zaliczyć można umocnienie polsko-amerykańskiego 
sojuszu, co zaprocentowało większym bezpieczeństwem militarnym i energe-
tycznym. Docenić wypada konsekwentne budowanie Trójmorza czy dołączenie 
do procesu berlińskiego. Niestety, próby prowadzenia bardziej realistycznej 
polityki wobec Białorusi czy Chin nie przyniosły spodziewanych efektów. W tym 
drugim przypadku objawiły się koszty sojuszu z USA. Największym obciąże-
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Andrzej Kohut 

Koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Mię-
dzynarodowej w Warszawie, członek zespołu re-
dakcyjnego portalu klubjagiellonski.pl, gdzie pisze  
o sprawach międzynarodowych. Członek Klubu Ja-
giellońskiego. Z wykształcenia amerykanista.

niem polskiej polityki zagranicznej ostatnich 4 lat pozostaje osłabiona pozycja 
wewnątrz UE, ze względu na szkody wizerunkowe związane m.in. ze sporem 
o reformę sądownictwa. Interesująca wizja nowego otwarcia na arenie między-
narodowej, uwzględniająca takie wyzwania jak rosnąca rola Chin czy potrze-
ba wzmocnienia bezpieczeństwa ze względu na Rosję, została zrealizowana  
z umiarkowanie dobrymi rezultatami.
 
 

 Polityka zdrowotna
 Ocena: -3
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Zdrowie było nisko na liście priorytetów rządów Zjednoczonej Prawicy. Mimo de-
klaracji, nie doszło do głębokiego zreformowania systemu. Jedyna duża reforma 
w postaci utworzenia sieci szpitali nie przyniosła zakładanej poprawy dostępności 
świadczeń. Do historii tej kadencji przejdzie natomiast protest rezydentów, który 
doprowadził do zmiany na stanowisku ministra i przyniósł perspektywę wzrostu na-
kładów na zdrowie do 6% PKB. 

Narodowa Służba Zdrowia -

Program Narodowej Służby Zdrowia, zakładający m.in. likwidację NFZ, utwo-
rzenie Urzędu Zdrowia Publicznego czy postawienie na koordynowaną opiekę, 
zrealizowany został jedynie częściowo. Pozostała obietnica wzrostu finansowa-
nia do 6% PKB, ustawa o koordynacji podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)  
i sieć szpitali. Porzucono realizację spójnej wizji, przez co dzisiejszy obraz „służby 
zdrowia” jest nadal przypadkowym dryfem prywatno-publicznym, z malejącą rolą 
pacjenta i rosnącymi kolejkami do specjalistów. 

Wzrost finansowania ochrony zdrowia +

Pod naciskami protestujących lekarzy-rezydentów rząd zaakceptował perspektywę 
wzrostu nakładów na ochronę zdrowia do 6% PKB w 2024. Wzrost finansowania 
należy ocenić jednoznacznie pozytywnie. Wszak głównym problemem systemu 
ochrony zdrowia jest głębokie niedofinansowanie. 

Sieć szpitali -

Sztandarowy projekt ministra Radziwiłła tzw. sieci szpitali zakładał, że wszystkie 
placówki, które staną się częścią sieci, otrzymają gwarantowane finansowanie 
na 4 lata w formie ryczałtu, w zamian zapewniając dostęp do specjalistów, reha-
bilitacji oraz nocnej i świątecznej opieki. Po dwóch latach funkcjonowania sieci 
kontrola NIK ujawniła, że sieć szpitali nie poprawiła ani sytuacji chorych (śred-

 Polityka zdrowotna
 Ocena: -3
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ni czas oczekiwania do specjalisty wzrósł z 2,8 miesiąca w 2017 do 4 miesięcy  
w 2019), ani finansów większości badanych szpitali (obciążyły je ustawowe pod-
wyżki dla lekarzy i pielęgniarek). Samo założenie połączenia szpitali w sieć było za-
sadne, ale sposób jej organizacji nie dawał szansy na realizację długiej listy celów.

POZ dla wszystkich +

Do 2017 osoba nieopłacająca składek zdrowotnych musiała liczyć się z odpłatno-
ścią za świadczenia także podstawowej opieki zdrowotnej. W 2016 wprowadzono 
zasadę, że nawet nieubezpieczona osoba uzyska je bezpłatnie. Niewątpliwie zmia-
na ta ma pozytywny skutek, ukracając zbędną i kosztowną biurokrację w gabinecie 
medycznym i przywracając konstytucyjną zasadę powszechnego dostępu do pod-
stawowych świadczeń. Można też spodziewać się, że zmiana przyczyni się do po-
lepszenia zdrowia obywateli. 

Opieka koordynowana +

W 2017 wprowadzono koordynowaną opiekę nad pacjentem, zakotwiczoną w ga-
binecie lekarza rodzinnego, sprawującego kontrolę nad zespołem składającym się 
z pielęgniarki i położnej. Koordynator ma posiadać pełnię wiedzy na temat leczenia 
pacjenta, kierować całym procesem i profilaktyką chorób. Model POZ+ rozwijany 
jest bardzo ostrożnie, trudno więc ocenić jego skutki. Nadal nie objął on szerokich 
grup pacjentów i problemów zdrowotnych, nie wdrożono też w pełni narzędzi, któ-
re pomogłyby w realizacji koordynacji (np. e-zdrowia). Niewątpliwie jednak kieru-
nek rozwoju należy ocenić pozytywnie i oczekiwać jego rozszerzenia. 

Wynagrodzenia bez strategii -

Rząd kontynuował reaktywny tryb korekty wynagrodzeń w odpowiedzi na protesty. 
Taktyka osobnych porozumień z kolejnymi grupami była dla rządu przeciwskutecz-
na, ponieważ uruchomiła reakcję łańcuchową. Oddzielenie problemu wynagro-
dzeń od szerszej reformy systemu wydaje się także straconą szansą na kompleksową 
zmianę jakościową, która obejmowałaby nie tylko wzrost płac, ale także zredefinio-
wanie tego, za co system wynagradza różne grupy zawodowe. 

Pilotaże nowych form kompleksowej opieki +/-

Wśród szeregu projektów pilotażowych, testujących nowe modele opieki nad pa-
cjentami, znalazły się: kompleksowa opieka nad pacjentami z niewydolnością serca 
(KONS), środowiskowy model opieki psychiatrycznej i Krajowa Sieć Onkologiczna 
(KSO). O ile KONS przyjęto jako pożądaną zmianę, KSO wywołała kontrowersje  
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w środowisku związane z doborem placówek do sieci czy brakiem punktów od-
niesienia dla zakładanych mierników. Ważnymi, lecz spóźnionymi działaniami, były 
próby zreformowania stojącej na skraju załamania opieki psychiatrycznej, w posta-
ci pilotażu środowiskowego modelu opieki psychiatrycznej opartego na Centrach 
Zdrowia Psychicznego. Niestety, zostały one zintensyfikowane dopiero pod koniec 
kadencji, m.in. pod presją dramatycznych wypadków nieletnich pacjentów umiesz-
czanych z braku miejsc na oddziałach psychiatrii dorosłych. 

Polityka lekowa +/-

Rząd przyjął w 2018 „Politykę Lekową Państwa 2018–2022”. Test w postaci kryzy-
su dostępności leków w 2019 pokazał jednak, że przyjęta strategia, choć formalnie 
wzorcowa, nie przekłada się na zdolność do działania w obliczu rzeczywistych wy-
zwań. 

Apteka dla aptekarza +

Krokiem w kierunku uporządkowania rynku aptecznego i nieśmiałą próbą włączenia 
farmaceutów do procesu leczenia chorych była nowelizacja Prawa farmaceutycz-
nego. U jej podstawy leży założenie, że nową aptekę może otworzyć tylko farma-
ceuta, spełniając dodatkowo ścisłe kryteria geograficzne lokalizacji. Według oceny 
Naczelnej Rady Aptekarskiej nowelizacja przyniosła pozytywne efekty, odwracając 
niekorzystny trend zastępowania aptek indywidualnych przez sieciowe. Rozpoczę-
ło to też proces dekomercjalizacji aptek i przenoszenia ich w głąb systemu ochrony 
zdrowia. 

Zdrowie uczniów +/-

W 2019 uchwalono ustawę o opiece zdrowotnej nad uczniami zakładającą wzmoc-
nienie profilaktyki zdrowotnej w szkole. Tam dzieci mają otrzymać bezpłatną opiekę 
pielęgniarki lub higienistki oraz dentysty. Gabinet pielęgniarki będzie w szkole ko-
niecznością, a gdy w placówce zabraknie gabinetu dentystycznego, świadczenia te 
będą realizowane na zewnątrz. I choć faktyczna realizacja założeń ustawy stoi pod 
znakiem zapytania, to sam kierunek wzmocnienia profilaktyki wśród najmłodszych 
w naturalnym dla nich miejscu należy ocenić pozytywnie. 

E-usługi +/-

Po latach prac uruchomiono w końcu fundament całego systemu, czyli ogólnodo-
stępną bazę danych pacjenta – Internetowe Konto Pacjenta (IKP). Niemal całkowicie 
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 Zasady 
 współpracy

dr Stanisław Maksymowicz 

Ekspert CAKJ ds. zdrowia, adiunkt w Collegium Medi-
cum UWM w Olsztynie, doktor socjologii, członek Pol-
skiego Towarzystwa Socjologicznego, badacz jakości 
życia i funkcjonowania chorych na choroby neurodege-
neracyjne, zachowań zdrowotnych i komunikacji.

Maria Libura 

Ekspert CAKJ ds. zdrowia, kierownik Zakładu Dy-
daktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 
wiceprezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Me-
dycznej.

scyfryzowano zwolnienia lekarskie i pilotażowo uruchomiono e-receptę oraz e-skie-
rowania. I choć są to przełomowe na skalę Polski działania, w chwili obecnej e-zdro-
wie to głównie spełnienie ideału kontroli nad poczynaniami pacjenta i lekarza. Jego 
wartość w procesie leczenia i profilaktyki jest niewielka i tak będzie, aż zintegro-
wane e-usługi nie staną się pełnoprawnym narzędziem do koordynacji pacjentów  
w całym systemie. 

Podsumowanie

Działania w obszarze zdrowia rządów Zjednoczonej Prawicy pozbawione były spój-
ności. Mimo wczesnej próby całościowej reformy, poprzestano na rozproszonych 
działaniach w różnych obszarach. Taka płytka polityka zdrowotna, choć punktowo 
skuteczna w zażegnywaniu kryzysów, nie rozwiązała podstawowego problemu 
polskiego systemu ochrony zdrowia, jakim jest dostępność opieki medycznej. Pro-
blem ten wręcz się pogłębił i dotyka coraz szerszych grup społecznych, stając się 
zarzewiem poważnego kryzysu.
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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, prowadzi dzia-
łalność na rzecz zmiany prawa poprzez uczestnictwo w konsultacjach publicz-
nych, udział w posiedzeniach komisji Sejmu i Senatu, kierowanie petycji do 
organów władzy publicznej oraz udział w innych formach konsultowania rozwią-
zań prawnych organizowanych przez instytucje publiczne, polityków i organiza-
cje obywatelskie. Działalność ta ma charakter misyjny, jest prowadzona zgodnie  
z zasadą prymatu dobra wspólnego i finansowana ze środków własnych stowa-
rzyszenia. Zdecydowana większość publikowanych przez nas materiałów ma 
charakter misyjny. Każdorazowo, jeżeli materiał powstał we współpracy z part-
nerem zewnętrznym lub został sfinansowany ze środków innych niż środki wła-
sne 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”.

 Zasady 
 współpracy
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Przejrzystość

Warunkiem podjęcia współpracy doradczej z podmiotami rynkowymi jest za-
gwarantowanie w umowie pomiędzy stronami pełnej transparentności zasad 
współpracy. Opracowany we współpracy z zewnętrznym partnerem materiał 
oznaczony jest na stronie tytułowej nazwą i logiem partnera. Informacja o part-
nerstwie 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 pro-
jektów aktów prawnych wyklucza dalsze zaangażowanie Klubu Jagiellońskiego 
w proces stanowienia prawa w dziedzinie bezpośrednio związanym z tematem 
współpracy na co najmniej 12 miesięcy od publikacji materiału powstałego  
w partnerstwie. Eksperci CA KJ, którzy uczestniczą w procesie stanowienia pra-
wa, a za pośrednictwem CA lub indywidualnie wykonywali zlecenia na zamó-
wienie podmiotów rynkowych, zobowiązani są do uprzedniego, każdorazowe-
go 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 CA KJ 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 legi-
slacyjne, CA KJ nie zaprasza imiennie zawodowych polityków ani urzędników. 
Klub Jagielloński, w ramach działalności statutowej, organizuje różnego rodzaju 
debaty, spotkania i seminaria z udziałem przedstawicieli różnych dziedzin życia 
publicznego, w tym osób ze świata biznesu i polityki. Spotkania tego rodzaju, 
gdy dotyczą zagadnień regulacyjnych i pokrewnych, zawsze mają charakter mi-
syjny i finansowane są wyłącznie ze środków własnych stowarzyszenia.
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Kierunek Bałkany! Znaczenie i potencjał współpracy 
Polski z państwami Bałkanów Zachodnich

Polska ma potencjał, aby stać się istotnym podmiotem na  
Bałkanach Zachodnich. Dobrą podstawą tego procesu jest 
bezprecedensowy wzrost aktywności polskiej dyplomacji na 
Bałkanach Zachodnich w ostatnich latach.

Deglomeracja czy degradacja? Potencjał rozwoju 
średnich miast w Polsce

Jeśli poważnie traktujemy hasła o równoważeniu rozwoju 
kraju, potrzebujemy większej liczby biegunów wzrostu postaci 
ośrodków subregionalnych. Miasta pozbawione przywilejów 
„wojewódzkich” nie tylko nie mają równego dostępu do  
środków i inwestycji, ale tracą również kapitał ludzki.

W stronę Lewiatana? O naruszeniach zasady  
subsydiarności w Unii Europejskiej

Parlamenty narodowe w niewielkim stopniu przyczyniają się 
do niwelowania deficytu demokratycznego UE. Zamiast tego 
pełnią funkcję legitymizującą dla ekspansji kompetencyjnej  
i rozwoju systemu regulacyjnego w UE. Przedstawiamy  
kolejny raport CAKJ autorstwa prof. Tomasza Grosse.

Nowa współzależność. Perspektywy rozwoju pol-
sko-niemieckiej współpracy gospodarczej

W najbliższych latach Polska i Niemcy staną przed  
wyzwaniem wypracowania nowego modelu rozwojowego. 
Eksperci Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, Ośrodka 
Studiów Wschodnich oraz Polskiego Instytutu Ekonomicznego 
analizują potencjalne pola współpracy oraz największe bariery.

  Dorobek publikacyjny
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Rząd pod lupą. Ranking polityk publicznych 2018

Fragmentaryczność reform, odwlekanie działań, bierność  
w wielu obszarach – to wątki przewijające się w licznych  
rozdziałach syntezy. Rzut oka na wystawione rządowi cenzurki 
nie nastraja optymistycznie: jakość rządzenia pozostaje  
w Polsce niska.

Lekarstwo dla uniwersytetu. Kolegia jako sposób  
na decentralizację polskich uczelni

W raporcie poddajemy pod rozwagę propozycję zmiany 
struktury uczelni, zakładającą wprowadzenie instytucji  
tzw. kolegiów, które mogą stać się potrzebnym,  
skutecznym forum wewnętrznej współpracy, niezbędnej  
dla spożytkowania energii obecnej na polskich uczelniach.

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.
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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.

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.

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.
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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.
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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.

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. 

Wpływ kapitału. Jak mierzyć korzyści, które  
przedsiębiorstwo przynosi polskiej gospodarce

Dla uniknięcia peryferyzacji gospodarki należy otoczyć spo-
łecznym i publicznym szacunkiem tych przedsiębiorców, którzy 
prowadząc działalność gospodarczą, przynoszą duże korzyści 
gospodarce krajowej. Proponujemy więc metodę mierzenia 
korzyści polskiej gospodarki.
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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.

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.

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.



Kontakt w sprawie 
współpracy: 

 
Paweł Musiałek 
Dyrektor CAKJ,  

członek zarządu Klubu Jagiellońskiego 
 

tel: 792 302 130  
pawel.musialek@klubjagiellonski.pl

 
www.klubjagiellonski.pl
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