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Streszczenie
Artykuł przedstawia wybrane problemy polskiego sektora finansów publicznych 

w latach 2007–2010. W tych latach nie podjęto działań zmierzających do rozwiązania 
żadnego z problemów polskiego sektora publicznego zidentyfikowanych w latach 
poprzednich. Reforma finansów publicznych z sierpnia 2009 roku zawiera jedynie 
zmiany kosmetyczne, takie jak zmiany nazw jednostek sektora finansów publicz-
nych, i nie wprowadza mechanizmów, które wymuszałyby większą efektywność ich 
działalności. Z planów na lata 2010–2011 wynika, że nie zostaną podjęte żadne nowe 
znaczące reformy.

Wprowadzenie

Światowy kryzys finansowy – w tym sytuacja finansów publicznych 
Grecji, podważająca powszechnie przyjmowany aksjomat o niemożności 
bankructwa państwa, w dodatku państwa europejskiego i należącego do strefy 
euro – jest okolicznością uzasadniającą postawienie pytań o stan polskiego 
sektora publicznego i kierunki zmian. Jak stwierdził Joseph E. Stiglitz: „jednym 
z najważniejszych dóbr publicznych jest jakość zarządzania państwem: 
wszyscy odnosimy korzyści z lepiej zorganizowanego, sprawniejszego, 
bardziej troszczącego się o sprawy obywateli państwa. Jeżeli państwo jest 
w stanie zwiększyć efektywność swego działania i obniżyć podatki bez 
ograniczania zakresu dostarczanych usług publicznych, to korzystają na tym 
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wszyscy”1. W tym aspekcie należy również rozważać przedstawione koncep-
cje reform sektora publicznego w Polsce.

1. Reformy podjęte w latach 2007–2009 i plany na lata 2010–2011

W okresie wymienionym w tytule rządziła w Polsce, i wszystko 
na to wskazuje, że będzie rządzić do roku 2011, koalicja partii: Platforma 
Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe. 

Oceniając te rządy na podstawie dotychczas zaistniałych faktów, a nie 
obietnic przed- i powyborczych2, należałoby wskazać następujące główne 
kierunki podjętych działań:
 – całkowita wymiana reprezentantów Skarbu Państwa w radach nadzorczych 

i zarządach spółek kapitałowych,
 – przyspieszona prywatyzacja majątku Skarbu Państwa,
 – reforma finansów publicznych zawarta w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 

roku3, która weszła w życie 1 stycznia 2010 roku,
 – reforma służby zdrowia zawarta w pakiecie ustaw z 6 listopada 2008 roku.

Pozostałe zagadnienia, w szczególności drobne zmiany prawa zawarte 
w dokumentach Plan stabilności i rozwoju i Pakiet antykryzysowy4, nie miały 
większego znaczenia dla gospodarki kraju.

Powyższy zakres zagadnień istotnych dla finansów publicznych należa-
łoby powiększyć o elementy planu działań rządu na drugą część jego kadencji,  
ogłoszonego w styczniu 2010 roku Planu rozwoju i konsolidacji finansów 
2010–2011, tj. m.in.:
 – wprowadzenie reguły wydatkowej, która ma służyć obniżeniu deficytu 

strukturalnego (wydatki nie będą przekraczały 1 proc. w ujęciu realnym 
do momentu osiągnięcia kryterium z Maastricht, czyli utrzymania deficytu 
na poziomie 3 proc. PKB);

1 J.E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, WN PWN, Warszawa 2004, s. 176–177.
2 W latach 2005–2007 działał tzw. gabinet cieni Platformy Obywatelskiej, opracowujący 

komplet regulacji alternatywnych wobec rządu poprzedniej koalicji, jednakże nie potrafiono 
pokazać żadnych efektów pracy tego ciała.

3 DzU z 2009 r., nr 157, poz. 1240, ze zm.
4 http://www.kprm.gov.pl/rzad/dzialania_antykryzysowe_rzadu/.
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 – wprowadzenie reguły budżetowej, według której wydatki będą rosły wol-
niej niż gospodarka (reguła ta zostanie wprowadzona po spełnieniu kry-
terium z Maastricht);

 – przyspieszenie prywatyzacji oraz obniżenie odpisów z wpływów z prywa-
tyzacji na fundusz reprywatyzacji z dotychczasowych 5 proc. do 1,5 proc. 
oraz na fundusz restrukturyzacji przedsiębiorców z 15 proc. do 3 proc.;

 – dokończenie reformy emerytalnej – stopniowe ujednolicenie systemu eme-
rytalnego służb mundurowych z powszechnym systemem emerytalnym. 
Powszechny system emerytalny obejmowałby funkcjonariuszy i żołnierzy 
rozpoczynających służbę od 1 stycznia 2012 roku;

 – uwolnienie zamrożonych rezerw gotówkowych – wprowadzenie obowiąz-
ku lokowania wolnych środków wybranych jednostek sektora finansów  
publicznych na rachunkach ministra finansów. Obecnie znaczna część środ-
ków jednostek sektora finansów publicznych, tj. kilkanaście do 20 mld zł,  
jest lokowana w sektorze bankowym, co powoduje powstanie niepotrzeb-
nych kosztów.

Odnosząc się do dwóch pierwszych planowanych zamierzeń, można je-
dynie postawić pytanie, dlaczego zasady te nie obowiązują od 2008 roku, a są 
ciągle w sferze zamierzeń. Trzeci pomysł jest kontynuacją kreatywnej księgo-
wości, za pomocą której w 2009 roku znaleziono 21,1 mld zł „oszczędności” 
budżetowych. Zagadnienie reform emerytalnych wymaga odrębnego opra-
cowania, a odnosząc się do koncepcji nazwanej „uwolnieniem zamrożonych 
rezerw gotówkowych”, należy stwierdzić, że obecny stan jest efektem reformy 
finansów publicznych autorstwa tego rządu zawartej w ustawie z 27 sierpnia 
2009 roku. Przedstawiony wyżej opis odnosi się do stanu sprzed wejścia w ży-
cie ww. ustawy, gdy rzeczywiście wolne środki były przez jednostki sektora 
finansów publicznych lokowane na lokatach krótkoterminowych, najczęściej 
ON, co zmniejszało straty sektora finansów publicznych. Od 1 stycznia br. 
lokowania wolnych środków zakazuje art. 48 nowej ustawy, a zatem są one 
przetrzymywane na rachunkach bieżących i tym samym lokowane przez same 
banki, które przecież znają nowe przepisy i na nich zarabiają. Niezależnie 
od tego, czy odsetki, które banki zarobią od tych lokat, stanowią nienagła-
śniany przez rząd instrument wsparcia banków ze środków publicznych, 
to niemożność lokowania wolnych środków jest ewidentnym źródłem strat 
sektora finansów publicznych w 2010 roku. Przykład ten pokazuje słuszność 
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powiedzenia ministra M. Wilczka5, który kiedyś stwierdził, że „są ludzie, 
którym warto bardzo dużo płacić, aby zechcieli nic nie robić”.

2. Były prezydent jako jedyna przyczyna braku reform? 

Rządowa propaganda6, tłumacząc słabe tempo prac legislacyjnych 
w sprawie reform finansów publicznych, niezłomnie wskazywała na byłego 
prezydenta, grożącego rzekomo nieustannym wetowaniem i przesyłaniem 
do Trybunału Konstytucyjnego wszelkich ustaw autorstwa tego rządu. Tego 
rodzaju wyjaśnienia mają charakter czysto polityczny, nawet wtedy gdy 
podpisują się pod nimi i powielają w środkach masowego przekazu niektó-
rzy znani ekonomiści7, w szczególności w sytuacji, gdy właśnie w obecnej 
kadencji pierwszy raz w historii tzw. III RP senat odwołał swoje planowane 
posiedzenie z powodu nieotrzymania z sejmu żadnej ustawy8. W okresie od 
listopada 2007 do 10 kwietnia 2010 roku prezydent RP podpisał 526 ustaw, 
zgłosił weto do 18, a 19 skierował do Trybunału Konstytucyjnego9. Z danych 
tych wynika, że relacja ustaw zakwestionowanych do podpisanych wynosi 
7%, przy czym ustaw zawetowanych, a więc zakwestionowanych z powodów 
merytorycznych, 3,4%, a ustaw przekazanych do Trybunału Konstytucyjnego, 
a więc generujących wątpliwości konstytucyjne, 3,6%. W tym miejscu należa-
łoby wskazać istotność funkcji prezydenta w polskim systemie legislacyjnym, 
gdyż jest on jedynym strażnikiem poszanowania zapisów konstytucji, oraz 
złożoność tej funkcji w sytuacji, gdy sama konstytucja ogranicza własne 
znaczenie prawne, dopuszczając w art. 190 ust. 3 konstytucji10 dalsze obowią-
zywanie niezgodnej z nią ustawy nawet przez 18 miesięcy od dnia orzeczenia 

5 Minister przemysłu w rządzie M.F. Rakowskiego w latach 1988–1989.
6 W strukturze rządu nie ma ministerstwa propagandy; zadania te realizuje Kancelaria 

Prezesa Rady Ministrów.
7 M.in. G. Osiecki, Balcerowicz: Prezydent to hamulcowy, wywiad z Leszkiem 

Balcerowiczem w „Dzienniku Gazeta Prawna”, 4.03.2010, http://dziennik.pl/gospodarka/ar-
ticle562290/Balcerowicz_Prezydent_to_hamulcowy.html; Balcerowicz: prokuratura, media 
i Kaczyński psują polską gospodarkę, strona internetowa „Wprost24”: http://www.wprost.pl/
ar/191580/Balcerowicz-prokuratura-media-i-Kaczynski-psuja-polska-gospodarke/ i in.

8 Senat odwołał posiedzenie z powodu braku pracy, informacja z 14.02.2008 o przełożeniu 
planowanego na 21.02.2008 r. posiedzenia senatu na dzień 5.03.2008 r., www.gazeta.pl. 

9 Dane ze strony internetowej: www.prezydent.pl.
10 Ustawa z dnia 2.04.1997 r., DzU z 1997 r., nr 78, poz. 483, ze zm.
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Trybunału Konstytucyjnego. W ten sposób jakakolwiek ustawa, całkowicie 
niezgodna z konstytucją, jest od niej ważniejsza, co w praktyce oznacza 
zachętę dla sejmu i senatu do tworzenia ustaw niezgodnych z konstytucją, 
bo i tak to właśnie te ustawy przez oczekiwany czas będą źródłem prawa. 
Zachęta ta jest tym większa, że tworzący niezgodne z konstytucją ustawy 
nie podlegają żadnym sankcjom karnym ani finansowym, w przeciwieństwie 
m.in. do prezydenta, premiera i ministrów, podlegających odpowiedzialności –  
przynajmniej hipotetycznie – przed Trybunałem Stanu. 

W tym systemie, w którym przyjęta w ogólnokrajowym referendum 
konstytucja jest nic nieznaczącym świstkiem papieru, elementem niespójnym 
z innymi jest rola prezydenta. Spośród podmiotów, którym na mocy art. 191 
konstytucji przyznano prawo złożenia wniosku do Trybunału Konstytucyjnego 
o zbadanie zgodności danej ustawy z konstytucją, tylko prezydent ma na mocy 
art. 122 ust. 3 konstytucji możność takiej interwencji, zanim ustawa wejdzie 
w życie. W związku z tym osoba pełniąca ten urząd ma dwie możliwości: 
albo będzie bezmyślnym podpisywaczem wszystkiego, co w sejmie zostanie 
wytworzone – kierując się literą konstytucji, która sama siebie uznała za 
mniej ważną od najgłupszej i najbardziej przestępczej ustawy, albo będzie 
stosował weto – kierując się duchem konstytucji jako ustawy zasadniczej, 
najważniejszego z wymienionych w art. 87 ust. 1 konstytucji źródeł prawa, 
nie zważając na deprecjonujące ją zapisy art. 190 ust. 3. Tylko drugi ze wska-
zanych kierunków działania prowadzi do budowy systemu, który można by 
określić terminem państwo prawa, w którym prawo wykonuje się i traktuje 
poważnie. Oczywiście nie zwalnia to z potrzeby szukania oszczędności w sys-
temie legislacyjnym. Interesującą koncepcję w tym zakresie zaprezentował  
W. Pawlak, proponując likwidację senatu i przekazanie jego kompetencji urzę-
dowi prezydenta11. Jak wyżej przedstawiono, 19 ustaw przeszło przez senat 
niezauważenie i tylko prezydent podjął działania w celu uchronienia polskiego 
systemu prawnego przed kolejnymi bublami legislacyjnymi. Utworzony na 
potrzeby realizacji porozumień okrągłostołowych w 1989 roku senat od lat 
jest przykładem trwałości rozwiązania tymczasowego i zbędnego w dłuższej 
perspektywie organu władzy, którego likwidacja zapowiadana jest przed każ-

11 A. Werner, P. Siennicki, Pawlak: Platforma, jak kiedyś SLD, popełnia grzech pychy, wy-
wiad w „Polska. The Times”, 27.11.2009, http://www.polskatimes.pl/stronaglowna/191295,paw
lak-schetynie-moge-powiedziec-witamy-w-klubie-facetow-po,id,t.html#material_7.



536 Mirosław Starzyński

dymi wyborami. Nie bez znaczenia są też koszty utrzymania tych podmiotów, 
które w 2010 roku w przypadku urzędu prezydenckiego wyniosą 73 mln, 
a w przypadku senatu 87 mln zł12.

Odnosząc się do zgłaszanych przez prezydenta wet, należy zauważyć, że 
znaczna ich liczba nie została przez sejm odrzucona, co oznacza, że podane 
przez prezydenta argumenty zostały uznane. Analiza uzasadnień stanowisk 
prezydenta wskazuje, że podnoszone zastrzeżenia miały poważne przesłanki 
ekonomiczne. Na przykład wykładając przesłanki zgłoszenia weta do ustawy 
o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji z dnia 13 czerwca 2008 
roku13, stwierdzono m.in.: „Akceptacja przyjętych w ustawie z dnia 13 czerw-
ca 2008 r. rozwiązań oznaczałaby, że wynagrodzenia kadry kierowniczej 
spółek publicznych oraz wynagrodzenia pracowników tych spółek uległyby 
dalszemu rozwarstwieniu. Tak duże zróżnicowanie wynagrodzeń kadry kie-
rowniczej i pracowników, będące skutkiem jednostronnych zmian prawnych, 
których adresatem jest wyłącznie kadra zarządzająca, może w konsekwencji 
doprowadzić do rażących dysproporcji”.

Warto w tym miejscu odwołać się do motywów ustawodawczych, które 
zdecydowały o uchwaleniu przepisów limitujących wynagrodzenia kadry 
kierowniczej spółek Skarbu Państwa. Zasadnicze powody to niekontrolowany 
wzrost wynagrodzeń kadry kierowniczej oraz ukształtowanie systemów wy-
nagrodzeń w taki sposób, że nie były one zorientowane na spełnienie funkcji 
motywacyjnej. Konsekwencją było rozerwanie związku między poziomem 
i dynamiką wynagrodzeń a wynikami ekonomicznymi oraz nie mające 
uzasadnienia ekonomicznego rozwarstwienie dochodów osób wchodzących 
w skład organów zarządzających i pracowników. Analizę tych niekorzystnych 
zjawisk szczegółowo dokumentuje informacja Najwyższej Izby Kontroli 
o wynikach kontroli kosztów osobowych w przedsiębiorstwach państwowych 
i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa przeprowadzonej w 1999 roku 
(dokument NIK nr 138/2000). Istotne jest, by wprowadzenie nowych regulacji 
uwalniających wynagrodzenia członków zarządów oraz organów nadzorczych 
spółek publicznych eliminowało możliwość wzrostu wynagrodzeń w przy-
padku, gdy nie wzrasta efektywność gospodarowania mieniem spółki. A więc, 
by nie powtórzyła się sytuacja mająca miejsce do 2000 r.”

12 Zał. nr 2 do ustawy budżetowej na 2010 r. 
13 Druk sejmowy nr 481, www.sejm.gov.pl.
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Niejako przy okazji prezydent wskazał na konieczność uregulowania 
zagadnień multietatowych członków zarządów i rad nadzorczych: „Odnieść 
należy się również do występujących nieprawidłowości dotyczących osiąga-
nia dodatkowych przychodów przez osoby kierujące spółkami publicznymi 
z tytułu uczestnictwa w organach innych spółek z udziałem kapitału Skarbu 
Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Nowe zasady wynagradza-
nia członków zarządów spółek publicznych muszą być związane z eliminacją 
występujących nieprawidłowości polegających na otrzymywaniu przez 
członków zarządów spółek publicznych wynagrodzenia z tytułu obecności 
w organach innych spółek z udziałem kapitału Skarbu Państwa lub jednostek 
samorządu terytorialnego”. 

Przede wszystkim jeśli chce się podwyższyć wynagrodzenia członkom 
zarządów i rad nadzorczych, należy najpierw odpowiedzieć na pytanie: za 
co? Autorzy ustawy nie odpowiedzieli na to pytanie w projekcie ustawy. 
Odpowiedzi należy szukać w głównej przesłance, na której oparte jest przy-
spieszenie prywatyzacji, tj. daleko gorszym zarządzaniu majątkiem skarbu 
państwa w porównaniu z zarządzaniem w firmach prywatnych, prowadzącym 
do dalszej deprecjacji tego majątku, przed którą tylko szybka prywatyzacja 
może ocalić chociaż część tego majątku. Odpowiedź zatem brzmi: za nic. 

Z jakiej przyczyny zatem podjęto taką inicjatywę ustawową? Wyłącznie 
w celu sprostania apetytom nowo ustanowionych władz spółek z udziałem 
Skarbu Państwa jako konsekwencji jedynej sprawnie przeprowadzonej ope-
racji gospodarczej, tj. totalnej wymiany składów personalnych tych gremiów 
po wyborach 2007 roku. 

Z ekonomicznego punktu widzenia nie ma żadnych powodów, aby Skarb 
Państwa zatrudniał jakościowo gorszych członków zarządów i rad nadzor-
czych spółek od zatrudnianych przez podmioty prywatne. Istotą problemu 
jest odpowiedź na pytanie, dlaczego tak się dzieje, że zarządzający majątkiem 
Skarbu Państwa kieruje do zarządów i rad nadzorczych osoby, których nigdy 
by tam nie skierował, gdyby był to jego majątek prywatny. Otóż dzieje się 
tak z tego powodu, że kierujący te osoby w żaden sposób nie odpowiada 
za ich pracę, w żaden sposób nie odpowiada za to, czy majątek ten będzie 
pomnażany, czy deprecjonowany. Przy obowiązującej ogólnej ideologii pry-
watyzacyjnej było wręcz zapotrzebowanie na źle działające przedsiębiorstwa 
Skarbu Państwa, aby można było je ratować prywatyzacją. O ile reprezentanci 
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podmiotów prywatnych czują nacisk inwestorów, którzy stawiają swój mają-
tek na ich sprawną pracę, to reprezentanci Skarbu Państwa nie czują żadnej 
motywacji do pomnażania majątku Skarbu Państwa, tj. inwestora wcale 
niezainteresowanego pomnażaniem swojego majątku. W praktyce nie istnieją 
również żadne sankcje z tytułu złego zarządzania majątkiem państwowym 
poza bardzo rzadko spotykanym brakiem absolutorium, gdyż przecież spółki 
Skarbu Państwa „muszą” działać słabo, bo są państwowe. Analiza reprezen-
tacji Skarbu Państwa w organach spółek pozwala na uogólnienie, że w wielu 
przypadkach kryterium doboru stanowił motyw dodatkowych zarobków tych 
osób, a nie interes państwa. 

Słabość dotychczasowego systemu i brak jakichkolwiek zmian dostrzegła 
Rada Gospodarcza przy premierze14, która dla zapewnienia porównywalnej 
merytorycznie jakości zarządzania spółkami Skarbu Państwa zaproponowała, 
aby w miejsce dotychczasowych zasad nominacji przez ministra Skarbu po-
wołać Komitet Nominacji, w którego skład weszłoby 10–15 niekwestionowa-
nych autorytetów z kraju i zagranicy. Komitet miałby decydować o wyborze 
członków rad nadzorczych wszystkich spółek Skarbu Państwa, co w praktyce 
powinno oznaczać wymianę znacznej części dotychczasowych kadr. Gremium 
to zwróciło również uwagę na wskazane przez prezydenta blisko półtora roku 
temu zagadnienie multietatowych reprezentantów Skarbu Państwa.

Niezależnie od powyższego przedstawione poglądy prezydenta są 
zbieżne z odkryciami R. Batry, który uważał, że główną przyczyną wielkiej 
depresji lat 1930 była nierówna dystrybucja dochodu i w konsekwencji kon-
centracja bogactwa. W związku z powyższym w celu ograniczenia przyczyn 
wielkich kryzysów gospodarczych działania powinny być skierowane na 
zmniejszenie nierówności w podziale dochodu w społeczeństwie15. W opar-
tym na tym założeniu systemie PROUT16 postuluje się, aby została ustalona 
zależność pomiędzy minimalnym i maksymalnym wynagrodzeniem za 
pracę w gospodarce, a maksymalne wynagrodzenie za pracę nie powinno być 
większe niż dziesięciokrotność wynagrodzenia minimalnego. Zawetowana 

14 T. Siemieniec, Koniec nieładu w spółkach skarbu, „Puls Biznesu”, 1.06.2010, http://
www.pb.pl/Default2.aspx?ArticleID=AAA0EDA4-8044-45B3-A437-18A57FD6A658.

15 R. Batra, Regular Cycles of Money, Inflation, Regulation and Depressions, Venus 
Books, Dallas 1985.

16 Nazwę można przetłumaczyć jako Teoria Użytecznego Rozwoju; skrót PROUT pocho-
dzi od: Pro – od Progressive, U – od Utilization i T – od Theory.
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ustawa zmierzała w stronę pogorszenia relacji między wynagrodzeniem władz 
spółek i pracowników, przy czym już teraz wielomilionowe dochody roczne 
zarządów w spółkach prywatnych wielokrotnie przekraczają roczne dochody 
prezydenta, premiera, ministrów, sędziów Sądu Najwyższego oraz Trybunału 
Konstytucyjnego i innych najważniejszych osób w państwie. 

Z kolei weto wobec ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o zakładach 
opieki zdrowotnej17 wchodzącej w skład pakietu ustaw reformujących or-
ganizację służby zdrowia zostało uzasadnione niezawarciem w tej ustawie 
żadnych mechanizmów gwarantujących zapewnienie przez państwo dalszego 
funkcjonowania jednostek świadczących opiekę zdrowotną. W związku 
z tym, że obecnie funkcjonujące ZOZ-y miałyby być przekształcone docelowo 
w spółki kapitałowe, stałyby się zwykłymi przedsiębiorstwami dążącymi do 
maksymalizacji zysku, a zadanie ratowania życia i zdrowia obywateli zeszło-
by na drugi plan. Jak wskazano w uzasadnieniu wniosku18: „Zakłady opieki 
zdrowotnej realizują ważny cel publiczny, polegający na ochronie zdrowia. Ich 
likwidacja jest więc swoistą ostatecznością i gdyby miała się wiązać z niemoż-
nością realizowania celu podstawowego, nie zawsze mogłyby usprawiedliwiać 
ją kalkulacje ekonomiczne. Ochrona życia i zdrowia obywateli jest bowiem 
jedną z najważniejszych wartości konstytucyjnych i z pewnością odstąpienia 
od ich realizacji nie można usprawiedliwiać wyłącznie korzyściami gospodar-
czymi. Tworząc przepisy, które określają rodzaje zakładów opieki zdrowotnej, 
zasady ich organizacji i funkcjonowania, ustawodawca winien przewidzieć 
mechanizmy, które dadzą gwarancję i zabezpieczenie, że zakłady te będą 
mogły realizować cele, dla których je utworzono”.

Jest oczywiste, że opłacalność leczenia jest związana z możliwościami 
finansowymi pacjentów, z tym, że jeżeli przez lata pobierano składki na ubez-
pieczenie, to ubezpieczenie to powinno również jakieś świadczenia finansować, 
a nie pobierać składki ubezpieczeniowe i odsyłać do leczenia finansowanego 
z funduszy pacjentów. Podobnie opłacalność leczenia różnych chorób jest 
różna, a najgorszą sytuację finansową mają szpitale, które leczą najtrudniejsze 
przypadki. Najtrudniejsze przypadki są jednocześnie skrzętnie omijane przez 
podmioty działające komercyjnie. Propozycja sprowadzająca się w zasadzie 
do zmiany formy organizacyjnej, czyli przekształcenia w spółki kapitałowe, 

17 Druk sejmowy nr 284, www.sejm.gov.pl.
18 www.prezydent.pl.



540 Mirosław Starzyński

w świetle wyżej przedstawionych problemów z efektywną działalnością już 
istniejących spółek Skarbu Państwa, musiała być uznana za wstęp do kolejnej 
przyspieszonej prywatyzacji, mającej w przyszłości na celu ratowanie spółek 
kapitałowych z branży ochrony zdrowia i pozbawienie części ubezpieczonych 
realnej możliwości otrzymania świadczeń zdrowotnych. 

Sprawą wyboru politycznego jest kwestia zaangażowania państwa w sys-
tem ubezpieczeń zdrowotnych, który w Polsce ma charakter niechcianego przez 
rządzących bagażu po poprzednim systemie, ale który w USA jest nowością 
wprowadzoną przez obecnie rządzącą ekipę B. Obamy. We wspomnianym 
wcześniej systemie gospodarczym PROUT przyjęto, że obowiązkiem państwa 
jest zapewnienie wszystkim obywatelom opieki medycznej i możliwości edu-
kacji. Piramidalny schemat tego systemu przedstawiono na rysunku 1.

 

 

 

    BEZPŁATNA OPIEKA 
MEDYCZNA     

   BEZPŁATNA EDUKACJA    
  SEKTOR MAŁEGO BIZNESU   
  – prywatna własność   
  – spółki kapitałowe   
  – małe spółdzielnie   
  – rolnictwo   
 SEKTOR SPÓŁDZIELCZY  
 – masowe dobra konsumpcyjne  
 – przemysł lekki  
 – wielkoobszarowe gospodarstwa rolne  

SEKTOR PUBLICZNY 
– przemysł surowcowy i energetyka 

– przemysł ciężki 
– transport publiczny 

– obrona  

Rys. 1.  System ekonomiczny PROUT
Źródło:  R. Batra, PROUT: The Alternative to Capitalism and Marxism, University 

Press of America, Inc., Lanham 1980, s. 47.

System dzieli się na pięć głównych sektorów, tj. publiczny, spółdziel-
czy, prywatny, edukacji i ochrony zdrowia, przy czym rolnictwo ujęte jest 
w sposób analogiczny jak przemysł. Edukacja i ochrona zdrowia mogłyby 
być ujęte jako części trzech pierwszych sektorów, lecz ich znaczenie wymaga 
specjalnego traktowania. Sektor publiczny jest bazą, na której posadowione 
są pozostałe elementy systemu, począwszy od sektora spółdzielczego, poprzez 
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sektor małego biznesu, a na szczycie piramidy są bezpłatna edukacja i ochrona 
zdrowia, dla których bazą są niżej posadowione 3 sektory tego systemu ekono-
micznego. System ten podkreśla społeczną istotność dostępnej dla wszystkich 
możliwości ochrony zdrowia.

3. Reforma finansów publicznych

Reformą niezawetowaną jest wskazana wyżej nowa ustawa o finansach 
publicznych i przepisy ją wprowadzające, w której oprócz powielenia po-
przedniej ustawy wprowadzono wiele dyskusyjnych nowych rozwiązań, np.:
 – wspomniany wyżej zakaz lokowania wolnych środków finansowych nie-

których jednostek sektora finansów publicznych;
 – obsługę wydatków w ramach budżetu środków europejskich przeniesiono 

do BGK,
 – dokonano zmiany nazwy agencji państwowych na agencje wykonawcze,
 – przedefiniowano zadania audytu wewnętrznego i dodano tworzenie komi-

tetów audytu;
 – likwiduje się sprawnie działający na rzecz osób niepełnosprawnych 

PFRON, przenosząc jego zadania do całkowicie niesprawnych w tym za-
kresie samorządów;

 – po 6 latach członkostwa w Unii Europejskiej w dalszym ciągu nie adapto-
wano do polskiego systemu finansów publicznych rozwiązań tam przyję-
tych, np. w zakresie zasad rozliczania środków finansowych, horyzontu 
planistycznego itd.

W ustawie tej nie zawarto mechanizmów ekonomicznych dających 
szanse zwiększenia efektywności zarządzania finansami sektora finansów 
publicznych. Braki te obecnie rząd stara się uzupełniać, zgłaszając na przykład 
pomysły centralizacji zamówień publicznych19, dzięki czemu – jak stwierdził 
minister M. Boni: „jak się kupuje wspólnie dla całej administracji usługi 
czy produkty, wychodzi dużo taniej”. Koncepcja ta oznaczałaby całkowite 
odwrócenie dotychczas obowiązującego kierunku decentralizacji państwa, 
gdyż to w samorządach miało być taniej, a jedynym jej skutkiem będzie ogól-
nokrajowy paraliż zaopatrzeniowy. Poza tym jest to szukanie pieniędzy nie 

19 G. Osiecki, Tak Boni chce wyczarować kilka miliardów, „Dziennik Gazeta Prawna”, 
4.06.2010, http://dziennik.pl/gospodarka/article620651/Tak_Boni_chce_wyczarowac_kilka_
miliardow.html.
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tam, gdzie ich najwięcej sektor publiczny traci. Na przykład do sprawy rene-
gocjacji zasad obsługi systemu informatycznego ZUS oddelegowano z rządu 
socjologa Derdziuka, czego wyniki w postaci kontynuacji dotychczasowych 
zasad budowy systemu informatycznego i topienia w tym systemie kolejnych 
publicznych miliardów złotych były nietrudne do przewidzenia20. 

Wnioski

1. Kierowanie do Trybunału Konstytucyjnego ustaw wątpliwych 
z prawnego punktu widzenia i wetowanie ustaw zawierających wadliwe roz-
wiązania ekonomiczne jest podstawowym prawnym obowiązkiem wybranego 
w powszechnych wyborach prezydenta.

2. Polski sektor publiczny nie wypracował mechanizmów zarządzania 
majątkiem Skarbu Państwa; przyspieszona prywatyzacja, czyli wyprzedaż, jest 
cechą charakterystyczną podmiotów nieradzących sobie z zarządzaniem własnym 
majątkiem zarówno w przypadku osób fizycznych, jak i w przypadku państwa.

3. Dotychczasowe realne działania w zakresie modernizacji sektora 
finansów publicznych, zmaterializowane w ustawie o finansach publicznych 
z 27 sierpnia 2009 roku, nie tylko nie dają nadziei na zwiększenie efektywności 
sektora finansów publicznych, ale dają podstawy do obaw o obniżenie jakości 
dotychczas realizowanych zadań publicznych, np. w zakresie wspierania osób 
niepełnosprawnych.

4. W sektorze finansów publicznych nie tylko nie wprowadzono no-
wych innowacyjnych rozwiązań, lecz nawet w ciągu 6 lat członkostwa w Unii 
Europejskiej nie zaadaptowano rozwiązań tam przyjętych jako standard; ko-
nieczność obsługi zbędnych, biurokratycznych, polskich przepisów z zakresu 
finansów publicznych generuje wprost zbędne obciążenie biurokracją dla oby-
wateli i rozrost etatów w sektorze publicznym potrzebnych do wykonywania 
zbędnych prac.

5. Z zapowiedzi rządu na tzw. drugą część kadencji wynika, że wszyst-
ko, co obecna koalicja miała do powiedzenia w tym zakresie, ujęła w ustawie 
z sierpnia 2009 roku; z tego wynika, że lata 2010–2011 będą kolejnym straco-
nym okresem dla reform sektora finansów publicznych w Polsce.

20 P. Miączyński, L. Kostrzewski, Asseco dokończy informatyzację ZUS. Bez przetargu, 
„Gazeta Wyborcza”, 5.06.2010, http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,7975824,Skazani_na_
Asseco.html.
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SOME PROBLEMS OF THE POLISH PUBLIC SECTOR

Summary

The article presents chosen problems of the polish public sector in 2007-2010. In 
this period there were not government activity for solving any problem, which were 
indicated before. The reform of the polish financial sector from August 2009 consists 
only cosmetic changes, as names of the institutions, and not changes to improve more 
efficiency. The plans for 2010-2011 shows, that there will not be any new reforms.

Translated by Mirosław Starzyński


