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PROPOZYCJE 

REFORM POLSKIEGO PAŃSTWA

dr Stanisław Gasik, PMP

s.gasik@vistula.edu.pl

W prezentacji wykorzystano wyniki projektu 
„Model Dojrzałości Krajowych Systemów Realizacji Projektów Publicznych”, 

realizowanego w AFiB Vistula 
na podstawie grantu Narodowego Centrum Nauki nr DEC-2012/07/D/HS4/01752
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Bayern Monachium – VfL Volfsburg 5:1

(…) Niemieckie media podają, że 
za sam podpis na kontrakcie, 
Bawarczycy przeleją na konto 
Polaka 15 mln euro. Z kolei za rok 
gry Lewandowski ma dostawać 
11 mln euro. 

OD CZEGO ZALEŻY SUKCES W DZIAŁANIU?
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Organizacja i zarządzanie!

3

CZEGO DOTYCZY DZISIEJSZE SPOTKANIE

• Państwo jest organizacją, zarządzaną przez swoją administrację 
(publiczną), czyli zbiór powiązanych instytucji.

• Każda instytucja ma swój obszar działania (gospodarka, edukacja, 
ochrona zdrowia…). Dla każdego z tych obszarów określane są 
specyficzne cele, np. zapewnienie wzrostu gospodarczego, podniesienie 
poziomu wiedzy, zwiększenie długości życia. 

• Każda instytucja wykorzystuje wiedzę i rozwiązania specyficzne dla jej 
obszaru działania (ekonomia, pedagogika, medycyna…)

Dzisiejsze spotkanie jest poświęcone tej drugiej grupie rozwiązań, wpływających 
w sposób zasadniczy na skuteczność i efektywność działania państwa.

• Wszystkie instytucje muszą wykorzystywać wiedzę i rozwiązania z obszaru 
organizacji i zarządzania (dotyczącą np. sposobów formułowania celów, 
wdrażania określonych rozwiązań, realizowania i nadzorowanie 
procesów).
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ZACZNIJMY OD WYBORÓW…
Kilka przykładów z programów wyborczych

Platforma Obywatelska 2011

• Do 2013 roku wprowadzimy rozwiązania gwarantujące Polsce wysokie przychody z wydobycia gazu 
łupkowego, które przeznaczymy na bezpieczeństwo przyszłych emerytur.

• Na podobieństwo 1800 Orlików wybudujemy 1000 Świetlików – centrów kultury i bibliotek gminnych, 
które będą wspierać kreatywność i budować umiejętność pracy zespołowej.

• Zlikwidujemy formularze podatkowe PIT.

• Obniżymy zasadniczą stawkę VAT do 22% w 2014 roku, kiedy światowy kryzys gospodarczy powinien 
ustąpić fazie ożywienia.

Andrzej Duda 2015

• 500 złotych na każde dziecko poczynając od drugiego (dla rodzin o najniższych dochodach na każde 
dziecko);

• dostępne i bezpłatne przedszkola;

• zmiany systemu opieki zdrowotnej, z poparciem prezydenta, które będą opierać się na założeniu, że 
pacjent jest zawsze w centrum uwagi. Odejście od kryterium zysku w służbie zdrowia - lekarze mają 
leczyć, a nie liczyć; Fatalna instytucja jaką jest NFZ powinna być zlikwidowana;

• prawo rodziców do decydowania o edukacji swoich dzieci. Prezydenckie poparcie zmian w edukacji 
przywracających 8- klasową szkołę podstawową i 4-letnie liceum; likwidacja systemu testowego; W 
każdej szkole powinien być gabinet lekarski i stomatologiczny;

• zapewnienie godziwej emerytury dla seniorów; jedną z pierwszych moich inicjatyw będzie cofnięcie 
ustawy, która podniosła wiek emerytalny do 67 roku życia.
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JAK FORMUŁOWAĆ OBIETNICE WYBORCZE

• Przedstawiać zobowiązania wyborcze wraz z zarysem budżetu na następny rok 
(wzór: Charter of Budget Honesty Act, Australia).

• Wprowadzić wyborczy tryb pracy Trybunału Konstytucyjnego, w ramach którego     
rozpatrywane byłyby skargi dotyczące zgodności propozycji wyborczych z 
uprawnieniami.

• Nie mają określonego budżetu

• Nie są traktowane poważnie przez kandydatów i wyborców

• Bywają niezgodne z zakresem uprawnień wybieranego urzędu

Zobowiązania wyborcze:

W związku z tym należy:
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Strategia Sprawne Państwo 2020, przykłady zapisów

• Zakłada się usprawnienie istniejącego systemu ochrony konsumentów poprzez 
dokonanie jego modyfikacji. Biorąc pod uwagę aktualnie funkcjonujące rozwiązania 
wydaje się, iż ewentualne zmiany winny zmierzać w następującym kierunku (…)

• Przewiduje się dostosowanie obecnej infrastruktury do potrzeb zdrowotnych 
społeczności lokalnej (np. likwidowanie przerostu bazy łóżkowej w jednej specjalności i 
tworzenie nowych łóżek w dziedzinach deficytowych, zmiana profilu placówek, itd.), jak 
również przygotowanie nowych inwestycji przy uwzględnieniu obecnego profilu 
zdrowotnego społeczeństwa, trendów epidemiologicznych i demograficznych oraz 
wzrostu nakładów na inwestycje, innowacje, badania i rozwój w ochronie zdrowia.

• System finansów publicznych powinien zapewniać efektywne zarządzanie, w tym w 
ujęciu wieloletnim, a tym samym wykorzystanie środków publicznych z uwzględnieniem 
koordynacji realizacji zadań państwa. Dlatego też istotnym jest podjęcie w najbliższych 
latach działań na rzecz stworzenia wewnętrznie spójnego systemu finansów 
publicznych.

Dla żadnego z tych zapisów (działań) nie określono wskaźnika monitorowania.

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
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10 Celów dla Ameryki (prezydent Obama, 2011)

• Utworzenie miliona nowych miejsc pracy w przemyśle do końca 2016

• Podwojenie eksportu do końca 2014

• Zmniejszenie importu ropy o połowę do 2020

• Wsparcie utworzenia 600,000 miejsc w przemyśle wydobywczym gazu do końca 2020

• Zmniejszenie wzrostu opłat za studia o połowę do końca 2020

• Zatrudnienie 100,000 nauczycieli matematyki i fizyki przez następne 10 lat

• Przeszkolenie 2 milionów pracowników do prac socjalnych

• Inwestowanie w gospodarkę pieniędzy, które nie będą wydawane na wojny

• Redukcja deficytu budżetowego o 4 [amerykańskie] tryliony USD w następnej dekadzie

JAK TO SIĘ ROBI GDZIE INDZIEJ?
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• W  Polsce przyjęto strategie, ale są formułowane w języku ogólników, właściwym dla 
publicystyki, a nie decyzji 

• Nie jest jasne, do czego zmierza administracja publiczna, nie wiadomo, czy osiąga to, co 
miała zamiar osiągnąć

• Strategie istnieją dla poziomu państwa jako całości, nie są określane dla poszczególnych 
instytucji

KIERUNKI ROZWOJU PAŃSTWA

• Należy przyjąć ustawę określającą sposoby działania i określenia efektów prac instytucji 
państwowych (wzór: Government Performance and Result Act, USA)

• Ustawa ta powinna nakazywać wszystkim instytucjom publicznym (łącznie z 
ministerstwami i rządem jako całością) posiadanie mierzalnych planów strategicznych

• Podejmowane mogą być tylko takie działania, które są zgodne ze strategią.
• Ocena stopnia uzyskania celów strategicznych  powinna być podstawą do oceny 

instytucji i jej pracowników

Zarządzanie strategiczne:

W związku z tym:
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POLSKIE PROJEKTY PUBLICZNE
Sieć Autostrad Miała być gotowa na ME 2012, nie jest gotowa do teraz. Budowa 

spowodowała liczne bankructwa firm budowlanych.
Gazoport Termin początkowy oddania do użytku: 30 czerwca 2014. Aktualnie 

spodziewany termin pełnej eksploatacji: początek 2016.
Wybory Samorządowe 2014 Brak możliwości wykorzystania systemu informatycznego do policzenia 

wyników wyborów.
II Linia Metra w Warszawie Pierwotnie miała być gotowa na ME 2012, oddana do użytku na 

początku 2015. Koszt większy od planowanego o 267 mln 
Korweta Gawron Realizacja od 2001 roku. Wydano ok. 1 mld zł. W końcu zamieniono na 

patrolowca „Ślązak”.
Linia kolejowa do lotniska Okęcie Koszt budowy 366 mln zł. Koszt taboru 372,3 mln. Spośród średnio 35 

tys. osób obsługiwanych dziennie przez Okęcie ok 3% (1000 osób) 
korzysta z połączenia kolejowego.

Most Mszana Dolna, autostrada A1 Opóźnienie ok. 2 lata
Most Solidarności w Płocku Budowa: 2002 – 2005. Włączenie do ruchu: 2007 ze względu na brak 

dróg dojazdowych.
Okęcie Terminal 2 Ok. 3 lat opóźnienia.
Termy Warmińskie Budowa term w miejscu, gdzie nie ma dostatecznie ciepłej wody, trzeba 

ją będzie podgrzewać.
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PROJEKTY NARZĘDZIEM ROZWOJU

• Uznać zarządzanie projektami za strategiczną umiejętność konieczną do rozwoju kraju

• Nakazać instytucjom państwowym wdrożenie efektywnych metod zarządzania 
projektami oraz usprawnianie ich (wzór: Program Management Improvement 

and Accountability Act, USA)

• Ustanowić Biuro Głównych Projektów, odpowiedzialne za największe projekty
publiczne (wzór: Major Project Authority, UK)

• Wdrożyć niezależny nadzór nad realizacją projektów

• Stworzyć mechanizmy ułatwiania realizacji projektów (wzór: Major Project Facilitation 

Unit, Australia)

• Stworzyć Krajowy System Realizacji Projektów Publicznych

• Opóźniają się, przekraczają budżety, nie spełniają oczekiwań, są porzucane

• Nie są powiązane ze strategiami

• Nie sprzyjają rozwojowi kraju

Polskie projekty i programy:

W związku z tym należy:
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ZAKUPY PUBLICZNE

• Zastąpić prawo zamówień publicznych prawem zakupów publicznych, 
obejmującym cały proces zakupu od zamówienia do dostarczenia przedmiotu zakupu
(wzór: Federal Acquisition Regulations, USA)

• Wprowadzić partnerstwo operacyjne jako obowiązkowy sposób realizacji zakupów

• Wprowadzić pojęcie projektu jako czwartego rodzaju zakupu

• Uznać satysfakcję klienta za główne kryterium sukcesu zakupu publicznego

• Uczynić prezesa UZP odpowiedzialnym za jakość systemu zakupów publicznych

• Jest nastawione na równość dostępu do zamówień

• Nie jest nastawione na skuteczność realizacji zakupu

• Stawia zamawiającego i wykonawcę w pozycji wrogów

• Często powoduje porażki zamówień publicznych

Polskie prawo zamówień publicznych:

W związku z tym należy:
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ZARZĄDZANIE EFEKTYWNOŚCIĄ

• Wprowadzić mierzalne cele dla każdej instytucji publicznej oraz nakazać 
opracowywanie planów zapewniających ich osiąganie

• Jeśli proces osiągania celów nie jest zgodny z planem, to osoba odpowiedzialna za 
ten cel musi opracowywać plan naprawczy (wzór: Federal Acquisition Regulations, 
USA).

• Ustanowić Biuro Efektywności Administracji, wspomagające instytucje publiczne 
w formułowaniu oraz osiąganiu celów oraz monitorujące ich osiąganie (wzór: 
Office of Management and Budget, USA)

• Wprowadzić do instytucji publicznych procesy i stanowiska odpowiedzialne
za zarządzanie innowacjami 

• Jest nastawione na procedury

• Nie jest nastawione na efekty działania

• W związku z tym procesy i usługi nie są świadczone przez administrację 
w sposób optymalny

Działanie polskiej administracji:

W związku z tym należy:
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KONTROLA PAŃSTWOWA

• Należy wprowadzić mechanizmy wyboru prezesa NIK, uniemożliwiające 
obsadzenie tego stanowiska przez działaczy politycznych

• NIK musi zająć się kontrolą zarządzania strategicznego i zarządzania innowacjami

• NIK musi wypracować wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania projektami, 
programami i portfelami projektów

• Wskazane jest, żeby NIK opracowała wytyczne dotyczące np. projektowego 
podejścia do zarządzania i zarządzania innowacjami (wzory: materiały Government 

Accountability Office, GAO, USA; Australian National Audit Office, ANAO, Australia)

• Losowo wybrane raporty NIK powinny być weryfikowane przez niezależnych 
ekspertów.

• Nie zajmuje się zarządzaniem strategicznym w administracji publicznej

• Nie zajmuje się zarządzaniem innowacjami w administracji publicznej

• Nie ma umiejętności ani wiedzy w zakresie zarządzania projektami

• Nie wspiera we właściwy sposób rozwoju kraju

• Jest uwarunkowana politycznie

Najwyższa Izba Kontroli:

W związku z tym:
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PODSUMOWANIE
1. Weryfikowalne, zgodne z uprawnieniami 

obietnice wyborcze

2. Konkretne strategie państwa i wszystkich 
instytucji

3. Sprawne zarządzanie projektami i programami
4. Prawo zakupów publicznych zamiast Prawa 

zamówień publicznych

5. Zarządzanie efektywnością i innowacjami w 
sektorze publicznym

6. Najwyższa Izba Kontroli wspomagająca rozwój 
państwa
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38 500 tys.

KOGO DOTYCZĄ TE REFORMY?

Pracujący 
15 986 tys.

Sfera Budżetowa
1 631 tys.

Administracja 
Publiczna
637 tys.
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Dziękuję za uwagę!
dr Stanisław Gasik, PMP
s.gasik@vistula.edu.pl

www.PolskieProjekty.Blog.pl

Pytania?

W prezentacji wykorzystano wyniki projektu 
„Model Dojrzałości Krajowych Systemów Realizacji Projektów Publicznych”, 

realizowanego w AFiB Vistula 
na podstawie grantu Narodowego Centrum Nauki nr DEC-2012/07/D/HS4/01752


