
 

1 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 2 

Co obecnie najbardziej szkodzi w zarządzaniu rozwojem kraju? 

dr Halina Siemko-Tomaszewska, listopad 2016, wersja robocza 

Nasze pokolenie jest światkiem radykalnych zmian w świecie nas otaczającym. Powstają 

nowe problemy, których rozwiązanie wymaga nowego podejścia do podejmowanych decyzji i 

użycia nowych metod. Nie jest takie proste. Dlaczego? 

 Fragmentaryczne podejście do podejmowanych decyzji.  

Większość dzisiejszych problemów to problemy złożone – wzajemnie powiązane  

i wzajemnie uzależnione, czyli systemowe. Według podejścia fragmentarycznego, 

złożony problem jest traktowany jako zbiór prostych problemów (nie system) i każdy  

z nich rozwiązywany jest oddzielnie przez odpowiednich specjalistów. Dochodzi więc do 

sytuacji, gdzie „wszystkie operacje udane, ale pacjent umiera”, czyniąc otoczenie 

bardziej złożonym. Należy także pamiętać, że niewielka zmiana w jednej części systemu, 

może spowodować dramatyczne zmiany w innych jego częściach – tzw. efekt motyla. 

Dlatego też, w otoczeniu turbulentnym, podejście do podejmowania decyzji powinno być 

systemowe, nie fragmentaryczne. 

Poważne problemy, przed którymi stoimy nie mogą być rozwiązane na tym 

poziomie myślenia, na którym byliśmy, kiedy je tworzyliśmy. [Albert Einstein] 

 Demokracja reprezentatywna 

W demokracji reprezentatywnej, decyzje przy zarządzaniu zmianami, podejmowane są 

przez wybranych reprezentantów i ich doradców. Problem polega na tym, że  

w przypadku gdy do władzy dojdzie nowa partia, to zmiany te są często odwracane 

(dotyczy to między innymi, przepisów prawnych i strategii rozwoju). 

 Biurokracja 

W czasie dynamicznie zmieniającego się otoczenia, powstają nowe sytuacje 

wymagające interwencji. System biurokratyczny reaguje na zmiany przez tworzenie 

nowych jednostek organizacyjnych, nowych komisji i podkomisji czy nowych ekspertów 

do radzenia sobie z nowymi problemami. Powoduje to rozrastanie się biurokracji i 

zwiększanie kosztów jej utrzymania. Bywa też tak, że zanim decyzja zostanie podjęta na 

szczycie hierarchii i dotrze do osób, które mają ją realizowac, przestaje być aktualna. 

Zastąpienie struktury biurokratycznej w dużej organizacji przez 

samozarządzające grupy na „dole” hierarchii, redukuje komunikację 

„góra- dół” o 90%. [Fred Emery, 1976] 

 Nadprodukcja przepisów prawnych 

Jak wynika z obliczeń Grant Thornton, w III kwartale 2016 r. w Polsce w życie 

weszło łącznie 7816 stron maszynopisu nowego prawa (ustaw, rozporządzeń). 

To wzrost o 19,4 proc. rok do roku. 

Jeśli utrzyma się dynamika z pierwszych trzech kwartałów (6,6 proc. r/r), to w 

całym 2016 r. wejdą w życie 31813 strony aktów prawnych, czyli produkcja 

prawa w Polsce pobije rekord i będzie najwyższa od 1918 r. Teoretycznie 

przedsiębiorca na czytanie aktów prawnych powinien każdego dnia roboczego 

poświęcać 4h 15min. … 
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Polska ma obecnie najbardziej zmienne prawo ze wszystkich państw Unii 

Europejskiej. Jak wynika z obliczeń Grant Thorn, w latach 2012-2014 produkował 

średnio w roku prawie 56-krotnie więcej przepisów niż Szwecja, 11-krotnie więcej 

niż Litwa i 2-krotnie więcej niż.1 

 Niekontrolowana urbanizacja 

Niekontrolowana urbanizacja opisana jest w Raporcie o ekonomicznych stratach i 

społecznych kosztach niekontrolowanej urbanizacji w Polsce, 11 grudnia 2013 r.2 

oraz w Liście Otwartym do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska3 8 lipca 2014r. 

 Tworzenie życzeniowych strategii 

PRZYKŁAD 1. – unieważnianie strategii 

Tworzone są piękne dokumenty strategiczne, które nigdy nie zostają wdrożone.  

Typowym przykładem może być Strategia zrównoważonego rozwoju Polski do roku 

2025, przygotowana przez Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, przyjęta przez 

Sejm w czerwcu 2001 r. 

Oto fragment tekstu strategii: 

Proces kształtowania i realizacji rozwoju zrównoważonego w horyzoncie 
długoterminowym wymagać będzie innych rozwiązań instytucjonalnych i innego 
sposobu zarządzania niż tradycyjny rozwój oparty wyłącznie na 
konsumpcyjnych wskaźnikach gospodarczych. Rozwój zrównoważony musi 
opierać się na integracji działań w zakresie ekonomicznym, w zakresie 
ekologicznym i działań w zakresie polityki społecznej. … 

5.4. Prawne uwarunkowania rozwoju zrównoważonego 

Decyzje i ich realizacja w ramach strategii, polityk i programów 
zrównoważonego rozwoju spoczywać będą w rękach administracji państwowej, 
samorządów, podmiotów gospodarczych i obywateli. Swoboda podejmowania 
tych decyzji powinna być jednak ograniczona do działań legalnych, 
zgodnych z interesem państwa i społeczeństwa oraz z kierunkami 
wyznaczonymi przez Strategię Rozwoju Zrównoważonego Polski. … 

Zagwarantowana powinna być również swoboda działań gospodarczych i ich 
ciągłość, ale też równy dostęp do zasobów przez podmioty państwowe, sektor 
prywatny i jednostki, równa odpowiedzialność za stan tych zasobów, 
bezpieczeństwo społeczeństwa, środowiska, kultury i tradycji, dostęp do 
informacji, do procesów decyzyjnych i do wymiaru sprawiedliwości. 

Wymienione ramy oraz gwarancje muszą być określone przez prawo w 
ustawach, rozporządzeniach wykonawczych, decyzjach rządu, uchwałach 
sejmowych, dekretach prezydenckich, uchwałach samorządów, 
porozumieniach i umowach międzynarodowych, międzysektorowych i 
międzypodmiotowych. 

… 
Ponadto, rozwój prawa powinien iść w kierunku: 

 znacznego polepszenia jednoznaczności uwarunkowań, a tym samym 
ograniczenia swobody interpretacji, 

                                                           
1 http://barometrprawa.pl/, 05.11.2016 
2 http://www.frdl.org.pl/pliki/frdl/document/zalaczniki_artykuly/Raport%20Ekonomiczny%2029.10.2013%20calosc.pdf 
3 http://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/list-otwarty-do-premiera-przestrzen-jest-dobrem-wspolnym-2730.html 

http://barometrprawa.pl/
http://www.frdl.org.pl/pliki/frdl/document/zalaczniki_artykuly/Raport%20Ekonomiczny%2029.10.2013%20calosc.pdf
http://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/list-otwarty-do-premiera-przestrzen-jest-dobrem-wspolnym-2730.html
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 zwiększenia przejrzystości przepisów i ich zrozumiałości dla 
przeciętnego obywatela bez potrzeby zwracania się do prawników, 

 … 

31 marca 2006 r. Rządowe Centrum Studiów Strategicznych zakończyło swoja 
działalność.  

23 października 2007 r. Rada Ministrów unieważniła Strategię Zrównoważonego 

Rozwoju Polski do roku 2025. Raport z wdrażania strategii nie jest dostępny.   

PRZYKŁAD 2. – przesuwanie horyzontu czasowego realizacji strategii 

Strategia Rozwoju Kraju 2007–2015, przyjęta przez Rade Ministrów 29 listopada 

2006r.  

Oto wizja Polski w 2015 r. przedstawiona w tym dokumencie: 

Polska w 2015 roku to kraj o wysokim poziomie i jakości życia mieszkańców 

oraz silnej i konkurencyjnej gospodarce, zdolnej do tworzenia nowych 

miejsc pracy. 

Założono także, że: 

Dochody ludności i PKB na mieszkańca będą stopniowo zbliżać się do 
średniego poziomu w UE. Chcemy, aby różnice w poziomie życia mieszkańców 
Polski i UE znacząco się zmniejszyły i aby nie było to przyczyną licznych 
wyjazdów zarobkowych za granicę młodych i dobrze wykształconych Polaków. 

Polska musi rozwijać gospodarkę opartą na wiedzy i szerokim wykorzystaniu 
technologii informacyjnych i komunikacyjnych we wszystkich dziedzinach, w tym 
usługach społecznych, dostępnych dla każdego obywatela. Państwo będzie 
promowało rozwój kapitału intelektualnego, zarówno w odniesieniu do osób, jak i 
organizacji. … 

Państwo będzie realizować politykę zrównoważonego rozwoju przez 

integrowanie działań w sferze gospodarczej, społecznej i środowiskowej w 

interesie przyszłych pokoleń. 

W lipcu 2009 r. Powstał dokument Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 

2007-2015 w roku 2008.4  

Wprowadzenie 
W 2008 r. Rada Ministrów podjęła decyzje o aktualizacji SRK. Podjęto 
jednocześnie decyzję o ZMIANIE HORYZONTU CZASOWEGO Strategii. 

Zaktualizowany dokument będzie obejmował lata 2011-2020.  

                                                           
4 
http://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_rozwoju/SRK/Informacja_o_realizacji/Documents/Informacja_o_realizacji_SRK_w_200

8_przyjeta_przez_RM.pdf 

http://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_rozwoju/SRK/Informacja_o_realizacji/Documents/Informacja_o_realizacji_SRK_w_2008_przyjeta_przez_RM.pdf
http://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_rozwoju/SRK/Informacja_o_realizacji/Documents/Informacja_o_realizacji_SRK_w_2008_przyjeta_przez_RM.pdf

