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Szczecin

Polska polityka gospodarcza
w dzia³alnoœci Rady Ministrów w latach 2005–2006

P

o zwyciêstwie Prawa i Sprawiedliwoœci (PiS) w wyborach do parlamentu, we wrzeœniu 2005 roku, Kazimierz Marcinkiewicz zosta³ wyznaczony – przez lidera tego
ugrupowania Jaros³awa Kaczyñskiego – na urz¹d premiera1. Wœród programu dzia³añ
jego rz¹du polityka gospodarcza Polski stanowi³a jeden z wielu elementów2. 10 listopada 2005 roku prezes Rady Ministrów (RM) przedstawi³ w swoim w sejmowym exposé
jego za³o¿enia3. Do najwa¿niejszych z nich zaliczy³:
a) opracowanie, a nastêpnie realizacjê programu dla elektroenergetyki, który mia³ s³u¿yæ zbudowaniu konkurencyjnego rynku energii i wykreowaniu silnych podmiotów
zdolnych do miêdzynarodowej konkurencji;
b) zwalczanie zjawiska bezrobocia oraz tworzenie nowych miejsc pracy;
c) zlikwidowanie barier biurokratycznych podczas rozpoczynania dzia³alnoœci gospodarczej przez przedsiêbiorstwa;
d) ograniczenie liczby wymaganych koncesji i zezwoleñ na prowadzenie dzia³alnoœci
gospodarczej;
e) usprawnienie pracy s¹dów gospodarczych, tak aby ich decyzje zapada³y szybciej;

1
W roku 2005, w Polsce odby³y siê nie tylko wybory do parlamentu, ale równie¿ wybory prezydenckie. Jednym
z kandydatów ubiegaj¹cych siê o urz¹d Prezydenta RP by³ Lech Kaczyñski. W zwi¹zku z tym lider PiS, nie chc¹c
zmniejszyæ szans swojego brata, zrezygnowa³ z objêcia funkcji prezesa RM. J. Paradowska, Raport powyborczy, „Polityka” 2005, nr 39, s. 12.
2
K. Marcinkiewicz – premier Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2005–2006. Ukoñczy³ fizykê na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wroc³awskiego oraz studia podyplomowe w zakresie administracji na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu. Przez wiele lat pracowa³ jako nauczyciel. W latach 1983–1990 by³ cz³onkiem
NSZZ „Solidarnoœæ”. W roku 1989 za³o¿y³ Zjednoczenie Chrzeœcijañsko-Narodowe (ZChN). W latach 1992–1993
pe³ni³ funkcjê wiceministra edukacji narodowej w rz¹dzie Hanny Suchockiej. K. Marcinkiewicz by³ pos³em na Sejm
RP III, IV i V kadencji. W latach 1999–2000 pe³ni³ funkcjê szefa gabinetu politycznego premiera Jerzego Buzka.
W roku 2001 wraz z grup¹ innych dzia³aczy ZChN wspó³tworzy³ Przymierze Prawica (PP). W roku 2002, w wyniku
po³¹czenia siê PP z Prawem i Sprawiedliwoœci¹ (PiS) zosta³ cz³onkiem ugrupowania braci Kaczyñskich. Po zwyciêstwie PiS w wyborach parlamentarnych zosta³ wyznaczony na urz¹d premiera. Funkcjê prezesa RM K. Marcinkiewicz
pe³ni³ od 31 paŸdziernika 2005 r. do 14 lipca 2006 r. Nastêpnie zosta³ nominowany przez premiera J. Kaczyñskiego na
stanowisko pe³ni¹cego obowi¹zki prezydenta Warszawy. 20 lipca 2006 r. obj¹³ urz¹d, w zwi¹zku z czym wygas³ jego
mandat poselski. By³ równie¿ kandydatem PiS na prezydenta m.st. Warszawy w wyborach samorz¹dowych, w roku
2006. Niestety, w drugiej turze wyborów K. Marcinkiewicz uzyska³ gorszy wynik od Hanny Gronkiewicz-Waltz,
która wygra³a wybory. Nastêpnie uczestniczy³ w konkursie na prezesa banku PKO BP, podczas którego siê wycofa³.
Od marca 2007 r. zasiada w Radzie Dyrektorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. M. Karnowski, P. Zaremba, Marcinkiewicz kulisy w³adzy, Warszawa 2007, s. 7; Rz¹d premiera Kazimierza Marcinkiewicza, „Przegl¹d
Rz¹dowy” 2007, nr 12, s. 7; „Gazeta Wyborcza” z 27, 28, 29 i 30 IX 2005 r.
3
W sejmowym wyst¹pieniu premiera K. Marcinkiewicza zosta³y zawarte za³o¿enia programu wyborczego PiS.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (dalej SRP), V kadencja (dalej V k.): Sprawozdanie stenograficzne z 2. posiedzenia
Sejmu RP w dniu 10 listopada 2005 roku, Warszawa 2005, s. 6–12; Wybory 2005. Partie i ich programy, red. I. S³odkowska, M. Do³bakowska, Warszawa 2005, s. 122–136.
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f) naprawê finansów publicznych – przejrzystoœæ i racjonalizacja wydatków publicznych;
g) zmniejszenie deficytu pañstwa do 30 mld rocznie dla zapewnienia stabilnego wzrostu gospodarczego i stabilizacji finansów publicznych;
h) rozwój budownictwa spo³ecznego;
i) wprowadzenie zmian w systemie podatków, takich jak dwie stawki w podatku dochodowym od osób fizycznych (18 i 32%) z kwot¹ woln¹ od podatku, sk³adanie deklaracji drog¹ elektroniczn¹, uproszczenie systemu podatkowego;
j) budowê dróg ekspresowych i autostrad, szlaków kolejowych oraz lotnisk niezbêdnych do aktywizacji i równomiernego rozwoju poszczególnych regionów kraju;
k) inwestowanie œrodków z prywatyzacji na modernizacjê oraz restrukturyzacjê polskiej
gospodarki;
l) pozostawienie pañstwu najwa¿niejszych polskich firm, na przyk³ad PGL Lasy Pañstwowe, telewizji publicznej, Polskiego Radia, ppup Poczty Polskiej, PKO BP, PKN
Orlen;
m) zbli¿enie stanu polskiego rolnictwa do poziomu, jaki jest w krajach wysokorozwiniêtych;
n) wprowadzenie systemu kontroli bezpieczeñstwa i jakoœci ¿ywnoœci na wszystkich
etapach produkcji;
o) zwrócenie czêœci akcyzy zawartej w paliwie rolniczym;
p) wspieranie produkcji i wykorzystanie biopaliw4.
Przedstawione na forum Sejmu RP przez premiera K. Marcinkiewicza kierunki dzia³añ
rz¹du nastêpnie zawarto w dokumencie „Solidarne pañstwo”. Program dzia³ania rz¹du premiera Kazimierza Marcinkiewicza. Zosta³ on podzielony wed³ug prac poszczególnych ministrów5.
W programie dzia³alnoœci rz¹du K. Marcinkiewicza znalaz³y siê postulaty wyborcze PiS.
Ich wdro¿enie by³o ma³o prawdopodobne, poniewa¿ ten mniejszoœciowy rz¹d nie by³ w stanie
zrealizowaæ ¿adnej strategicznej wizji (nie mia³ mo¿liwoœci uchwalenia wszystkich potrzebnych do tego ustaw), ani przeprowadziæ reform6. Móg³ jedynie sprawnie zarz¹dzaæ pañstwem, zgodnie z za³o¿eniami planu pracy RM.
4

Ibidem.
W dokumencie „Solidarne pañstwo”. Program dzia³ania rz¹du premiera Kazimierza Marcinkiewicza zosta³y
przedstawione zadania dla poszczególnych ministrów. Do zakresu obowi¹zków ministra gospodarki nale¿a³o: opracowanie kierunków dzia³añ wobec ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw oraz przedsiêbiorczoœci na rok 2006 i lata
nastêpne, przygotowanie strategii wzrostu innowacyjnoœci oraz programów dotycz¹cych górnictwa, hutnictwa, przemys³u stoczniowego i programu dla elektroenergetyki. Natomiast minister rolnictwa i rozwoju wsi zosta³ zobowi¹zany do kontynuowania prac nad programami operacyjnymi (np. Rozwój obszarów wiejskich; Zró¿nicowany
rozwój sektora rybo³ówstwa i nadbrze¿nych obszarów rybackich), opracowania krajowego Programu rozwoju rolnictwa oraz przygotowania projektów ustaw dotycz¹cych m.in. postêpowania w sprawach pomocy publicznej w rolnictwie i rybo³ówstwie, wprowadzenia dop³at do paliwa rolniczego, produktów rolnych pochodzenia zwierzêcego. Do
g³ównych zadañ ministra transportu i budownictwa zaliczono: przeprowadzenie restrukturyzacji organizacyjnej
i maj¹tkowej spó³ek Grupy PKP dla uzyskania docelowego modelu kolei w Polsce, przygotowanie programu wykorzystania dostêpnych funduszy europejskich na rozwój infrastruktury lotniczej w latach 2007–2013, poprawê jakoœci
us³ug portowych, przygotowanie projektu ustawy o wspieraniu spo³ecznego budownictwa mieszkalnego. „Solidarne
pañstwo”. Program dzia³ania rz¹du Kazimierza Marcinkiewicza, Warszawa, 9 listopada 2005, s. 3–31.
6
Zwyciêstwo PiS w wyborach parlamentarnych (a tym samym uplasowanie siê na drugiej pozycji PO) by³o jednak po³owiczne, poniewa¿ nie dawa³o mu, po przeliczeniu na mandaty, wiêkszoœci w Sejmie RP. Zrodzi³o to potrzebê
zbudowania – zapowiadanej przed wyborami – koalicji PiS–PO. Trwaj¹ce przez kilka tygodni negocjacje Jaros³awa
Kaczyñskiego z Donaldem Tuskiem, co do kszta³tu przysz³ego rz¹du oraz jego programu nie przynios³y oczekiwanego rezultatu. Brak porozumienia w kwestiach programowych i personalnych oraz agresywna kampania prezydencka
5
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Rosn¹ca wrogoœæ miêdzy liderami PiS a Platform¹ Obywatelsk¹ (PO) przekreœli³a szansê
na utworzenie przez te partie rz¹du koalicyjnego. W tej sytuacji jedyn¹ alternatyw¹ dla PiS
sta³o siê zawarcie koalicji z Lig¹ Polskich Rodzin (LPR) oraz Samoobron¹. Lider najwiêkszego ugrupowania parlamentarnego odnosi³ siê jednak z du¿ym dystansem do potencjalnych
koalicjantów, obawiaj¹c siê krytyki ze strony opozycji parlamentarnej. Przedstawiciele PO,
Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL) oraz Sojuszu Lewicy Demokratycznej (SLD) mogli
zarzuciæ prezesowi PiS, i¿ cz³onkiem polskiego rz¹du zosta³ Andrzej Lepper maj¹cy konflikt
z prawem. St¹d Jaros³aw Kaczyñski nie by³ zainteresowany zawi¹zaniem rz¹dowej koalicji,
jednoczeœnie nie chcia³, by konieczne sta³o siê rozpisanie wczeœniejszych wyborów do parlamentu7. Optymalnym rozwi¹zaniem, które dawa³o mo¿liwoœæ stworzenia warunków do realizacji
programu dzia³añ rz¹du K. Marcinkiewicza, by³o zawarcie porozumienia miêdzy liderami
PiS, LPR i Samoobrony. Zamiast rz¹dowej koalicji 2 lutego 2006 roku zosta³a podpisana
przez Jaros³awa Kaczyñskiego, Romana Giertycha oraz Andrzeja Leppera Umowa stabilizacyjna (Pakt stabilizacyjny)8. Dokument ten zawiera³ listê ponad stu projektów ustaw, jakie zamierzano wprowadziæ w ¿ycie. Niektóre z nich dotyczy³y polskiej gospodarki. By³y to
projekty ustaw o:
a) zmianie ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej;
b) zmianie ustawy o prawie w³asnoœci;
c) zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych;
d) administrowaniu obrotem us³ugami z zagranic¹ oraz krajami trzecimi;
e) zmianie ustawy Prawo energetyczne;
f) budownictwie socjalnym;
g) zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napêdowego zu¿ywanego
w produkcji rolnej;
h) postêpowaniu w sprawach dotycz¹cych pomocy publicznej w rolnictwie i rybo³ówstwie;
i) zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomoœciami rolnymi Skarbu Pañstwa;
j) zmianie ustawy o drogach publicznych;
k) zmianie ustawy o transporcie drogowym9.
Brak porozumienia miêdzy J. Kaczyñskim, A. Lepperem i R. Giertychem co do realizacji
postanowieñ zawartych w Umowie stabilizacyjnej doprowadzi³, w marcu 2006 roku, do jej
uniewa¿nienia. Kilka tygodni póŸniej dosz³o do kolejnych rozmów miêdzy liderami PiS, Sa-

Lecha Kaczyñskiego wobec kandydata PO pogorszy³a wzajemne relacje pomiêdzy potencjalnymi partnerami
koalicyjnymi. J. Paradowska, Rdzewiej¹cy ¿elazny elektorat, „Polityka” 2007, nr 5, s. 24–25.
7
W styczniu i lutym 2006 r. przeprowadzono sonda¿e, które wskazywa³y, i¿ zmniejszy³ siê elektorat PiS.
W zwi¹zku z tym J. Kaczyñski nie by³ zainteresowany przedterminowymi wyborami do parlamentu. Ibidem, s. 26.
8
Celem Umowy stabilizacyjnej by³o zapewnienie Polsce stabilizacji politycznej, w szczególnoœci zaœ umo¿liwienie niezbêdnych […], efektywnych dzia³añ zmierzaj¹cych do naprawy pañstwa i podjêcia polityki gospodarczej zapewniaj¹cej wzrost i jednoczesne rozwi¹zywanie najboleœniejszych problemów spo³ecznych dzisiejszej Polski.
Sygnatariusze paktu zobowi¹zali siê, i¿ bez wczeœniejszego wspólnego porozumienia nie bêd¹ sami podejmowaæ
dzia³añ zmierzaj¹cych do zmiany Marsza³ka Sejmu RP i innych cz³onków Prezydium Sejmu RP oraz do odwo³ania
RM (poprzez wotum nieufnoœci wobec poszczególnych ministrów) i zmiany kierownictw Komisji Sejmowych. Umowa stabilizacyjna podpisana w dniu 2 lutego 2006 roku przez liderów PiS, LPR i Samoobrony z aneksem z dnia 13 lutego 2006.
9
Umowa stabilizacyjna zosta³a zawarta na rok z mo¿liwoœci¹ przed³u¿enia. Za³¹cznik nr 1 do umowy stabilizacyjnej podpisanej przez liderów PiS, LPR i Samoobrony 2 lutego 2006 roku z aneksem z 13 lutego 2006 r.; K. Brunetko, J. Solska: W¹tpliwa stabilizacja. Pakt w sprawie naprawy, „Polityka” 2006, nr 6, s. 20–22.
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moobrony i LPR. Ich efektem by³o powo³anie 5 maja 2006 roku koalicji rz¹dowej PiS–Samoobrona–Narodowe Ko³o Parlamentarne (NKP)–LPR10.
Do zadañ rz¹du koalicyjnego K. Marcinkiewicza w zakresie polityki gospodarczej zaliczono:
a) wzmocnienie i ustabilizowanie rozwoju gospodarczego poprzez prowadzenie polityki
prozatrudnieniowej i reformê finansów publicznych oraz aktywn¹ politykê ekonomiczn¹ gwarantuj¹c¹ solidarny udzia³ wszystkich obywateli we wzroœcie gospodarczym;
b) zwiêkszenie konkurencyjnoœci gospodarki ¿ywnoœciowej, zrównowa¿enie rozwoju
obszarów wiejskich11.
Jednoczeœnie koalicja rz¹dowa uwa¿a³a, ¿e u³atwieniu dzia³alnoœci gospodarczej s³u¿yæ
bêd¹: ujednoznacznianie i stabilizowanie prawa, zwiêkszenie przejrzystoœci polityki gospodarczej w d³ugich przedzia³ach czasu, poprawa sprawnoœci instytucji pañstwowych i samorz¹dowych obs³uguj¹cych przedsiêbiorców, zwiêkszenie dostêpnoœci kredytu, likwidowanie
korupcji, szarej i czarnej strefy, szybki rozwój infrastruktury technicznej12.
Zadania RM w zakresie polityki ekonomicznej, które znalaz³y siê w Koalicyjnej deklaracji programowej „Solidarne pañstwo” by³y zbie¿ne z za³o¿eniami programu dzia³añ rz¹du
mniejszoœciowego, przedstawionymi w sejmowym exposé premiera K. Marcinkiewicza. Jego
gabinet, zgodnie z postanowieniami zawartymi w dokumencie „Solidarne pañstwo”, opracowa³ programy ekonomiczne, których realizacja mia³a zwiêkszyæ konkurencyjnoœæ polskiej
gospodarki. By³y to miêdzy innymi: Krajowy program reform na lata 2005–2008 na rzecz re10
27 kwietnia 2006 r. PiS, Samoobrona oraz NKP (w jego sk³ad wchodzili byli pos³owie LPR) podpisa³y koalicyjn¹ deklaracjê programow¹ „Solidarne pañstwo”, 5 maja 2006 r. do koalicji do³¹czy³a LPR. Koalicja rz¹dowa
PiS–Samoobrona–NKP–LPR mia³a wiêkszoœæ w Sejmie RP (238 g³osów). Jej powo³anie spowodowa³o zmiany
w rz¹dzie. Utworzono trzy nowe resorty: Ministerstwo Budownictwa, Ministerstwo Gospodarki Morskiej oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Po rekonstrukcji rz¹du K. Marcinkiewicza, Samoobrona otrzyma³a trzy ministerstwa
(A. Lepper zosta³ wiceprezesem RM oraz ministrem rolnictwa i rozwoju wsi, Anna Kalata – ministrem pracy i polityki
spo³ecznej, a Antoni Jaszczak – ministrem budownictwa), a LPR dwa (R. Giertych obj¹³ stanowisko wiceprezesa RM
oraz ministra edukacji narodowej, Rafa³ Wiechecki – ministra gospodarki morskiej). Natomiast Bogus³aw Kowalski
z NKP zosta³ wiceministrem transportu. Koalicyjna deklaracja programowa „Solidarne pañstwo”, Warszawa,
27 kwietnia 2006 r.; „Gazeta Wyborcza” z 5, 6 maja 2006 r.
11
Cele i zadania rz¹du koalicyjnego w latach 2006–2009. Za³. nr 1 do Koalicyjnej deklaracji programowej...,
s. 3, 8.
12
Koalicyjna deklaracja programowa „Solidarne pañstwo”, oprócz celów i zadañ rz¹du, zawiera³a równie¿ zasady wspó³pracy koalicjantów oraz wykaz projektów ustaw, jakie mia³y byæ popierane przez strony porozumienia w ramach wspó³pracy parlamentarnej. Wœród najwa¿niejszych propozycji legislacyjnych maj¹cych wp³yw na polsk¹
gospodarkê znalaz³y siê projekty ustaw o zmianie ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej, o zasadach postêpowania w niektórych sytuacjach zagro¿enia bezpieczeñstwa energetycznego pañstwa, zmiany ustawy Prawo energetyczne, o Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji, nowelizacji ustawy o rzemioœle, o p³atnoœciach bezpoœrednich do
gruntów rolnych, o postêpowaniu w sprawach dotycz¹cych pomocy publicznej w rolnictwie i rybo³ówstwie, o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych, o zmianie ustawy o gospodarowaniu
nieruchomoœciami rolnymi Skarbu Pañstwa oraz o dzia³ach administracji rz¹dowej, o zmianie ustawy o transporcie
drogowym, o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji pp PKP, o zmianie ustawy Prawo lotnicze. Jednoczeœnie strony porozumienia mia³y popieraæ projekty ustaw
przedstawione przez rz¹d i prezydenta, zg³aszane przez obywateli, grupy pos³ów lub senatorów, je¿eli s¹ wymienione
w za³¹czniku do deklaracji programowej […]. W³asny projekt lub poprawkê koalicjant mo¿e zg³osiæ tylko po akceptacji pozosta³ych partnerów. Ponadto, w ¿adnej formie ugrupowania koalicyjne nie mog¹ popieraæ inicjatyw innych
klubów bez zgody pozosta³ych. Projekty ustaw, które zosta³y zawarte w za³¹czniku do Koalicyjnej deklaracji programowej..., by³y zbie¿ne z propozycjami projektów ustaw, jakie znalaz³y siê w pakcie stabilizacyjnym PiS, Samoobrony
i LPR. Zob. Wykaz projektów ustaw i zamierzeñ legislacyjnych, Za³. nr 3 do Koalicyjnej deklaracji programowej...,
s. 8–11, 24, 35–36.
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alizacji strategii lizboñskiej; Program dla elektroenergetyki oraz Strategia rozwoju kraju
2007–2015. Projekt.
27 grudnia 2005 roku rz¹d K. Marcinkiewicza przyj¹³ pierwszy program gospodarczy.
Zosta³ on nazwany Krajowym programem reform na lata 2005–2008 na rzecz realizacji strategii lizboñskiej (KPR)13. Dokument ten by³ strategicznym planem ekonomicznym, w którym
okreœlono kierunki dzia³añ, jakie polski rz¹d zamierza³ podj¹æ w najbli¿szych latach. Za³o¿enia KPR mia³y byæ zgodne z celami strategii lizboñskiej – programu gospodarczego Unii Europejskiej (UE)14. Na ich podstawie Rada UE opracowa³a listê wytycznych, wed³ug których
zosta³ opracowany KPR. W unijnym pakiecie zadañ znajdowa³y siê:
1) wytyczne makroekonomiczne, miêdzy innymi takie jak:
a) zapewnienie stabilnoœci gospodarczej w celu uzyskania stabilnego wzrostu,
b) stworzenie równowagi gospodarczej i bud¿etowej jako podstawy wzrostu zatrudnienia,
c) zapewnienie rozwoju p³ac sprzyjaj¹cego stabilnoœci makroekonomicznej i wzrostowi;
2) wytyczne mikroekonomiczne, dotycz¹ce miêdzy innymi:
a) zwiêkszenia rozmiaru i podnoszenia jakoœci inwestycji dokonywanych przez sektor prywatny,
b) u³atwienia wszelkich form innowacyjnoœci,
c) budowania powszechnego spo³eczeñstwa informacyjnego,
d) rozwoju wewnêtrznego rynku,
e) podnoszenia jakoœci i tworzenia po³¹czeñ europejskiej infrastruktury oraz ca³kowite pierwszeñstwo dla projektów transgranicznych;
3) wytyczne w sprawie zatrudnienia, maj¹ce na celu miêdzy innymi:
a) uzyskanie pe³nego zatrudnienia, podnoszenie jakoœci i wydajnoœci pracy,
b) zapewnienie w³¹czenia do rynku pracy osób poszukuj¹cych pracy i osób znajduj¹cych siê w gorszym po³o¿eniu,
c) zagwarantowanie rozwoju p³ac,

13
Za koordynacjê strategii lizboñskiej i wdra¿anie reform ujêtych w KPR na lata 2005–2008 odpowiada³ minister
gospodarki. W ramach systemu monitorowania realizacji KPR pañstwa cz³onkowskie UE by³y zobowi¹zane do opracowania rocznych raportów przedstawiaj¹cych postêp we wdra¿aniu reform. Polski raport po pierwszym roku realizacji zosta³ przyjêty przez RM 13 paŸdziernika 2006 r., a nastêpnie przekazany Komisji Europejskiej. Krajowy program
reform na lata 2005–2008 na rzecz realizacji strategii lizboñskiej, przyjêty przez Radê Ministrów 27 grudnia 2005 r.,
Warszawa, 28 grudnia 2005 r., s. 3–4; Raport 2006 z wdra¿ania „Krajowego programu reform na rzecz realizacji
strategii lizboñskiej” (po pierwszym roku realizacji), przyjêty przez Radê Ministrów 13 paŸdziernika 2006 r., Warszawa, 13 paŸdziernika 2006 r., s. 7.
14
Strategia lizboñska zosta³a przyjêta przez Radê Europejsk¹ w marcu 2000 r. Program ten stanowi³ odpowiedŸ na
powiêkszaj¹c¹ siê lukê rozwojow¹ miêdzy UE a Stanami Zjednoczonymi. Gospodarka UE charakteryzowa³a siê
ni¿sz¹ konkurencyjnoœci¹ ni¿ amerykañska. Celem strategii by³o uczynienie do koñca 2010 r. z gospodarki UE konkurencyjnej i zdolnej do utrzymania zrównowa¿onego wzrostu gospodarczego oraz stworzenie wiêkszej liczby miejsc
pracy i zachowanie spójnoœci spo³ecznej. Podniesienie miêdzynarodowej konkurencyjnoœci zamierzano osi¹gn¹æ poprzez innowacyjnoœæ, liberalizacjê rynków, przedsiêbiorczoœæ oraz zatrudnienie. W marcu 2005 r. dokonano odnowienia strategii lizboñskiej. Postanowiono ograniczyæ jej priorytety do dwóch, tj. do wzrostu gospodarczego oraz
tworzenia miejsc pracy. Decyzja ta zosta³a podjêta, poniewa¿ priorytety strategii lizboñskiej przyjête w 2000 r. okaza³y siê niemo¿liwe do zrealizowania ze wzglêdu na ich liczbê. E. Szczech-Pietkiewicz, Wyzwania dla Polski wynikaj¹ce ze strategii lizboñskiej, w: Gospodarka Polski w Unii Europejskiej w latach 2004–2006. Wybrane zagadnienia,
red. H. B¹k, G. Wojtkowska-£odej, Warszawa 2007, s. 13–21; M. Szczerski, Polityka naukowa i innowacyjna Polski
w warunkach cz³onkowstwa w Unii Europejskiej, w: Polityka gospodarcza Polski po akcesji do Unii Europejskiej, red.
S. Ziêba, E. Mazurkiewicz, Warszawa 2007, s. 141–143.
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d) zapewnienie dostosowania siê systemu edukacji do nowych wymagañ w zakresie
kompetencji i umiejêtnoœci15.
W Krajowym programie reform uwzglêdniono nie tylko postanowienia Komisji Europejskiej w zakresie polityki gospodarczej oraz zatrudnienia, ale równie¿ zadania Programu
dzia³añ rz¹du premiera Kazimierza Marcinkiewicza „Solidarne pañstwo”, które okreœla³y
strategiê gospodarcz¹ Polski. Jako priorytetowe cele programu dzia³añ RM wskazano w KPR
przywrócenie polskiej gospodarce zdolnoœci do tworzenia miejsc pracy, reformê finansów
publicznych oraz roz³adowanie napiêæ spo³ecznych. Zatem poprzez realizacjê za³o¿eñ KPR
planowano utrzymaæ wysokie tempo wzrostu gospodarczego sprzyjaj¹ce tworzeniu nowych
miejsc pracy, zachowuj¹c zasady zrównowa¿onego rozwoju. Czynnikami umo¿liwiaj¹cymi
ten wzrost mia³y byæ miêdzy innymi: utrzymanie tempa wzrostu gospodarczego na poziomie
co najmniej 5% rocznie, dynamiczny eksport oraz inwestycje krajowe i zagraniczne. Do
g³ównych zadañ programu reform zaliczono ponadto:
a) poprawê stanu i zarz¹dzania finansami publicznymi;
b) rozwój przedsiêbiorczoœci;
c) wzrost innowacyjnoœci, miêdzy innymi przedsiêbiorstw;
d) rozwój i modernizacjê infrastruktury (drogowej, kolejowej, mieszkaniowej i energetycznej);
e) zmniejszenie bezrobocia;
f) budowanie spo³eczeñstwa opartego na wiedzy (inwestowanie w kapita³ ludzki)16.
W dokumencie RM przedstawiono nie tylko za³o¿enia programu ekonomicznego, ale
równie¿ dzia³ania, jakie nale¿a³o podj¹æ w celu ich realizacji. Mia³y one polegaæ na interwencji pañstwa w zakresie tworzenia regu³ prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, które obni¿¹
koszty transakcyjne jej wykonania i zdejm¹ z przedsiêbiorców zbêdne obci¹¿enia biurokratyczne i administracyjne17. Katalog dzia³añ pañstwa w ramach realizacji KPR zosta³ przedstawiony w tabeli 1.
Tabela 1
Przewidziane najwa¿niejsze dzia³ania w ramach realizacji za³o¿eñ
Krajowego programu reform na lata 2005–2008 na rzecz realizacji strategii lizboñskiej
Za³o¿enia
1

Przewidziane najwa¿niejsze dzia³ania
2

Obszar
Konsolidacja finansów publicznych i popra- a)
wa zarz¹dzania finansami publicznymi
b)
c)
d)
e)
f)

makroekonomiczny
wprowadzenie obowi¹zkowego audytu wydatków bie¿¹cych
instytucji publicznych;
dalsza decentralizacja wydatków publicznych;
reforma ubezpieczeñ spo³ecznych rolników;
reforma systemu rentowego;
kontynuacja reformy organizacji ochrony zdrowia;
zwiêkszenie kontroli nad œrodkami publicznymi bêd¹cymi
w dyspozycji funduszy;
g) informatyzacja finansów publicznych

15
E. Szczech-Pietkiewicz, Wyzwania…, s. 22; B. Gruchman, E. £aŸniewska, Polityka naukowo-badawcza i edukacyjna, w: Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, red. E. Ma³uszyñska, B. Gruchman, Warszawa 2006,
s. 230–232.
16
Krajowy program reform..., s. 4.
17
Ibidem, s. 3.
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2

Obszar polityki mikroekonomicznej i strukturalnej
Rozwój przedsiêbiorczoœci
a) wspieranie sfery badawczo-rozwojowej;
Wzrost innowacyjnoœci przedsiêbiorstw
b) rozwój rynku dzia³ania;
Rozwój i modernizacja infrastruktury
c) liberalizacja rynków sieciowych (energii i gazu ziemnego,
transportu kolejowego, telekomunikacji, poczty);
d) uproszczenie procedur administracyjnych i obni¿enie kosztów
prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej;
e) poprawa jakoœci regulacji prawnych;
f) restrukturyzacja i przekszta³cenia w³asnoœciowe sektora paliwowo-energetycznego;
g) wspomaganie rozwoju odnawialnych Ÿróde³ energii
Obszar rynku pracy
Tworzenie i utrzymanie nowych miejsc pracy a) aktywizacja osób z grup znajduj¹cych siê w szczególnie trudnej
Zmniejszenie bezrobocia
sytuacji na rynku pracy;
Budowanie spo³eczeñstwa opartego na wiedzy b) zwiêkszenie elastycznoœci i zró¿nicowania form zatrudnienia
i organizacji pracy;
c) poprawa informacji o rynku pracy;
d) aktywizacja osób niepe³nosprawnych;
e) inwestowanie w kapita³ ludzki
ród³o: Za³. 2 do Krajowy program reform..., s. 35–37.

W marcu 2006 roku RM pod kierownictwem K. Marcinkiewicza przyjê³a dokument dotycz¹cy bezpieczeñstwa energetycznego Polski. By³ to Program dla elektroenergetyki18.
W porównaniu do wczeœniejszych programów charakteryzowa³ siê on spójnym podejœciem
do wszystkich zagadnieñ warunkuj¹cych rozwój konkurencyjnego rynku energii elektrycznej. Do g³ównych jego celów zaliczono:
a) obni¿kê kosztów wytwarzania, przesy³ania i dystrybucji energii elektrycznej oraz zwiêkszenie efektywnoœci dzia³ania firm energetycznych, co mo¿na by³o uzyskaæ poprzez:
— rozwój konkurencyjnego rynku energii elektrycznej,
— zmianê uregulowañ prawnych, w celu uzyskania efektywnego funkcjonowania rynku energii elektrycznej,
— kontynuowanie reformy górnictwa wêgla kamiennego w kierunku wdra¿ania
mechanizmów rynkowych, w celu zmniejszenia udzia³u kosztów paliwa w procesie
wytwarzania energii elektrycznej,
— rozwój miêdzynarodowego handlu energi¹ elektryczn¹,
— podnoszenie sprawnoœci urz¹dzeñ energetycznych,
— racjonalizacjê zu¿ycia energii elektrycznej;
b) wzrost bezpieczeñstwa energetycznego w wyniku:
— budowy odpowiednio silnych struktur organizacyjnych firm energetycznych bêd¹cych w stanie zapewniæ niezawodne dostawy energii dla odbiorców,
18
Program dla elektroenergetyki zast¹pi³ nastêpuj¹ce dokumenty: Aktualizacja programu wprowadzania konkurencyjnego rynku energii elektrycznej w Polsce; Program realizacji polityki w³aœcicielskiej Ministra Skarbu Pañstwa
w odniesieniu do sektora elektroenergetycznego; Aktualizacja programu realizacji polityki w³aœcicielskiej Ministra
Skarbu Pañstwa w odniesieniu do sektora elektroenergetycznego. Ministerstwo Gospodarki, Program dla elektroenergetyki, Warszawa, 27 marca 2006, s. 4; M. Kamola-Cieœlik, Bezpieczeñstwo energetyczne Polski w dokumentach
Rady Ministrów z lat 2004–2007, w: Wybrane aspekty bezpieczeñstwa, red. J. Pi¹tek, R. Podgórzyñska, Szczecin
2007, s. 200–201.
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— promocji nowych, ekonomicznie efektywnych technologii wytwarzania energii,
— rozbudowy po³¹czeñ sieciowych w ramach systemu elektroenergetycznego z Niemcami,
— podjêcia prac, w celu uruchomienia linii 750 kV z Ukrain¹ dla zwiêkszenia bezpieczeñstwa pracy polskiego systemu,
— realizacji planu budowy linii ³¹cz¹cej polski i litewski system elektroenergetyczny
oraz obwód kaliningradzki, przy za³o¿eniu budowy tej linii w warunkach op³acalnoœci ekonomicznej i przy wykorzystaniu funduszy pomocowych UE;
c) ograniczenie szkodliwego wp³ywu energetyki na œrodowisko (ograniczenie emisji
gazów) poprzez:
— promowanie odnawialnych Ÿróde³ energii,
— analizê najodpowiedniejszych dla Polski nowych technologii wytwarzania19.
Realizacja za³o¿eñ Programu dla elektroenergetyki stanowi³a priorytetowy cel rz¹du
w stosunku do tego sektora. W latach 1997–2005 nie by³o w pracach ówczesnych rz¹dów jednomyœlnoœci co do tego strategicznego zagadnienia. Konsekwencj¹ by³y niepowodzenia RM
w zakresie realizacji programów restrukturyzacyjnych i prywatyzacyjnych dla bran¿y elektroenergetycznej.
Kolejnym programem ekonomicznym zaaprobowanym przez gabinet K. Marcinkiewicza
by³a Strategia rozwoju kraju 2007–2015 (SRK)20. Dokument ten zosta³ przyjêty w formie
projektu jako kluczowy program w polityce rozwoju Polski21. Wszystkie inne rz¹dowe plany,
np. Narodowa strategia spójnoœci (NSS), Krajowy plan strategiczny dla obszarów wiejskich,
Strategia rozwoju rybo³ówstwa, musia³y byæ z nim zgodne22. Przy opracowaniu SRK, oprócz
strategicznych i programowych aktów prawnych RM, wykorzystano równie¿ dokumenty
Wspólnoty Europejskiej. Wœród programów unijnych, które uwzglêdniono w pracach nad
strategi¹ gospodarcz¹ Polski, by³y miêdzy innymi: strategia lizboñska, Strategia zrównowa¿onego rozwoju UE, Strategiczne wytyczne Wspólnoty – polityka spójnoœci 2007–2013
wspieraj¹ca wzrost gospodarczy i zatrudnienie23.
Celem SRK by³o podniesienie poziomu ¿ycia Polaków poprzez wzrost dochodów, dostêp
do edukacji i szkolnictwa, zwiêkszenie poziomu zatrudnienia, wydajnoœci pracy i zdrowotnoœci24. Planowano równie¿ poprawiæ bezpieczeñstwo spo³eczeñstwa, u³atwiæ dostêp do infra19
W celu realizacji Programu dla elektroenergetyki przewidywano, i¿ nast¹pi¹ takie efekty spo³eczne jak wzrost
zatrudnienia w firmach zajmuj¹cych siê budow¹ urz¹dzeñ wytwórczych i przesy³owych, rozwój systemów informatycznych oraz wzrost zapotrzebowania na pracowników do budowy tych systemów oraz ich obs³ugi, rozwój terenów
wiejskich, wzrost aktywnoœci spo³ecznoœci lokalnych. W programie zosta³y przedstawione kluczowe problemy tego
sektora wymagaj¹ce jak najszybszych rozwi¹zañ. Zaliczono do nich: wzrost cen energii elektrycznej, kosztów jej
przesy³ania i dystrybucji; bezpieczeñstwo energetyczne i niezawodnoœæ dostaw; negatywne oddzia³ywanie na œrodowisko; ograniczenie dla rynku energii; problemy kontraktów d³ugoterminowych; brak konkurencyjnoœci krajowej
energetyki. Ministerstwo Gospodarki, Program dla elektroenergetyki...
20
Strategia rozwoju kraju 2007–2015. Projekt. Dokument przyjêty przez Radê Ministrów w dniu 27 czerwca
2006, s. 3.
21
29 listopada 2006 r. rz¹d Jaros³awa Kaczyñskiego przyj¹³ Strategiê rozwoju kraju 2007–2015. W dokumencie
tym uwzglêdniono wszystkie za³o¿enia, jakie znalaz³y siê w projekcie SRK. Strategia rozwoju kraju 2007–2015. Dokument przyjêty przez Radê Ministrów 29 listopada 2006 r.
22
„Gazeta Wyborcza” z 4 V 2006 r.
23
Powi¹zanie „Strategii rozwoju kraju” z innymi strategiami i programami, Za³. 1 do Strategii rozwoju kraju
2007–2015…, s. 1.
24
W dokumencie SRK zosta³a przedstawiona wizja Polski, w której zidentyfikowano potrzeby, uwarunkowania
i kierunki rozwoju kraju. Do roku 2015 planowano w Polsce: a) osi¹gn¹æ wysoki poziom i jakoœæ ¿ycia mieszkañców,
w tym wysokoœæ PKB na mieszkañca mia³a zmierzaæ do œredniej UE; b) stworzyæ siln¹ i konkurencyjn¹ gospodarkê,
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struktury (np. do Internetu, budowê 1,5 tys. km autostrad) oraz poprawiæ stan œrodowiska.
Polska gospodarka mia³a byæ oparta na us³ugach i eksporcie, a tempo wzrostu PKB w roku 2015
mia³o wynieœæ 5%25. Jednoczeœnie zak³adano, i¿ nap³yw inwestycji bêdzie co roku wynosi³
oko³o 10 mld dol. (w 2005 r. osi¹gn¹³ poziom 7,7 mld dol.). W rz¹dowym programie gospodarczym przewidywano równie¿, ¿e zwiêkszy siê aktywnoœæ zawodowa Polaków; zak³adano,
¿e w latach 2007–2010 pracê bêdzie mia³o 60% osób zdolnych do jej podjêcia.
Realizacja strategii gospodarczej mia³a kosztowaæ oko³o 110 mld euro, z czego 72 mld euro
mia³o byæ pozyskanych z œrodków Unii Europejskiej, 16 mld euro ze Ÿróde³ publicznych, natomiast oko³o 20 mld euro z wk³adów prywatnych (np. inwestycje firm)26.
Przyjêcie przez RM planów ekonomicznych stanowi³o jedno z wielu jej zadañ w zakresie
polityki gospodarczej. W celu osi¹gniêcia innych za³o¿eñ programu „Solidarne pañstwo”
rz¹d K. Marcinkiewicza przygotowa³ projekty aktów prawnych. Najwa¿niejszym z nich by³
projekt ustawy bud¿etowej na rok 200627, który ró¿ni³ siê od wersji przyjêtej przez gabinet
Marka Belki. W projekcie zredukowano deficyt bud¿etowy z 32,6 mld z³ do 30,6 mld z³28, jednoczeœnie podniesiono dochody bud¿etu pañstwa do poziomu 194,1 mld z³, czyli o 2,85 mld z³
wiêcej ni¿ proponowa³ rz¹d M. Belki. Zmiany te by³y zwi¹zane z wykorzystaniem 17 mld z³
(a nie jak zak³adano pierwotnie – 12 mld z³) pochodz¹cych ze œrodków UE29. Dochody mia³y
równie¿ wzrosn¹æ dziêki inwestycjom w budownictwie (m.in. mieszkañ i autostrad). W autopoprawce do projektu ustawy bud¿etowej na rok 2006 zwiêkszono tak¿e wydatki o 823,2 mln z³.
W planowanym roku bud¿etowym mia³y one wynieœæ 224,7 mld z³30. Dodatkowe œrodki zamierzano przeznaczyæ miêdzy innymi na wyd³u¿enie o dwa tygodnie urlopów macierzyñskich, jednorazow¹ zapomogê dla nowo narodzonych dzieci, na program do¿ywiania dzieci
oraz zwiêkszenie nak³adów na stypendia dla m³odzie¿y31.
18 stycznia 2006 roku RM, w ramach realizacji swojego programu dzia³añ, przyjê³a kolejny projekt ustawy32. Dotyczy³ on zwrotu czêœci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napêdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zgodnie z propozycj¹ rz¹du producenci
rolni mieli otrzymaæ zwrot czêœci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napêdowego
zakupionego dla celów produkcji rolnej33. Wyp³aty mia³y byæ dokonywane na podstawie

zdoln¹ do tworzenia nowych miejsc pracy i ograniczenia bezrobocia; c) osi¹gn¹æ wysoki poziom zatrudnienia z uwagi
na dynamiczny kierunek oparty na rozwoju us³ug, zw³aszcza rynkowych; d) stworzyæ konkurencyjn¹ gospodarkê poprzez rozwój wiedzy, technologii informacyjnych i komunikacyjnych, infrastruktury i us³ug; e) zapewniæ harmoniê
pomiêdzy sfer¹ publiczn¹, rynkiem i spo³eczeñstwem obywatelskim; f) stworzyæ warunki do aktywnoœci zawodowej,
awansu i samorealizacji; g) zapewniæ pañstwo bezpieczne i solidarne; h) sprzyjaæ budowie aktywnego spo³eczeñstwa
obywatelskiego; i) planowano równie¿, ¿e pañstwo bêdzie odpowiedzialne za realizacjê wymogów zrównowa¿onego
rozwoju i spójnoœci spo³ecznej, gospodarczej i terytorialnej; j) i usprawni administracjê. Strategia rozwoju kraju
2007–2015…, s. 11.
25
„Gazeta Wyborcza” z 4 V 2006 r.
26
Ibidem.
27
Ustawa bud¿etowa na rok 2006 z dnia 17 lutego 2006 r. Dz. U. 2006, nr 35, poz. 244.
28
Ibidem.
29
„Gazeta Wyborcza” z 30 XI 2005 r.
30
Ustawa bud¿etowa…
31
Decyzje Rady Ministrów, „Przegl¹d Rz¹dowy” 2005, nr 12, s. 11.
32
Rz¹d Kazimierza Marcinkiewicza. 100 dni, paŸdziernik 2005–luty 2006, s. 52.
33
Wyp³aty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napêdowego mia³y byæ przyznawane przez
urz¹d gminy lub miasta dwa razy w roku: od 1 czerwca do 31 lipca i od 1 listopada do 31 grudnia danego roku. Ustawa
z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego w cenie oleju napêdowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Dz. U. 2006, Nr 52, poz. 379.
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wniosku z³o¿onego u wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz za okazaniem faktur za
paliwo. Rz¹dowy projekt ustawy o uldze podatkowej dla rolników zosta³ zaakceptowany
przez Sejm RP34. Wprowadzenie dop³at do paliwa rolniczego oznacza³o w pewnej mierze realizacjê programu dzia³añ rz¹du K. Marcinkiewicza oraz zaspokojenie oczekiwañ rolników.
Nie wszystkie decyzje RM mia³y spo³eczne poparcie. Niektóre z nich zosta³y poddane
krytyce. Brak akceptacji wobec rozporz¹dzenia rz¹du w sprawie obserwatorów w spó³kach
kapita³owych o istotnym znaczeniu dla porz¹dku publicznego35 wyrazili polscy pracodawcy
zrzeszeni miêdzy innymi w Konfederacji Pracodawców Polskich, Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”36. Ich zdaniem powo³anie instytucji obserwatora zwiêksza³o kontrolê pañstwa nad przedsiêbiorstwami prywatnymi, gdy¿ obserwatorom nadano
szerokie uprawnienia37. Do najwa¿niejszych z nich nale¿a³y:
a) uczestniczenie z w³asnej inicjatywy w posiedzeniach organów spó³ki;
b) badanie dokumentacji spó³ki;
c) dokonywanie rewizji maj¹tku spó³ki.
Konfederacja Pracodawców Polskich, oceniaj¹c decyzjê RM w sprawie kontrolowania
spó³ek kapita³owych, stwierdzi³a: potencjalny inwestor, maj¹cy zamiar aktywnie zarz¹dzaæ
spó³k¹, nie zgodzi siê na zainwestowanie swojego kapita³u w przedsiêbiorstwo, w którym ekonomicznie uzasadniona decyzja mo¿e zostaæ zawetowana przez pañstwo, jako sprzeczna
z porz¹dkiem lub bezpieczeñstwem publicznym38. Z kolei zdaniem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” rozporz¹dzenie RM dawa³o obserwatorom mo¿liwoœæ np.
dokonywania samodzielnej rewizji maj¹tku spó³ki […]. W ustawie nie ma te¿ mowy o mo¿liwoœci uczestniczenia obserwatorów z w³asnej inicjatywy w posiedzeniach organów spó³ki. Na
tego typu posiedzeniach bardzo czêsto podejmowane s¹ decyzje oraz dyskutowane kwestie
o charakterze konfidencjonalnym, bêd¹ce tajemnic¹ handlow¹39.
Falê protestów w œrodowisku przedsiêbiorców i finansistów wywo³a³ równie¿ projekt
ustawy o nadzorze finansowym40. G³ównym celem gabinetu K. Marcinkiewicza w zakresie
reorganizacji instytucji nadzoru bankowego by³o powo³anie Komisji Nadzoru Finansowego
(KNF)41. Mia³a ona zast¹piæ dotychczasowe instytucje kontroluj¹ce dzia³alnoœæ banków,
gie³dy i funduszy ubezpieczeniowych. Funkcjê tak¹ pe³ni³y trzy komisje: nadzoru bankowego, papierów wartoœciowych i gie³d oraz nadzoru ubezpieczeñ i funduszy emerytalnych42. Ich
dzia³alnoœæ by³a niezale¿na od rz¹du. Zgodnie z projektem ustawy o nadzorze bankowym
w miejsce tych trzech instytucji kontroluj¹cych rynek finansowy planowano ustanowiæ KNF.

34

Ibidem.
Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie obserwatorów w spó³kach kapita³owych
o istotnym znaczeniu dla porz¹dku publicznego lub bezpieczeñstwa publicznego. Dz. Urz. 2006, Nr 19, poz. 145;
A. Ma³kiewicz, Rz¹d Marcinkiewicza, Wroc³aw 2006, s. 112.
36
Uzasadnienie do projektu rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2006 roku w sprawie obserwatorów w spó³kach kapita³owych o istotnym znaczeniu dla porz¹dku publicznego lub bezpieczeñstwa publicznego,
http://www.kprm.gov.pl.
37
Obserwatorzy mieli byæ powo³ywani i odwo³ywani przez ministra Skarbu Pañstwa. Rozporz¹dzenie Rady
Ministrów z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie obserwatorów…
38
Uzasadnienie do projektu rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2006 roku w sprawie obserwatorów…
39
Ibidem.
40
Decyzje Rady Ministrów, „Przegl¹d Rz¹dowy” 2006, nr 4, s. 10.
41
Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, Dz. U. 2006, Nr 157, poz. 1119.
42
„Gazeta Wyborcza” z 27 III 2006 r.
35

PP 1 ’10

Polska polityka gospodarcza w dzia³alnoœci Rady Ministrów...

175

Nadzór nad jej dzia³alnoœci¹ mia³ sprawowaæ premier RM43. Do zadañ komisji zaliczono miêdzy innymi:
a) sprawowanie nadzoru nad rynkiem finansowym;
b) podejmowanie dzia³añ s³u¿¹cych prawid³owemu funkcjonowaniu rynku finansowego;
c) podejmowanie dzia³añ maj¹cych na celu rozwój rynku finansowego i jego konkurencyjnoœci;
d) podejmowanie dzia³añ edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania
rynku finansowego;
e) udzia³ w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym;
f) stwarzanie mo¿liwoœci polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów miêdzy
uczestnikami rynku finansowego44.
Powstanie KNF stwarza³o mo¿liwoœæ uzale¿nienia instytucji bankowych od decyzji
RM45. Œwiadczy³y o tym zapisy w projekcie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym dotycz¹ce miêdzy innymi sposobu powo³ywania przewodnicz¹cego i pozosta³ych przedstawicieli KNF46 oraz kontroli rz¹du nad jej dzia³alnoœci¹. Pomimo i¿ Polska Konfederacja
Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” oraz Polska Izba Ubezpieczeñ zg³osi³a wobec nich zastrze¿enia, Sejm RP przyj¹³ ustawê.
Gabinet K. Marcinkiewicza w ramach realizacji programu „Solidarne pañstwo” przygotowa³ równie¿ projekt ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (CBA)47. Powo³anie
tego urzêdu by³o jednym z priorytetów rz¹du w pierwszych miesi¹cach jego dzia³alnoœci. Do
zadañ CBA mia³o nale¿eæ miêdzy innymi zwalczanie korupcji w instytucjach pañstwowych,
samorz¹dzie terytorialnym, w ¿yciu publicznym i gospodarczym oraz do zwalczania dzia³alnoœci godz¹cej w interesy ekonomiczne pañstwa48.
Innym wa¿nym postulatem programowym rz¹du w zakresie polityki gospodarczej by³o
stworzenie warunków u³atwiaj¹cych rozwój przedsiêbiorczoœci. Pierwszym krokiem do jego
realizacji by³o utworzenie Miêdzyresortowego Zespo³u ds. Nowoczesnych Regulacji Gospodarczych. Zespó³ mia³ miêdzy innymi:
a) opracowaæ raport o barierach przedsiêbiorczoœci na podstawie analizy przepisów
prawnych;
b) przygotowaæ reformy prawa gospodarczego okreœlaj¹c, jakie kluczowe akty prawne
wymagaj¹ uproszczenia oraz jakie nale¿y podj¹æ dzia³ania na rzecz zmniejszenia
obci¹¿eñ administracyjnych nak³adanych na przedsiêbiorców49.
43
Na mocy projektu ustawy o nadzorze finansowym przewodnicz¹cy KNF mia³ byæ wybierany i odwo³ywany
przez premiera RM. Równie¿ zastêpcy przewodnicz¹cego komisji (na wniosek przewodnicz¹cego) byli przez niego
powo³ywani i odwo³ywani. Zob. Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze…
44
Ibidem.
45
A. Ma³kiewicz, Rz¹d…, Wroc³aw 2006, s. 112–113.
46
W sk³ad KNF wchodzili: przewodnicz¹cy, dwóch jego zastêpców, minister w³aœciwy do spraw instytucji finansowych albo jego przedstawiciel, minister w³aœciwy do spraw zabezpieczenia spo³ecznego albo jego przedstawiciel,
prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) albo delegowany przez niego wiceprezes NBP, przedstawiciel Prezydenta RP. Ibidem.
47
10 stycznia 2006 r. RM przyjê³a projekt ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. W czerwcu tego samego roku Sejm RP opowiedzia³ siê za utworzeniem CBA. „Gazeta Wyborcza” z 10 I 1006 r.; Decyzje Rady Ministrów,
„Przegl¹d Rz¹dowy” 2006, nr 2, s. 20.
48
Ustawa z 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Dz. U. 2006, Nr 104, poz. 708.
49
Prezes Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie powo³ania Miêdzyresortowego Zespo³u do Spraw Nowoczesnych Regulacji Gospodarczych, www. bip.kprm.gov.pl.
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Wbrew wczeœniejszym zapowiedziom do koñca dzia³alnoœci rz¹du K. Marcinkiewicza
zespó³ nie opracowa³ dokumentu przedstawiaj¹cego mo¿liwoœci rozwoju polskiej przedsiêbiorczoœci. Dopiero gabinet J. Kaczyñskiego przygotowa³ specjalny program, w którym
stworzono warunki u³atwiaj¹ce prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej. By³ to tak zwany pakiet Kluski50.
Wp³yw na tempo rozwoju polskiej gospodarki oraz wdra¿anie w ¿ycie za³o¿eñ programu
ekonomicznego rz¹du K. Marcinkiewicza mia³ wynik negocjacji pañstw UE w sprawie jej bud¿etu na lata 2007–201351. Decyzje zapad³y podczas szczytu Rady Europy w grudniu
2005 roku. W wyniku rozmów przywódcy pañstw UE uzgodnili, i¿ w latach 2007–2013 Polska uzyska ³¹cznie z unijnego bud¿etu ponad 90 mld euro (czyli 1,045% dochodu narodowego brutto UE)52, z czego w ramach funduszy strukturalnych prawie 60 mld euro, czyli o ponad
4 mld euro (16 mld z³) wiêcej ni¿ przewidywa³a to pierwsza propozycja brytyjska. Uzyskane
fundusze mia³y byæ przeznaczone miêdzy innymi na budowê autostrad, lokalnych dróg,
oczyszczalni œcieków oraz podniesienie konkurencyjnoœci polskiej gospodarki. Jednoczeœnie
czêœæ tych œrodków (880 mln euro)53 mia³a pozwoliæ na rozwój piêciu wschodnich województw: œwiêtokrzyskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i warmiñsko-mazurskiego. Na rolnictwo oraz modernizacjê obszarów wiejskich zamierzano przeznaczyæ oko³o
26 mld euro.
Solidarna polityka gospodarcza prowadz¹ca do szybkiego rozwoju kraju stanowi³a jedno
z podstawowych za³o¿eñ programu dzia³añ rz¹du K. Marcinkiewicza. Cel ten miano osi¹gn¹æ
przede wszystkim poprzez tworzenie nowych miejsc pracy i wzrost poziomu inwestycji
w Polsce. Planowano, i¿ zjawisku temu bêdzie sprzyjaæ likwidacja barier biurokratycznych
podczas rozpoczynania, a tak¿e prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej. Rada Ministrów
w zakresie polityki ekonomicznej zamierza³a przeprowadziæ równie¿ reformê finansów publicznych, utrzymaæ deficyt bud¿etowy na poziomie 30 mld z³ rocznie, wdro¿yæ w ¿ycie program budownictwa spo³ecznego.
Gabinet K. Marcinkiewicza przez dziewiêæ miesiêcy swojej dzia³alnoœci nie by³ w stanie
zrealizowaæ wszystkich za³o¿eñ programu „Solidarne pañstwo” w zakresie gospodarczym.
Niemniej jednak do jego osi¹gniêæ nale¿y zaliczyæ decyzjê przywódców pañstw UE, dziêki
której Polska uzyska³a 90 mld euro z unijnego bud¿etu na lata 2007–2013. Innym sukcesem
by³o wprowadzenie do ustawy bud¿etowej na rok 2006 ograniczenia dotycz¹cego deficytu
bud¿etu pañstwa na kwotê 30 mld z³. Rz¹d opracowa³ tak¿e programy ekonomiczne, których
realizacja mia³a wp³yn¹æ na poprawê stanu polskiej gospodarki. Kwestie zwi¹zane z reform¹
finansów publicznych, programem budownictwa spo³ecznego, zasadami swobodnej dzia³alnoœci gospodarczej oraz dywersyfikacj¹ dostaw gazu nie zosta³y rozwi¹zane. Ze wzglêdu na

50
Pakiet Kluski (Piotr Kluska, jeden z autorów planu, w latach dziewiêædziesi¹tych by³ za³o¿ycielem firmy komputerowej Optimus) zosta³ przedstawiony przez premiera J. Kaczyñskiego podczas konwencji programowej PiS
18 marca 2007 r. Zawiera³ on projekty ustaw, które po zatwierdzeniu przez Sejm RP mia³y u³atwiæ ¿ycie przedsiêbiorcom walcz¹cym z biurokracj¹. Do g³ównych za³o¿eñ programu nale¿y zaliczyæ m.in. stworzenie lepszych warunków
do rozwoju przedsiêbiorczoœci (np. skrócenie czasu rejestracji firm z 30 do 3 dni, wprowadzenie jednego okienka
w urzêdzie skarbowym do za³atwiania formalnoœci). Stenogram wyst¹pienia premiera Jaros³awa Kaczyñskiego na
konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwoœci w dniu 18 marca 2007 r., http://www.pis.org.pl; „Dziennik”
z 19, 20 III 2007 r.; „Gazeta Wyborcza” 19 III 2007 r.
51
Z prac prezesa Rady Ministrów, „Przegl¹d Rz¹dowy” 2005, nr 12, s. 35–36.
52
Rz¹d Kazimierza Marcinkiewicza. 100 dni…, s. 7.
53
Ibidem.
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swoj¹ istotê oraz kontynuacjê wdra¿ania w ¿ycie programu „Solidarne pañstwo” by³y one
przedmiotem prac kolejnego gabinetu.
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Summary
After the Law and Justice Party (PiS) had won parliamentary elections, Kazimierz
Marcinkiewicz was appointed Prime Minister in September 2005. Economic policy was one
of the elements of his Government’s policy.
The Government tried to achieve its goals by creating new jobs and increasing the level of
investment in Poland. This was to be supported by the liberalization of laws regulating business activity. With respect to economic policy, the Council of Ministers intended to reform
public finance and implement a council housing project.
The Cabinet of Prime Minister Marcinkiewicz was not able to implement all the principles
of the Solidarity State platform within the 9 months of its work. However, the Government did
manage to persuade the EU to allocate EUR 90 bn from the EU 2007–2013 budget to Poland.
The Government also succeeded in aligning Poland’s 2006 budget with a new legal act limiting the state deficit to a maximum level of PLN 30 bn. Additionally, the Government drew up
economic plans aimed at improving the condition of the Polish economy. However, it failed to
implement the reforms of public finance, council housing, free economic activity and the diversification of natural gas supplies.

