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A. WSTĘP 

a) Przedmowa 

Wniosek o członkostwo 

Dnia 5 kwietnia 1994 r. Polska złożyła wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej. W związku z tym 18 
kwietnia 1995 r. Rada Europejska podjęła decyzję o zastosowaniu procedury, o której mowa w artykule O 
Traktatu i zwróciła się do Komisji o wydanie Opinii. 

Odpowiadając na postulat Rady Europejskiej z Madrytu z grudnia 1995 r. w sprawie przedstawienia Opinii w 
możliwie najszybszym terminie po zakończeniu Konferencji Międzyrządowej, która rozpoczęła się w marcu 
1996 r. a zakończyła w czerwcu 1997 r., Komisja przedstawia niniejszą Opinię. 

Kontekst wydania Opinii 

Wniosek Polski o członkostwo w Unii jest rozważany wraz z wnioskami innych dziewięciu państw 
stowarzyszonych. Przystąpienie Polski do Unii jest postrzegane jako epokowe wydarzenie, dzięki któremu 
państwa Europy Środkowej i Wschodniej przezwyciężą podział kontynentu europejskiego, trwający przez 
ponad 40 lat oraz dołączą do strefy pokoju, stabilności i dobrobytu powstałej w ramach Unii Europejskiej. 

W 1993 r. Rada Europejska w Kopenhadze postanowiła, iż: 

"Państwa stowarzyszone Europy Środkowej i Wschodniej, które wyrażą taką wolę, zostaną członkami Unii. 
Państwa te przystąpią do Unii, gdy tylko będą w stanie wypełniać obowiązki wynikające z członkostwa, 
poprzez spełnienie odpowiednich warunków politycznych i gospodarczych. Członkostwo w Unii wymaga: 

• osiągnięcia przez państwo kandydujące stabilności w dziedzinie instytucji gwarantujących 
demokrację, praworządność, respektowanie praw człowieka oraz poszanowanie i ochronę praw 
mniejszości; 

• istnienia sprawnej gospodarki rynkowej oraz możliwości sprostania presji konkurencji i sił 
rynkowych funkcjonujących wewnątrz Unii; 

• zdolności do wywiązania się z zobowiązań wynikających z członkostwa, szczególnie zaś realizacji 
celów unii politycznej, gospodarczej i monetarnej. 

Właściwe przygotowanie Unii do przyjęcia nowych członków, przy jednoczesnym 
zachowaniu tempa integracji europejskiej, jest także ważnym czynnikiem, który leży 
w ogólnie pojętym interesie zarówno Unii, jak i państw kandydujących do członkostwa". 

Powyższa deklaracja określiła jasno polityczne i gospodarcze kryteria oceny wniosków o członkostwo 
złożonych przez państwa stowarzyszone Europy Środkowej i Wschodniej. 

W kontekście przygotowań przedprzystąpieniowych, w grudniu 1995 r. Rada Europejska w Madrycie 
przypomniała o potrzebie: „stworzenia warunków stopniowej i harmonijnej integracji państw kandydujących 
do członkostwa w Unii, szczególnie poprzez: 

• rozwój gospodarki rynkowej, 

• dostosowanie ich struktur administracyjnych, 

• utworzenie stabilnej struktury ekonomicznej i monetarnej". 



W niniejszej Opinii Komisja dokonuje analizy osiągniętego przez Polskę postępu według tych samych 
kryteriów, które stosowane są wobec pozostałych wniosków o członkostwo, ocenianych w tym samym 
czasie. W ten sposób spełnione zostało życzenie Rady Europejskiej wypowiedziane w czasie obrad w 
Madrycie, by wszystkie państwa kandydujące były traktowane jednakowo. 

Oprócz Opinii dotyczących poszczególnych państw, w ramach raportu „Agenda 2000" Komisja przekaże 
Radzie ogólną ocenę wniosków o członkostwo oraz swoje zalecenia dotyczące skutecznej strategii 
poszerzenia Unii. W tym samym czasie Komisja przekaże także ocenę wpływu poszerzenia na politykę Unii. 

Treść Opinii 

Struktura Opinii uwzględnia wnioski Rady Europejskiej w Kopenhadze. Opinia zawiera: 

• opis dotychczasowych stosunków między Polska a Unią, ze szczególnym odniesieniem do 
postanowień Układu Europejskiego; 

• analizę sytuacji co do warunków politycznych, określonych przez Radę Europejską (demokracja, 
rządy prawa, prawa człowieka, ochrona mniejszości narodowych); 

• ocenę sytuacji w Polsce oraz perspektyw rozwoju w aspekcie warunków gospodarczych, 
określonych przez Radę Europejską (gospodarka rynkowa, zdolność do sprostania rosnącej 
konkurencji); 

• ustosunkowanie się do kwestii, czy Polska jest w stanie przyjąć na siebie obowiązki członka Unii, 
tzn. wdrożyć dorobek prawny (acquis communautaire) zawarty w traktatach, ustawodawstwie 
wtórnym i polityce Unii; 

• ogólną ocenę sytuacji i perspektyw Polski w stosunku do warunków członkostwa w Unii oraz 
zalecenia dotyczące negocjacji przedprzystąpieniowych. 

Podczas oceniania Polski w aspekcie kryteriów gospodarczych oraz możliwości wdrożenia dorobku 
prawnego Unii, Komisja dokonała wstępnej oceny postępu w różnych dziedzinach, jakiego można się 
spodziewać w okresie poprzedzającym przystąpienie Polski do Unii, z uwzględnieniem faktu, iż sam 
dorobek prawny Unii będzie się stale zmieniał. W tym celu, niniejsza Opinia obejmuje okres najbliższych 
pięciu lat, niezależnie od rzeczywistej daty przystąpienia. 

W czasie przygotowywania niniejszej Opinii Komisja uzyskała wyczerpujące informacje dotyczące sytuacji 
Polski od polskich władz, a także wielu innych źródeł informacji, w tym Państw Członkowskich oraz wielu 
międzynarodowych instytucji. 

(b) Stosunki między Unią Europejską a Polską 

Kontekst historyczny oraz geopolityczny 

Obszar Polski rozciąga się od Morza Bałtyckiego po Karpaty. Łączna powierzchnia kraju wynosi 312 680 
km2 (Polska jest siódmym co do wielkości państwem w Europie) a liczba mieszkańców - 38,6 miliona. 
Polska graniczy z siedmioma państwami: Słowacją, Rosją, Litwą, Białorusią, Ukrainą, Czechami oraz 
Niemcami. 

Tradycyjnie za datę powstania państwa uważa się rok 966, kiedy to książę plemienia Polan przyjął 
chrzest. W XV wieku Polska stała się monarchią rządzoną przez króla-- elekta. W następnych wiekach 
Polska utrzymywała polityczne i kulturalne związki 



z Europą Zachodnią. W wieku XVII i XVIII świetność państwa polskiego podupadła. Od 1795 r. terytorium 
Polski znajdowało się pod zaborami Rosji, Prus i Austrii. 

Po zakończeniu I wojny światowej powstała II Rzeczpospolita, państwo o ustroju demokratyczno-
parlamentarnym. W 1939 r. terytorium Polski znalazło się pod okupacją Niemiec i Związku Radzieckiego. 
Po zakończeniu II wojny światowej Polska odzyskała niepodległość. W wyniku przesunięcia granic byłe 
obszary niemieckie weszły w skład terytorium Polski. Państwo znalazło się w strefie wpływów Związku 
Radzieckiego, a władzę objęli komuniści, ustanawiając daleki od demokracji system praw. W tym okresie, 
zwłaszcza zaś w 1956 r i 1970 r., protesty przeciwko utracie swobód politycznych i gospodarczych były 
brutalnie tłumione. 

Po strajkach w Gdańsku z 1980 r. systematycznie narastała opozycja przeciwko systemowi. Okres 
niepokojów politycznych doprowadził do ogłoszenia stanu wojennego 13 grudnia 1981 r., który 
obowiązywał do czerwca 1983 r. Nacisk na władze, którego celem było wprowadzenie zmian politycznych i 
gospodarczych, był kontynuowany w latach 80. We wrześniu 1989 r. „Solidarność" weszła do rządu, którego 
premierem został Tadeusz Mazowiecki. W 1990 r. Lech Wałęsa został wybrany Prezydentem RP. W 1991 r. 
i 1993 r. odbyły się wolne wybory do Sejmu. W 1995 r. Prezydentem RP został Aleksander Kwaśniewski. 

Stanowisko Polski wobec Unii Europejskiej 

Integracja z zachodnioeuropejskimi strukturami politycznymi i bezpieczeństwa stanowi od 1989 r. główny 
cel polityki kolejnych rządów RP. Zgodnie z potwierdzeniem uzyskanym od polskiego rządu 30 kwietnia 
1996 r., członkostwo w Unii Europejskiej pozostaje strategicznym celem polskiej polityki zagranicznej. 
Polska złożyła wniosek o członkostwo w Unii 5 kwietnia 1994 r. 

Wola integracji Polski z Unią Europejską została podkreślona w przemówieniu Prezydenta RP Aleksandra 
Kwaśniewskiego wygłoszonym w College of Europe w Natolinie 6 listopada 1996 r.: "Przemiany w Polsce 
rozpoczęte po historycznym przełomie 1989 roku, są nie tylko porządkowaniem gospodarki, ale także 
otwieraniem się na świat. Z tej drogi nie ma odwrotu. Otwartość - to historyczna tradycja Polski. 
Uczestnictwo w naturalnych procesach integracyjnych naszego kontynentu jest elementem naszego 
polskiego pojmowania suwerenności. Perspektywa integracji europejskiej stanowi dla nas historyczne 
wyzwanie. Myślimy nie tylko o korzyściach, które uzyskamy po przystąpieniu do Unii. Jesteśmy także 
świadomi obowiązków jakie niesie nasz udział w jednoczeniu kontynentu". 

Stosunki traktatowe 

Stosunki dyplomatyczne między Unią Europejską a Polską zostały nawiązane we wrześniu 1988 r. We 
wrześniu 1989 r. podpisano umowę o handlu i współpracy. Była to niepreferencyjna umowa, zawierająca 
klauzulę najwyższego uprzywilejowania dla obu stron, oraz przewidująca stopniowe znoszenie ograniczeń 
ilościowych stosowanych przez Wspólnotę w stosunku do importu towarów pochodzących z Polski, aż do 
ich wyeliminowania w 1994 r. 

Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony a 
Wspólnotami Europejskimi i ich krajami członkowskimi, z drugiej strony powszechnie zwany Układem 
Europejskim, został podpisany 16 grudnia 1991 r., a wszedł w życie l lutego 1994 r. Postanowienia 
dotyczące handlu obowiązują od l marca 1992 r. zgodnie z Umową Przejściową, na mocy której 
potwierdzono uprzednie koncesje w dziedzinie wymiany handlowej oraz określono zasady stopniowego i 
asymetrycznego tworzenia strefy wolnego handlu w okresie dziesięciu lat. 



Obecnie Układ Europejski stanowi podstawę prawną stosunków między Polską a Unią Europejską. 
Zapewnia on płaszczyznę dialogu politycznego, umożliwia rozwoju handlu oraz stosunków gospodarczych 
między stronami, ustanawia zarówno podstawy udzielania przez Wspólnotę pomocy technicznej i 
finansowej, jak i ramy prawne wspierania stopniowej integracji Polski ze strukturami europejskimi. 
Postanowienia Układu w sprawach instytucjonalnych stworzyły mechanizmy wdrażania, kierowania i 
kontroli stosunków między stronami w niemal wszelkich dziedzinach życia społecznego i gospodarczego. 
Powołano podkomitety, które analizują problemy na szczeblu technicznym, natomiast na wyższym poziomie 
utworzono Komitet Stowarzyszenia, który jest forum dyskusji oraz rozwiązywania problematycznych 
kwestii wynikających z postanowień Układu. Rada Stowarzyszenia, która działa na szczeblu ministerialnym, 
nadzoruje ogólny rozwój stosunków oraz przygotowania Polski do członkostwa w Unii. 

W ramach wdrażania postanowień Układu Europejskiego oraz prowadzonej polityki przedprzystąpieniowej. 
Rząd RP przeprowadził w październiku 1996 r. reformę administracji rządowej. Komitet Integracji 
Europejskiej, któremu przewodniczy Prezes Rady Ministrów, otrzymał kompetencje w zakresie koordynacji, 
podejmowania decyzji oraz kierowania procesem przygotowań do integracji. Urząd Komitetu Integracji 
Europejskiej dokonuje na bieżąco przeglądu aktów prawnych pod względem ich zgodności z prawem Unii 
Europejskiej. 

Na początku 1997 r. Polska przyjęła Narodową Strategię Integracji, która zawiera harmonogram 
przygotowań do członkostwa w Unii Europejskiej. Strategia podkreśla wagę i znaczenie kluczowych 
kierunków działań przed przystąpieniem do Unii oraz określa pięć głównych dziedzin, w których Polska 
zamierza wykorzystać okres przejściowy przed pełnym wdrożeniem acquis communautaire. 

Strategia przedprzystąpieniowa 

Wdrażanie postanowień Układu Europejskiego oraz Białej Księgi 

Funkcjonują instytucje utworzone na podstawie Układu Europejskiego. Rada Stowarzyszenia odbyła cztery 
posiedzenia, również mają miejsce regularne spotkania w ramach Komitetów Stowarzyszenia oraz wielu 
podkomitetów branżowych i grup roboczych. Komitet Parlamentarny odbył siedem posiedzeń z udziałem 
reprezentantów Sejmu i Parlamentu Europejskiego. Obecnie rozważa się utworzenie Wspólnego Komitetu, 
który zajmowałby się kwestiami związanymi z kompetencjami Komitetu Ekonomiczno--Społecznego. 

W związku z wielkością obrotów handlowych oraz rosnącą wiedzą ministerstw o handlu, gospodarce oraz 
wymogach dostosowawczych, współpraca w dziedzinach objętych postanowieniami Układu Europejskiego 
staje się coraz bardziej intensywna. Oczekując na przyjęcie dodatkowego Protokołu (który został już 
parafowany), podjęto odrębne środki dotyczące produktów rolnych, włókienniczych i rybołówstwa, które 
dostosują dotychczasowe zapisy Układu Europejskiego do ostatniego poszerzenia Unii oraz do postanowień 
Rundy Urugwajskiej. Przygotowano przepisy wykonawcze dotyczące przedsiębiorstw i pomocy państwa. 
Dodatkowy Protokół dotyczący reguł pochodzenia umożliwi konsolidację europejskich reguł pochodzenia 
towarów. 

W handlu odnotowano wiele trudności wykonawczych, zwłaszcza w odniesieniu do podatku importowego 
obowiązującego w Polsce, certyfikacji, restrukturyzacji przemysłu stalowego, środków podejmowanych w 
przemyśle motoryzacyjnym, naftowym oraz restrykcji importowych. Mimo dużego zakresu i drażliwości 
wspomnianych kłopotów, zostały wypracowane rozwiązania, które są już wdrażane. Na przykład jeśli idzie o 
skóry surowe, wszczęto postępowanie, którego celem było rozwiązanie sporu, znaleziono jednak polubowne 
rozstrzygnięcie przed oficjalnym rozpoczęciem postępowania arbitrażowego. 



Przygotowana w 1995 r. przez Komisję Biała Księga dotycząca Rynku Wewnętrznego zawierała wykaz 
aktów prawnych, które państwa kandydujące do członkostwa powinny przenieść na krajowy grunt oraz 
wdrożyć, tak by dostosować swoje prawo do acquis communautaire. Określono w niej również priorytety w 
zakresie środków niezbędnych do wprowadzenia Jednolitego Rynku (tzw. środki pierwszego etapu). Polska 
przywiązuje dużą wagę do tego dokumentu. W każdym ministerstwie powołano komórką odpowiedzialną za 
integrację europejską. Utworzono też 29 grup roboczych w celu przygotowania do członkostwa. W 1996 r. 
Polska opublikowała zestaw opracowań prawnych, które wytyczają kierunek prac dostosowawczych. 

Od 1994 r. przygotowywane są coroczne programy dostosowawcze. Pierwszy harmonogram prac 
dostosowawczych, prowadzonych na podstawie Białej Księgi, został przedstawiony Komisji w 1996 r. 
Odnotowano postęp w takich dziedzinach jak: rolnictwo, transport, bankowość, rynek papierów 
wartościowych, podatki pośrednie i akcyza. 

Zdecydowana większość postanowień Układu Europejskiego jest realizowana zgodnie z zapisanymi tam 
warunkami i harmonogramem. Polska wykazuje realistyczne, otwarte oraz konstruktywne podejście podczas 
rozwiązywania problemów, jest świadoma zagrożeń wynikających z protekcjonizmu oraz uznaje znaczenie 
negocjacji w rozstrzyganiu trudnych kwestii. 

Dialog strukturalny 

Polska uczestniczy w dialogu strukturalnym, traktując go jako priorytet polityki zagranicznej. Polska 
przygotowywała podstawową dokumentację na wszystkie spotkania jakie odbywają się w ramach dialogu 
strukturalnego, oraz składała propozycje usprawnienia dialogu i zapewnienia jego kontynuacji poprzez 
skupienie się na kwestiach dotyczących przystąpienia. W ramach dialogu strukturalnego Polska odegrała 
istotną rolę w przywracaniu pokoju w byłej Jugosławii. 

Program PHARE 

W 1996 r. przyznano Polsce 203 min ECU ze środków PHARE. W latach 1990-1996 łączna kwota 
przyznanych środków wyniosła prawie 1/4 mld ECU. Główne dziedziny finansowane ze środków PHARE to: 
rolnictwo, restrukturyzacja i prywatyzacja, finanse i bankowość, infrastruktura, programy socjalne i ochrona 
środowiska. W ramach programu PHARE przeznaczono łącznie 165 min ECU na finansowanie programów 
pomocy i współpracy przygranicznej w dziedzinie transportu, ochrony środowiska, obiektów użyteczności 
publicznej oraz rozwoju gospodarczego w rejonach graniczących z Niemcami, Danią, Szwecją i Finlandią. 

Wdrażanie programu PHARE nie obyło się bez trudności, spowodowanych problemami organizacyjnymi w 
niektórych ministerstwach oraz brakiem, mechanizmów realizacyjnych. Działanie programu znacznie 
usprawniono w latach 1995 i 1996. W kwietniu 1997 r. wykorzystanie środków wynosiło 75%. 

Uczestnictwo w programach Wspólnoty 

Dodatkowy Protokół do Układu Europejskiego przewiduje możliwość uczestnictwa Polski w programach 
Wspólnoty. Zgodnie z Protokołem, od 1997 r., Polska będzie uczestniczyć w następujących programach: 
Leonardo, Socrates oraz Youth for Europę. 

Stosunki handlowe 

Polska jest siódmym pod względem wielkości partnerem handlowym Unii. Od 1989 r., eksport produktów 
Unii do Polski zwiększył się o ponad 300% i wyniósł 15 mld ECU w 1995 r., import z Polski do Unii wzrósł 
o ponad 200% w tym samym okresie, a jego 



wartość wynosiła 12,2 mld ECU w 1995 r. W 1995 r. w stosunkach z Polską Unia zanotowała nadwyżkę 
bilansu handlowego w wysokości 2,8 mld ECU. Najważniejszymi towarami eksportowanymi z Unii były 
produkty przemysłu maszynowego oraz elektrotechnicznego, które łącznie stanowiły 27% całego eksportu. Z 
kolei Polska eksportuje do Unii przede wszystkim metale nieszlachetne (17% całego eksportu). Deficyt 
handlowy Polski w handlu z Unią Europejską odzwierciedla potrzebę odbudowy parku maszynowego w 
Polsce. 

W 1995 r., 70% łącznego eksportu Polski było przeznaczonych na rynek europejski, podczas gdy produkty 
Unii Europejskiej stanowiły jednocześnie 65% łącznego importu towarów do Polski. Po początkowym 
spadku, handel Polski z państwami Europy Środkowej i Wschodniej ożywił się i wyniósł ponad 17% 
łącznego eksportu i 15% łącznego importu Polski w 1995 r. Handel z Rosją stanowił ponad 6% łącznego 
eksportu i 7% łącznego importu w 1995 r. Istnieją przesłanki, aby przypuszczać, iż Polska rozważa 
możliwość utworzenia strefy wolnego handlu z Rosją po jej przystąpieniu do Światowej Organizacji Handlu 
(WTO). 

Ocena ogólna 

Od 1989 r. Polska realizuje aktywną politykę zacieśniania stosunków z Unią Europejską we wszystkich 
dziedzinach. Postanowienia Układu Europejskiego były skutecznie wdrażane w większości sektorów 
gospodarki. Polska dołożyła szczególnych starań, aby dostosować swe ustawodawstwo. Wiele bilateralnych 
problemów handlowych wpłynęło jednak na nienajlepszą ogólną ocenę dwustronnych stosunków 
handlowych, choć jednocześnie większość z nich została już pomyślnie rozwiązana. 

B. KRYTERIA CZŁONKOSTWA 

l. Kryteria polityczne 

Rada Europejska w Kopenhadze przyjęła listę politycznych kryteriów, które muszą być spełnione przez 
państwa Europy Środkowej i Wschodniej kandydujące do członkostwa w Unii. Kraje te muszą przede 
wszystkim osiągnąć „stabilność instytucji gwarantujących demokrację, rządy prawa oraz właściwy poziom 
poszanowania praw człowieka oraz ochrony praw mniejszości narodowych". 

Podczas dokonywania analiz i na potrzeby niniejszego dokumentu. Komisja Europejska korzystała z różnych 
źródeł informacji: odpowiedzi polskiego rządu na kwestionariusz przesłany przez Komisję w kwietniu 1996 
r., danych uzyskanych podczas bilateralnych spotkań, sprawozdań otrzymanych z ambasad w państwach 
członkowskich oraz od Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej, ocen organizacji międzynarodowych (w 
tym Rady Europy i Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich), sprawozdań organizacji pozarządowych 
itp. 

Poniższa opinia zawiera systematyczną analizę struktury organizacyjnej oraz metod działania władz 
państwowych oraz działań podejmowanych przez te władze w celu zapewnienia ochrony podstawowych 
praw obywateli. Dokument nie ogranicza się do formalnego opisu, lecz uwzględnia elementy oceny 
funkcjonowania demokracji i rządów prawa. 

Opinia została sporządzona według stanu na czerwiec 1997 r. Nie zawiera szczegółowej analizy zmian, jakie 
nastąpiły od czasu upadku komunizmu, lub prognoz na temat przyszłych zmian. Jednakże uwzględnia 
deklarowane intencje wprowadzania reform 



w poszczególnych sektorach. Opis struktury rządu został przedstawiony jedynie skrótowo - szersze 
omówienie problematyki znajduje się w Rozdziale 4. 

1.1 Demokracja i rządy prawa 

Aby umożliwić Polsce przejście do systemu demokracji parlamentarnej, w październiku 1992 r. uaktualniono 
i znowelizowano Konstytucję z roku 1952. W maju 1997 r., w drodze ogólnonarodowego referendum, 
przyjęto nową Konstytucję. Poniższa analiza instytucjonalna odwołuje się do starej ustawy zasadniczej, 
ponieważ nowa Konstytucja nie weszła jeszcze w życie. Jednakże fakt ten nie ma większego wpływu na 
niniejszą Opinię, gdyż zmiany wprowadzone w Konstytucji z maja 1997 r. nie naruszają poprzedniej 
równowagi instytucjonalnej. Do tej pory instytucje w Polsce funkcjonowały sprawnie, a władze działają w 
ramach przyznanych im kompetencji oraz są świadome potrzeby współpracy. 

Władza ustawodawcza: struktura 

Parlament składa się z dwóch izb: Sejmu (rozdział mandatów między 460 posłów na Sejm następuje zgodnie 
z zasada proporcjonalności w okręgach wyborczych na szczeblu krajowym; wymagane jest uzyskanie co 
najmniej 5% głosów) oraz Senatu (100 senatorów wybieranych zwykłą większością głosów na szczeblu 
'wojewódzkim). W celu zagwarantowania reprezentacji mniejszości narodowych w Sejmie nie stosuje się 
wobec nich ustawowego wymogu uzyskania co najmniej 5% głosów, dzięki czemu od 1993 r. w Sejmie 
zasiadają czterej posłowie reprezentujący mniejszość niemiecką w Polsce. 

Zgodnie z artykułem 98 nowej Konstytucji, kadencja Sejmu i Senatu może zostać skrócona na mocy uchwały 
podjętej większością 2/3 głosów posłów. Także prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może zarządzić 
skrócenie kadencji Sejmu, jeżeli w ustalonym terminie 4 miesięcy Sejm nie zatwierdzi nowego rządu lub nie 
przyjmie ustawy budżetowej. 

Posłowie i senatorowie są chronieni immunitetem poselskim, który może zostać uchylony na mocy uchwały 
podjętej większością 2/3 głosów posłów. Mimo iż rola i zaangażowanie opozycji w instytucjach 
państwowych jest powszechnie uznawana, opozycja wyrażała niezadowolenie z powodu ograniczonego 
dostępu do środków masowego przekazu. 

W Polsce istnieje system wielopartyjny. Zarejestrowano ponad 400 ugrupowań politycznych. Około 150 
partii politycznych wystawiło swoich kandydatów w ostatnich wyborach parlamentarnych w 1993 r. Każdy 
obywatel, prócz osób sprawujących najwyższe urzędy w państwie, może zostać członkiem dowolnej partii. 
Partie są dofinansowywane z budżetu państwa jedynie w celu prowadzenia kampanii wyborczych. 

Wadzę ustawodawczą sprawuje Sejm. Sejm posiada głos decydujący w kwestiach legislacyjnych i 
budżetowych. Obie izby parlamentu. Prezydent, rząd oraz grupa 100 000 obywateli mogą występować z 
inicjatywą ustawodawczą. Uprawnienia legislacyjne są wykonywane jedynie w przypadkach stanowienia 
prawa lub istnienia odpowiedniej delegacji ustawy. Prezydent ma prawo veta wobec ustaw przyjętych przez 
parlament, choć prezydencki sprzeciw może zostać przez Sejm odrzucony większością 2/3 głosów. W nowej 
Konstytucji próg ten podniesiono do 3/5 głosów. 

Referendum może zostać rozpisane na wniosek Sejmu lub Prezydenta, zatwierdzony przez Senat. 
Referendum zostaje zwołane w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa (artykuł 125 ust. l nowej 
Konstytucji), tzn. ratyfikacji umowy międzynarodowej lub ustawodawstwa budżetowego. 



Funkcjonowanie Sejmu i Senatu 

Wybory parlamentarne w roku 1991 i w roku 1993, a także wybory prezydenckie w 1995 r. były wolne i 
równe. W wyniku wyborów z 1993 r. w parlamencie odbyło się przekazanie władzy ówczesnej opozycji (por. 
Aneks - wyniki ostatnich wyborów parlamentarnych), a w wyniku wyborów w 1995 r. wybrano nowego 
Prezydenta. W obu przypadkach przekazanie władzy odbyło się płynnie. 

Parlament funkcjonuje w sposób zadowalający. Jego uprawnienia są respektowane, a opozycja odgrywa 
aktywną rolę w pracach obu izb. 

Władza wykonawcza: struktura 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest wybierany na pięcioletnią kadencję w wyborach powszechnych, 
równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów w dwóch rundach. W Polsce 
Prezydent odgrywa ważną rolę w funkcjonowaniu instytucji państwowych oraz w polityce. 

Prezydent mianuje premiera, który następnie tworzy rząd. Członkowie rządu są także powoływani przez 
Prezydenta. Do tej pory premier był zobowiązany uzyskać uprzednią zgodę Prezydenta na kandydatury 
ministrów spraw zagranicznych, obrony narodowej i ministra spraw wewnętrznych, ale obowiązek ten został 
zniesiony w nowej Konstytucji z 1997 r. Rząd oraz ministrowie odpowiadają indywidualnie przed Sejmem. 

Ostatnio w Polsce przyjęto tak zwaną ustawę lustracyjną, która dotyczy osób sprawujących wysokie urzędy. 
Zgodnie z jej przepisami, politycy oraz urzędnicy państwowi muszą złożyć oświadczenie, czy byli 
pracownikami tajnych służb w latach 1944-1990. Deklaracja będzie składana sądowi podporządkowanemu 
Sądowi Najwyższemu, który zweryfikuje prawdziwość oświadczenia na podstawie dokumentacji z archiwum 
tajnych służb. Przyznanie się do współpracy z tajnymi służbami nie uniemożliwia automatycznie danej 
osobie ubiegania się o stanowisko. Jednakże zatajenie współpracy będzie oznaczać dla tych, którzy złożyli 
fałszywe oświadczenie, wykluczenie z możliwości pełnienia funkcji określonych w ustawie przez okres 10 
lat. 

Obszar Polski podzielony jest na (49) województwa. Na poziomie lokalnym rząd reprezentowany jest 
przez wojewodów. 

Władze samorządowe składają się z dwóch szczebli: gmin (2468), w których organem stanowiącym jest rada 
pochodząca z wyborów powszechnych, które odbywają się co 4 lata, oraz sejmików samorządowych na 
szczeblu wojewódzkim (49), złożonych z delegatów rad gmin. Sejmiki samorządowe mają ograniczone 
uprawnienia i nie mają własnego budżetu. Gminy uzyskały szerokie uprawnienia, lecz ich działalność jest 
ograniczona z uwagi na zależność finansową od budżetu państwa, z którego pochodzi około 85% ich 
przychodów. 

Od 1996 r. w Polsce obowiązuje ustawa o służbie cywilnej. Artykuł 51 nowej Konstytucji uznaje prawo 
dostępu obywateli do dokumentów administracyjnych dotyczących ich osoby. 

Armia, policja oraz służby bezpieczeństwa pozostają pod kontrolą cywilną. Władze cywilne odnotowały 
okresowe problemy w związku z kontrolą armii. Policja nadal nie ma wystarczających środków na skuteczne 

zwalczanie rosnącej przestępczości, szczególnie zorganizowanej. 

Funkcjonowanie władz wykonawczych 

Centralne instytucje państwowe funkcjonują sprawnie. 



Autonomia działania lokalnych samorządów napotyka wiele trudności i musi być nadal coraz większa, 
zwłaszcza w kwestiach zasobów i możliwości finansowych. Propozycja utworzenia pośredniego, 
zdecentralizowanego szczebla administracyjnego między województwami a gminami (powiatów) była w 
ostatnich latach przedmiotem bardzo gorących dyskusji w Polsce. 

Mimo przyjęcia ustawy o służbie cywilnej w czerwcu 1996 r., Polska nadal napotyka trudności we 
wdrażaniu właściwej struktury urzędowej. Nadal praktykowane jest zatrudnianie osób z powodów 
politycznych, co zakłóca funkcjonowanie i trwałość administracji. Mimo wysiłków rządu zmierzających do 
ograniczenia korupcji, zwłaszcza poprzez wprowadzenie w 1995 r. szczegółowych przepisów regulujących 
kwestie zamówień publicznych, pozostaje ona źródłem zagrożeń. 

Głównie dzięki nieustępliwej postawie parlamentu służby bezpieczeństwa przeszły pod kontrolę cywilną. 

Sądownictwo: struktura 

Niezawisłość polskich sądów od innych instytucji wydaje się być należycie zabezpieczona. Sędziowie są 
powoływani przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, 
kolegialnego ciała utworzonego w 1989 r. W jego skład wchodzi 24 członków, głównie sędziów, 
reprezentujących środowiska sędziowskie. Prezydent może nie dopuścić do wyboru określonego kandydata 
(co nie zdarzyło się do tej pory), lecz nie może mianować członkiem Rady sędziego, którego kandydatura nie 
została wysunięta przez Radę. Analogiczna procedura obowiązuje w przypadku awansu. Krajowa Rada 
Sądownictwa ma wyłączne uprawnienia w zakresie decyzji i przenoszenia sędziów, a także powołuje 
sędziów Sądu Najwyższego. 

Trybunał Stanu, którego członkowie są wybierani przez Sejm, orzeka w postępowaniu karnym o 
naruszeniach popełnionych przez osoby pełniące najwyższe funkcje w aparacie państwowym. 

Prokuratura podlega ministrowi sprawiedliwości, który jednocześnie sprawuje funkcję prokuratora 
generalnego oraz mianuje prokuratorów. 

Procedury administracyjne podlegają postanowieniom kodeksu postępowania administracyjnego. Stronie 
przysługuje możliwość odwołania się od decyzji administracyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, 
którego orzeczenie może zostać zmienione przez Sąd Najwyższy. Orzecznictwo Sądu Najwyższego z 
ostatnich lat zapewnia ochronę praw obywateli. Organem odpowiedzialnym za finansową i administracyjną 
kontrolę funkcjonowania wszystkich organów administracji, innych jednostek sfery budżetowej oraz 
administracji lokalnej jest Najwyższa Izba Kontroli. W uzasadnionych przypadkach Najwyższa Izba Kontroli 
wszczyna kontrole na wniosek Prezydenta, Sejmu, Premiera lub z własnej inicjatywy. 

W Polsce funkcjonuje urząd Rzecznika Praw Obywatelskich, który jest mianowany przez Sejm, za zgodą 
Senatu, na czteroletnią kadencję. Rzecznik rozpatruje skargi wniesione przez obywateli, które mogą być 
przez niego przekazane do rozpatrzenia przez Trybunał Konstytucyjny. 

Trybunał Konstytucyjny zapewnia, aby ustawy i inne akty prawne były zgodne z Konstytucją. Trybunał 
może także dokonywać prawnie wiążącej wykładni przepisów prawnych. Członkowie Trybunału są 
wybierani przez Sejm na okres 9 lat i nie mogą zostać ponownie powołani do pełnienia tej funkcji. 



Funkcjonowanie sądownictwa 

Głównym problemem polskiego sądownictwa są długie terminy rozpraw, zwłaszcza w sprawach cywilnych i 
gospodarczych, oraz trudności z egzekwowaniem orzeczeń sądowych. Relatywnie niskie wynagrodzenie 
sędziów powoduje ich przechodzenie do sektora prywatnego, co zmniejsza jeszcze bardziej skuteczność 
sądownictwa. 

Dotychczasowe uprawnienia Trybunału Konstytucyjnego wydają się bardzo ograniczone z uwagi na fakt, iż 
obywatele lub sądy nie mogły bezpośrednio zwrócić się z wnioskiem do Trybunału, a orzeczenia Trybunału 
dotyczące wykładni przepisów prawa mogły zostać obalone większością 2/3 głosów Sejmu. Nowa 
Konstytucja nie przewiduje tego rodzaju ograniczeń (choć postanowienie to zacznie obowiązywać dopiero po 
dwóch latach). 

1.2 Prawa człowieka i ochrona mniejszości narodowych 

Polska przyjęła wiele przepisów, których celem jest ochrona praw człowieka oraz mniejszości narodowych. 
Poszanowanie tych praw jest także gwarantowane w międzynarodowych konwencjach, zwłaszcza zaś w 
Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz w dołączonych do niej 
dodatkowych protokółach. Zgodnie z artykułem F Traktatu o Unii Europejskiej, poszanowanie praw 
człowieka stanowi integralny element acquis communautaire, ponieważ każde państwo, które pragnie stać się 
członkiem Unii Europejskiej, musi najpierw ratyfikować tekst Traktatu. 

W styczniu 1993 r. Polska, która jest członkiem Rady Europy od listopada 1991 r., ratyfikowała Europejską 
Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Większość protokołów dodatkowych 
(prócz protokółu 6, 7 i 11) została ratyfikowana w okresie od marca 1993 r. do października 1994 r. Zgodnie 
z polskim prawem, obywatel może zwrócić się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jeśli uzna, iż 
jego prawa wynikające z postanowień Konwencji są łamane. 

Polska ratyfikowała Konwencję o przeciwdziałaniu torturom, ale jedynie podpisała Ramową Konwencję o 
Ochronie Praw Mniejszości Narodowych oraz Europejską Kartę Socjalną (w części zgodnej z polskimi 
przepisami). Polska ratyfikowała Konwencję Praw Człowieka ONZ. 

Zgodnie z artykułem 91 nowej Konstytucji, ratyfikowana umowa międzynarodowa jest bezpośrednio 
stosowana i ma pierwszeństwo przed ustawą krajową, jeśli nie da się jej pogodzić z ustawą. 

Wolności obywatelskie i polityczne 

Dostęp do sądownictwa nie jest w Polsce ograniczony. Zgodnie z przepisami, osoby fizyczne mają prawo do 
obrony przez adwokata podczas procesu sądowego. W sprawach dyscyplinarnych wszczętych przeciwko 
członkom sił zbrojnych, urzędnikom służby cywilnej oraz lekarzom nie są dozwolone środki odwoławcze. 

Sejm, przyjmując nowy kodeks karny, w czasie ostatniego czytania w dniu 6 czerwca 1997 r., uchylił w 
Polsce karę śmierci. 

Istnieją środki, które uniemożliwiają nieuzasadnione przetrzymywanie w areszcie. Okres zatrzymania w 
areszcie nie może przekroczyć 48 godzin i - zgodnie z nowymi przepisami wprowadzonymi w sierpniu 1996 
r. - może zostać przedłużony jedynie za zgodą sędziego. Jednakże osoby zatrzymane nie mają prawa do 
adwokata do czasu przedsta- 
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wienia przez prokuratora zarzutów. Maksymalny okres rozpoznawania sprawy wynosi 2 lata. 

Wszyscy obywatele, którzy ukończyli 18 rok życia mają prawo głosowania. 

W Polsce zagwarantowana jest swoboda zrzeszania się. Zrzeszenia mogą być tworzone w sposób swobodny, 
a w 1993 r. Sąd Najwyższy wyraził opinię, iż wymóg rejestrowania zrzeszeń nie obejmuje prawa sędziego do 
oceny wniosku o rejestrację. Mimo trudności finansowych rośnie liczba różnego rodzaju organizacji 
pozarządowych, obecnie jest ich blisko 17 000, aczkolwiek wiele z nich jest częściowo uzależnionych od 
dotacji otrzymywanych od organizacji publicznych lub międzynarodowych. Polskie prawo podatkowe nie 
zawiera jasnej definicji pojęcia „organizacja niedochodowa". Wpływa to na fakt, iż w ograniczonym zakresie 
zrzeszenia uzyskują zwolnienia podatkowe. 

Zagwarantowana jest swoboda zgromadzeń. 

Swoboda słowa jest zapewniona mimo pewnych problemów. Po pierwsze, dziennikarze nadal podlegają 
postanowieniom artykułu 270 kodeksu karnego, zgodnie z którym wyszydzanie lub lżenie organów władzy 
państwowej podlega karze pozbawienia wolności do lat 8. Ponadto ochrona źródeł informacji dziennikarzy 
nie jest dostatecznie zapewniona, czego dowodem są wielokrotne przeszukania przez prokuraturę prywatnych 
domów dziennikarzy, którzy badają „wrażliwe" sprawy. Dodatkowym źródłem niepokoju jest decyzja Sądu 
Najwyższego z 1995 r. nakazująca dziennikarzom ujawnienie źródeł informacji - na żądanie sądu lub 
prokuratora. Sejm debatuje nad nowelizacją ustawy, która gwarantowałaby zachowanie tajemnicy zawodowej 
przez dziennikarzy. 

Publiczne stacje telewizyjne nadal odgrywają w Polsce ważną rolę (2 stacje telewizji publicznej, 11 stacji 
lokalnych) mimo szybkiego rozwoju stacji prywatnych, głównie dzięki dużym zasobom finansowym ich 
założycieli (4 prywatne kanały, z czego 2 ogólnokrajowe, 4 kanały telewizji kablowej oraz 10 kanałów 
satelitarnych). Choć władze państwowe zachowują istotny zakres kontroli nad prywatnymi programami 
telewizyjnymi, generalnie zapewniona jest swoboda wypowiedzi. 

Prawo własności jest w Polsce zagwarantowane. Wywłaszczenie jest dozwolone tylko w przypadkach, gdy 
jest to podyktowane interesem publicznym oraz odbywa się za godziwą rekompensatą. Pozostaje do 
rozwiązania kwestia rekompensaty dla osób wywłaszczonych przez nazistów oraz władze komunistyczne. 

W lutym 1997 r. rząd przyjął przepisy prawne umożliwiające zwrot majątku gmin żydowskich zagrabionego 
przez nazistów, choć nie istnieją analogiczne zapisy dotyczące majątku osób fizycznych. Wiele problemów 
natury organizacyjnej uniemożliwiło dotychczas prowadzenie rejestrów gruntów zawierających aktualne i 
spójne informacje. 

Nadal istnieją pewne problemy w kwestii poszanowania prywatności oraz nienaruszalności mieszkania. 
Mimo iż rewizja nie może zazwyczaj odbywać się bez odpowiedniego zezwolenia, zdarza się, że policja nie 
przestrzega tego w nagłych przypadkach. Podsłuch telefoniczny może zostać założony na żądanie 
prokuratury lub ministra spraw wewnętrznych i administracji bez nadzoru sądu, mimo iż kodeks 
postępowania karnego wymaga - przed rozpoczęciem czynności kontrolnych tego rodzaju - uzyskania zgody 
sądu. Analogicznie, ustawa o kontroli skarbowej przyjęta w listopadzie 1996 r. umożliwia organom 
podatkowym uzyskanie informacji od banków o stanie kont ich klientów - bez jakiejkolwiek uprzedniej 
oficjalnej procedury. 

Sytuacja azylantów jest satysfakcjonująca. W 1992 r. Polska ratyfikowała Konwencję genewską z roku 1951 i 
wdrożyła krajowe procedury niezbędne do realizacji postanowień konwencji. Głównym problemem w tej 
dziedzinie jest długotrwała procedura 
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nadawania statusu uchodźcy, która średnio trwa 12 miesięcy, mimo iż zgodnie z polskim prawem nie 
powinna przekraczać 2 miesięcy. 

W Polsce nie odnotowano przypadków niehumanitarnego lub poniżające go traktowania. 

Wolności ekonomiczne, socjalne i kulturalne 

Konstytucja gwarantuje każdemu minimalne środki niezbędne do życia (prawo do zabezpieczenia 
społecznego). 

Prawo do ochrony zdrowia zapewnia nowa Konstytucja z 1997 r., która także gwarantuje opiekę osobom 
niepełnosprawnym oraz niepełnym rodzinom. 

W Polsce zapewniona jest także wolność zrzeszania się w związkach zawodowych. Jedynym wyjątkiem 
są osoby pełniące wyższe stanowiska w urzędach publicznych, którzy nie mają prawa zrzeszania się w 
związkach zawodowych. Obecnie w Polsce jest zarejestrowanych 318 związków zawodowych. 

Prawo do strajku zapewnia ustawy z 1991 r. Nie obejmuje ono tzw. służb podstawowych. Od 1990 r. - w 
porównaniu do poprzedniego okresu - liczba strajków w Polsce generalnie znacznie zmalała. 

Swobodny dostęp do edukacji i swoboda wyznania są także zapewnione. Gdy chodzi o wolność wyznania, 
polskie władze dokładają starań, aby zwalczać przypadki antysemityzmu, które występowały kilkakrotnie w 
okresie ostatnich kampanii wyborczych, kiedy to osoby obcego (prawdopodobnie lub rzekomo żydowskiego) 
pochodzenia były dyskredytowane. Rząd polski wykazał determinację w przeciwdziałaniu takiej 
dyskryminacji wszczynając kroki prawne przeciwko osobom głoszącym publicznie poglądy antysemickie. 
Nowa Konstytucja z 1997 r. zatwierdza swobodę wyznania oraz zasadę religijnej neutralności państwa. 

Prawa mniejszości narodowych i ich ochrona 

Mniejszości stanowią znikomą część ludności Polski (około 1,3%), z czego największe grupy stanowią 
Niemcy (400 000), Ukraińcy (300 000) oraz Białorusini (250 000). Szacuje się, iż w Polsce zamieszkuje 
także 40 000 osób pochodzenia cygańskiego (Romów). 

Artykuł 35 nowej Konstytucji gwarantuje obywatelom deklarującym swą przynależność do mniejszości 
narodowych wolność rozwoju własnego języka oraz tworzenia własnych instytucji kulturalnych, religijnych i 
edukacyjnych. Mniejszości narodowe korzystają także ze specjalnych uprawnień wyborczych, zgodnie z 
którymi przedstawiciel mniejszości może uzyskać mniejszą liczbę głosów niż powszechnie obowiązujący 
próg w wyborach do Sejmu. W ostatnich wyborach, w 1993 r., z uprawnienia tego skorzystało czterech 
posłów reprezentujących mniejszość niemiecką. 

Mniejszości narodowe nie napotykają w Polsce na jakiekolwiek szczególne trudności. 

Jeśli chodzi o sprawy nauki, Polska podjęła próbę wprowadzenia kształcenia w języku mniejszości 
narodowych w publicznych instytucjach edukacji. Jednakże postęp w tej dziedzinie został zahamowany z 
uwagi na niedobór środków finansowych, które zmniejszyły się znacznie od 1996 r., kiedy to obowiązek 
finansowania szkół przeszedł na gminy. 

Romowie (Cyganie) są w Polsce niekiedy ofiarami przemocy lub dyskryminacji. W wyniku nałożenia się 
kilku czynników socjologicznych oraz braku zainteresowania 
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ze strony władz często żyją oni w trudnych warunkach (bez pracy, mieszkania, nauki, ochrony zdrowia). 

1.3 Ocena ogólna 

Polityczne instytucje w Polsce funkcjonują sprawnie i w stabilnych warunkach. Instytucje respektują zakres 
swoich kompetencji oraz współpracują między sobą. Wybory parlamentarne w roku 1991 i roku 1993, a 
także wybory prezydenckie w 1995 r. były wolne i równe. W roku 1993 i w roku 1995 w wyniku wyborów 
nastąpiło płynne przejęcie władzy przez opozycyjnych kandydatów. Opozycja odgrywa właściwą rolę w 
pracach instytucji. Jednakże należy kontynuować wysiłki, które doprowadzą do usprawnienia 
funkcjonowania sądownictwa oraz umożliwią skuteczniejszą walkę z korupcją. 

W sprawach podstawowych praw człowieka nie zanotowano jakichkolwiek problemów. Jednakże istnieją 
pewne ograniczenia wolności prasy. Należy zwrócić szczególną uwagę na sposób wdrożenia w życie 
przepisów nowego prawa ograniczającego określonym osobom dostęp do urzędów publicznych. Polska 
powinna także zakończyć procedurę udzielania rekompensat osobom, których majątek został zagrabiony 
przez nazistów lub komunistów. 

Polska jest państwem demokratycznym, i ma stabilne instytucje, gwarantujące rządy prawa, poszanowanie 
praw człowieka oraz respektowanie i ochronę praw mniejszości narodowych. 

2. Kryteria ekonomiczne 

Podczas oceny sytuacji gospodarczej oraz perspektyw jej rozwoju. Komisja kierowała się szczególnie 
stanowiskiem Rady Europejskiej w Kopenhadze z 1993 r., która stwierdziła, iż członkostwo w Unii wymaga 
„istnienia sprawnej gospodarki rynkowej oraz możliwości sprostania presji konkurencji i sił rynkowych 
funkcjonujących wewnątrz Unii". 

Poniższa część Opinii zawiera krótki przegląd sytuacji gospodarczej oraz postępu dokonującego się w 
Polsce w kluczowej dziedzinie transformacji (chodzi o liberalizację cen i systemu handlu, stabilizację 
gospodarki, zmiany strukturalne, reformę sektora finansowego) oraz w zakresie rozwoju gospodarczego i 
społecznego. Fragment ten kończy ogólna ocena Polski w aspekcie kryteriów określonych przez Radę 
Europejską oraz omówienie perspektyw i priorytetów podczas dalszych reform. 

2.1 Sytuacja gospodarcza 

Polska liczy 38,6 min mieszkańców, podczas gdy produkt krajowy brutto (PKB) wynosi około 200 mld 
ECU (według parytetu siły nabywczej). Liczba mieszkańców Polski wynosi blisko 11% ludności Unii, lecz 
potencjał gospodarczy równa jest 3% analogicznej wielkości w Unii. PKB na głowę mieszkańca stanowi 
31% średniego wskaźnika w Unii (pod względem siły nabywczej). Średnie miesięczne wynagrodzenie 
wynosi 250 ECU. 
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Jako trzecie państwo Europy Środkowej i Wschodniej (po Węgrzech i Czechach) Polska stała się członkiem 
OECD (w 1996 r.). Od 1995 r. Polska należy do Światowej Organizacji Handlu (WTO). Jest także od 1967 r. 
członkiem GATT i członkiem założycielem CEFTA. 

Postęp transformacji gospodarczej 

Polska rozpoczęła przemiany w 1990 r. stosując tzw.„terapią szokową" - po dekadzie rosnących problemów 
gospodarczych i politycznych, kiedy to zaniedbano naprawę przeszłej niegospodarności. W 1980 r. wzrost 
cen żywności doprowadził do wybuchu serii strajków zainspirowanych przez Solidarność, Polska nie była 
wówczas w stanie wywiązywać się ze swych międzynarodowych zobowiązań. Wojskowe władze 
bezskutecznie próbowały przywrócić porządek gospodarczy, skutkiem czego pod koniec lat 80. polska 
gospodarka zmierzała ku katastrofie. Z uwagi na fakt, iż przez ponad dekadę Polska nie była w stanie 
utrzymywać obsługi zadłużenia (jednego z najwyższych na świecie), jej niska wiarygodność kredytowa 
uniemożliwiała zaciąganie dalszych kredytów. Europa Zachodnia nałożyła w tym okresie sankcje 
gospodarcze, żądając zniesienia stanu wojennego i zezwolenia na działalność Solidarności. Państwowe 
zakłady popadły w stagnację, na rynku brak było najbardziej podstawowych artykułów. Pod koniec dekady 
rozpoczęła się hiperinflacja. 

Mimo, iż pierwotny plan, na podstawie którego Polska rozpoczęła przejście do gospodarki rynkowej („plan 
Balcerowicza"), był rzeczywiście „szokowy" i dotyczył jednocześnie wielu dziedzin gospodarki, jego 
realizacja nie została przerwana, choć wielokrotnie następowały zmiany rządów. W porównaniu z sytuacją w 
poprzedniej dekadzie i w innych państwach znajdujących się w okresie przejściowym, w Polsce wystąpił 
stosunkowo mały spadek produkcji i Polska pierwsza zaczęła odzyskiwać równowagę gospodarki. Wzrost w 
polskiej gospodarce zanotowano już w 1992 r., a do poziomu sprzed okresu przejściowego wróciła ona w 
1995 r. i nadal bardzo dynamicznie rośnie. W listopadzie 1996 r. Polska stała się członkiem OECD. Jednakże 
rozdrobnienie własności gruntów rolnych stanowi problem podczas przeprowadzania restrukturyzacji 
rolnictwa. Wprowadzono już zmiany w ustawodawstwie, ułatwiające transakcje sprzedaży i kupna gruntów, 
oraz podjęto działania prowadzące do przezwyciężenia praktycznych skutków rozproszenia własności 
gruntów rolnych, np. zniesienie ograniczeń oddania gruntu w dzierżawę lub użytkowanie. 

Dodatkowych atutem polskiej gospodarki jest fakt, iż pewna część gospodarki, zwłaszcza rolnictwo, 
pozostawało zawsze w rękach prywatnych, nawet w okresie panowania władzy komunistycznej. W okresie 
przełomu w 1989 r., blisko jedna trzecia siły roboczej była zatrudniona w sektorze prywatnym, który 
wytwarzał czwartą część PKB. Jest to jedna z przyczyn tak dynamicznego odrodzenia się działalności w 
sektorze prywatnym po upadku komunizmu. Znacznie wzrosła liczba prywatnych przedsiębiorstw. Nie było 
to skutkiem prywatyzacji majątku państwowego, ale stało się tak głównie dzięki zakładaniu nowych 
przedsiębiorstw. Około 65% siły roboczej pracuje w sektorze prywatnym (który tworzy 60% PKB), z czego 
większość to małe firmy. Ponad 95% prywatnych firm zatrudnia 5 lub mniej pracowników. Łączna liczba 
firm prywatnych przekracza trzykrotnie liczbę przedsiębiorstw państwowych. Rozwój sektora prywatnego 
przyczynił się w dużej mierze do wzrostu eksportu i inwestycji. 

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne 

Mimo międzynarodowego uznania dla polskiej terapii szokowej, w pierwszym okresie transformacji 
zanotowano relatywnie niski wzrost poziomu bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Napływ 
zagranicznego kapitału zaczął rosnąć od 1994 r. W 1996 r., napływ kapitału stanowił 1,8% PKB. Łączna 
wartość zagranicznego kapitału zainwestowanego w Polsce od 1989 r. wynosi 4 mld ECU (źródło: dane 
EBOR), co oznacza poziom nieco ponad 100 ECU na jednego mieszkańca (według szacunków Polskiej 
Agencji 
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Inwestycji Zagranicznych, PAIZ); napływ zagranicznego kapitału jedynie w 1996 r. przekroczył 4 mld ECU. 
Zgodnie z obliczeniami PAIZ, łączna wartość zagranicznego kapitału zainwestowanego w Polsce od 1989 r. 
wynosi 11 mld ECU. Oprócz potencjału krajowego popytu (Polska jest największym rynkiem w regionie pod 
względem liczby ludności), bliskość rynku niemieckiego stanowi podstawową przesłankę przemawiającą na 
korzyść bezpośrednich inwestycji zagranicznych. 

Struktura gospodarcza 

Od 1989 r. udział rolnictwa w polskim PKB znacznie spadł. Udział rolnictwa w wypracowaniu wartości 
dodanej wynosi obecnie poniżej 8%. Jednakże wyższy udział w strukturze zatrudnienia świadczy, iż 
restrukturyzacja sektora rolnego dopiero się rozpoczyna. Dostosowanie rolnictwa będzie miało ważny wpływ 
na funkcjonowanie całej gospodarki. W okresie przejściowym zatrudnienie w rolnictwie spełnia rolę 
swoistego bufora. Ponad 4 min zatrudnionych (1/4 całej siły roboczej) jest zależnych w różnym stopniu od 
dochodów z rolnictwa, jednakże dla części osób z tej grupy dochody z rolnictwa nie stanowią jedynego 
źródła dochodów. Główna pomoc rządu dla osób zatrudnionych w rolnictwie ogranicza się do wypłaty 
zasiłków z funduszu KRUS. W sytuacji wysokiego bezrobocia oraz zwiększania wydajności głównie dzięki 
usprawnieniom produkcyjnym, rolnicy mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia poza sektorem 
rolniczym. 

Rozbieżność między proporcją PKB, wypracowywaną przez sektor rolniczy, a udziałem w łącznym poziomie 
zatrudnienia świadczy, iż wydajność w sektorze rolniczym jest znacznie niższa niż wydajność w całej 
gospodarce. Produkcja rolnicza jest prowadzona głównie na niewielką skalę i odczuwa się brak nowych 
technologii. Powierzchnia gruntów ornych przypadających na jedno gospodarstwo rolne wynosi 6,7 ha, lecz 
średnia ta zaciemnia obraz przepaści między stałą liczbą małych gospodarstw i rosnącą liczbą gospodarstw o 
powierzchni ponad 15 ha. W Polsce południowo-wschodniej średnia wielkość gospodarstwa wynosi 4,5 ha. 
Perspektywy restrukturyzacji rolnictwa w najbliższym terminie nie są obiecujące. Podczas gdy liczba osób 
zatrudnionych bezpośrednio w rolnictwie wzrasta w ostatnich latach, jedynie 15%-20% gospodarstw generuje 
wystarczające dochody, by móc inwestować w poszerzanie gospodarstwa. 

Ceny większości produktów rolnych w Polsce kształtują się na poziomie znacznie niższym niż w Unii 
Europejskiej. Po zaniechaniu dotowania gospodarstw nożyce cen i kosztów spowodowały spadek produkcji w 
pierwszych latach transformacji. W 1993 r. łączna nadwyżka w handlu produktami rolnymi zmalała - aż do 
wystąpienia deficytu, mimo utrzymywania się znacznej nadwyżki w bilansie handlowym z Europą 
Wschodnią. Głównym powodem utrzymującego się deficytu handlowego produktów rolnych z Europą 
Zachodnią jest różnica w jakości towarów. Poprawa jakości i zrealizowanie potencjalnych zysków będzie 
wymagało znacznych inwestycji w infrastrukturę oraz przeprowadzenia radykalnej modernizacji rolnictwa. 

W 1990 r. rząd powołał Agencję Rynku Rolnego (ARR), której zadaniem była stabilizacja rynku rolno-
spożywczego oraz ochrona dochodów rolników. Do pewnego stopnia działalność ARR odzwierciedlała 
założenia Wspólnej Polityki Rolnej (CAP). Udział wydatków konsumpcyjnych na artykuły spożywcze 
utrzymuje się na wysokim poziomie. ARR stosuje system minimalnych cen pszenicy, mleka i zboża, lecz 
interwencjonizm państwowy nie doprowadził do stabilizacji cen. Udział produktów spożywczych w 
wydatkach konsumpcyjnych gospodarstw domowych maleje dzięki zmianom w strukturze wydatków osób 
znajdujących się w wyższej skali podatkowej, dzięki którym wzrasta konsumpcja wysokiej jakości towarów 
importowanych. 

Przemysł, który wytwarza ponad 30% krajowej produkcji oraz zapewnia 25% miejsc pracy rozwija się 
dynamicznie i jest siłą napędową restrukturyzacji gospodarki. Wydajność sektora wytwórczego gwałtownie 
wzrosła. W latach 1994-1996 wydajność produ- 
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kcyjna rosła o około 10% rocznie, podczas gdy poziom zatrudnienia zmienił się. W styczniu 1997 r. 
produkcja przemysłu przetwórstwa spożywczego, który wytwarza 1/4 łącznej produkcji, wzrósł o 25% w 
porównaniu ze średnią wielkością w 1994 r. Większość innych sektorów przemysłu wytwórczego zanotowała 
podobny wzrost. Produkcja pojazdów samochodowych (najszybciej rozwijający się sektor przemysłu) 
niemalże podwoiła się. Wielu zachodnich i azjatyckich producentów pojazdów otworzyło montownie w 
Polsce. Z drugiej strony, spadła produkcja wielu wyrobów podstawowych. Sektorem sprawiającym najwięcej 
problemów, w którym ceny i wynagrodzenia rosły szybciej niż w pozostałych sektorach gospodarki, jest 
górnictwo węgla kamiennego. Aby zaspokoić przyszły popyt gospodarki na surowce energetyczne, węgiel 
będzie zastępowany sukcesywnie gazem ziemnym pochodzącym z importu. Polska spółka gazowa podpisała 
25-letni kontrakt z rosyjskim Gazpromem, który w perspektywie długoterminowej zaspokoi 40% polskiego 
zapotrzebowania na energię. Innymi sektorami, które wymagają restrukturyzacji, są przemysł stalowy i 
stoczniowy. 

Główne wskaźniki gospodarcze 
(dane dotyczą 1996 r., o ile nie zaznaczono inaczej) 

Ludność mln 38,6 

PKB na głowę mieszkańca % średniej wartości 
w UE-15 

ECU (l 995) procent (1995) 
 

5300 31 
 

Udział rolnictwa w: wartości dodanej 
zatrudnieniu 
 

procent (1995) procent (1995) 
 

6,6 26,9 
 

Zadłużenie zagraniczne brutto/PKB procent 32 

Eksport towarów i usług/PKB procent 22 

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne* 
 

mld ECU ECU na mieszkańca 
 

4,0 100 
 

* Wartość inwestycji zagranicznych przeliczonych wg kursu = 

Źródło: dane Komisji, źródła krajowe, EBOR 

Sektor usług odnotował relatywnie szybki wzrost. Handel detaliczny przeszedł prawie całkowicie w ręce 
prywatne. Na polski rynek wchodzą też przedsiębiorstwa zagraniczne, przekazujące swe oddziały we 
franchising. Jednakże na rynek wchodzą także zagraniczni sprzedawcy detaliczni oraz duże sieci sklepów 
spożywczych. Mimo iż w większości miast istnieją duże sieci hotelowe lub restauracyjne, z uwagi na 
oczekiwany rozwój turystyki i działalności handlowej, jest tu jeszcze dużo nie zagospodarowanego miejsca. 
Dziedziną o dużym potencjale wzrostu jest sektor usług bankowych i finansowych. 

W Polsce istnieje znaczna szara strefa. Kolejne rządy podejmują wysiłki zmierzające do zintegrowania tego 
sektora z pozostałą częścią gospodarki. Mimo dynamicznego rozwoju prywatnego sektora, wpływy z 
opodatkowania przedsiębiorstw spadły. Uważa się, iż wiele małych przedsiębiorstw wyczekuje na moment, 
gdy ich obroty ustabilizują się i zaczną przynosić stały dochód, a wówczas dopiero zgłoszą swą działalność 
organom podatkowym. Innym dowodem istnienia nie zarejestrowanej działalności gospodarczej jest obrót 
walutowy w prywatnych kantorach, który w 1996 r. wyniósł 5,5 mld ECU. Jednakże najbardziej 
wiarygodnym wskaźnikiem istnienia szarej strefy są dane sondażu dotyczącego siły roboczej, zgodnie z 
którymi istnieje około 2,4 min nieoficjalnych miejsc pracy (prawie wyłącznie dorywczej), które nie figurują w 
krajowej statystyce, opartej na danych przekazywanych przez zarejestrowane spółki. 
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Liberalizacja 

Przepisy regulujące ceny 

Program reform rozpoczął się od uwolnienia cen i liberalizacji handlu. Od stycznia 1990 r. większość cen 
była już kształtowana przez mechanizmy rynkowe, mimo iż ceny ważniejszych towarów i usług, jak np.: 
energii, transportu publicznego, czynszów, leków czy alkoholi, nadal pozostawały pod kontrolą 
administracyjną. Powyższe towary stanowią ważny składnik wydatków konsumpcyjnych gospodarstw 
domowych, a więc mają istotny wpływ na inflację: 23% cen mających bezpośredni wpływ na stopę inflacji 
jest pod kontrolą administracyjną. Jak wspomniano, niektóre produkty rolne, które są ważnym elementem 
wydatków konsumpcyjnych są dotowane. 

Przepisy dotyczące handlu 

Handel zagraniczny zliberalizowano w istotnym stopniu na początku okresu przejściowego, lecz od tego 
czasu wycofano się z pewnych posunięć. Większość taryfowych oraz pozataryfowych barier handlu 
zniesiono w 1990 r., a pozostałe bariery łatwo jest zidentyfikować. Ograniczenia ilościowe na import 
towarów rolnych w maju 1990 r. zostały zastąpione taryfowymi. Jednakże wprowadzone taryfy były raczej 
wyższe niż poprzednie ograniczenia. Dobrym przykładem jest podatek importowy (w wysokości 6%) 
wprowadzony w 1992 r., który był nakładany na wszystkie towary importowane. Był on sukcesywnie 
zmniejszany aż został zniesiony w 1997 r. Jednakże istnieją obawy, czy rząd zdoła przeciwstawić się 
naciskom, których celem jest utrzymanie ochrony formalnej oraz pozataryfowej. Presja ta jest szczególnie 
silna w przypadku towarów sektora rolnego. Opóźniane jest zmniejszanie taryf celnych na import stali i 
produktów petrochemicznych, czego wymagają postanowienia o restrukturyzacji tych sektorów zawarte w 
Układzie Europejskim. 

Aby wspomóc eksporterów i banki finansujące transakcje eksportowe, w 1991 r. utworzono Korporację 
Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Jej założycielami były instytucje rządowe i banki państwowe. 
Jednakże bezpośrednia pomoc dla eksportu poprzez zapewnienie kredytowania jest raczej ograniczona. 

Przepisy walutowe i dewizowe 

W 1991 r. w ramach liberalizacji handlu wprowadzono wymienialność złotego w transakcjach handlowych. 
Pełna wymienialność złotego w obrotach bieżących została wprowadzona dopiero w 1995 r. Istnieją jednak 
pewne ograniczenia w zagranicznych transakcjach kapitałowych. Kurs złotego jest związany z koszykiem 
walut (rozpiętość +/- 7%), a kurs centralny jest co miesiąc dewaluowany o 1%. Kurs wymiany funkcjonuje 
zgodnie z przejrzystym mechanizmem, który pozwala na dewaluację w myśl przyjętych złożeń, 
uwzględniane są także bieżące korekty. W związku z silną pozycją złotego nastąpiła aprecjacja kursu 
wymiany, a kurs centralny został odpowiednio skorygowany. 

Zarządzanie mechanizmem kursów wymiany stało się utrudnione w 1996 r., kiedy to napływ kapitału 
krótkoterminowego zwiększył się z powodu wysokiego oprocentowania i spodziewanych dalszych zmian 
kursu. NBP skorygował wówczas wysokość bezpośredniej stopy oprocentowania w stosunku do wysokości 
rezerw walutowych. Kurs wymiany został uwolniony w ramach określonych limitów, zwiększając 
niepewność co do jego wysokości i zniechęcając napływ spekulacyjnego kapitału, a jednocześnie 
zapewniając organom regulacyjnym większą elastyczność 
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Stabilizacja gospodarki 

Wewnętrzna 

Koszty reformy nie są małe. Wysoka inflacja w 1989 r. i spadek produkcji w kolejnych dwóch latach 
spowodowały spadek płac realnych oraz dramatyczne zmniejszenie się poziomu inwestycji. Pogorszył się 
także poziom życia. Gwałtownie wzrosło bezrobocie. Zwiększył się deficyt budżetowy. 

Główne tendencje gospodarcze 1994 1995 1996 

Wzrost PKB (wartość realna) procent 5,2 7,0 6,0 

Stopa inflacji  
grudzień-grudzień 
 

Procent 
 procent 
 

32,2  
29,4 
 

27,8  
21,9 
 

19,9  
18,7 
 

Stopa bezrobocia, pod koniec roku procent 14,4 13,3 -12,4 

Ogólne saldo budżetu procent PKB -2,4 -1,9 -2,6 

Saldo rachunków bieżących procent PKB 
 

-1,0 
 

-1,9 4,6 
 

-1,0 
 

Stopa zadłużenia/eksport procent 249 192 146 

Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych 
 

procent PKB 
 

0,6 
 

1,1 
 

1,8 
 

Źródło: Komisja, źródła krajowe, E BOK 

Jednak sytuacja poprawia się z każdym rokiem. Realny wzrost PKB jest dodatni od 1992 r. W 1995 r. wzrost 
gospodarki kształtował się na rekordowym poziomie 7% (wg wartości realnej). Wydaje się, iż dalszy wzrost 
gospodarki będzie odbywał się w podobnym tempie. Płace realne wzrastają od 1994 r., a stopa bezrobocia 
spada od 1996 r. Pod koniec kwietnia 1997 r., oficjalne dane o poziomie bezrobocia wskazywały na istnienie 
2,1 min bezrobotnych, co oznacza spadek bezrobocia w porównaniu z pięcioma poprzednimi latami oraz 
stanowi mniej niż 13% siły roboczej. Inflacja, która pozostawała na poziomie 20% w 1996 r. obecnie 
wyraźnie spada. W kwietniu 1997 r. stopa inflacji wynosiła 15,3%, co oznacza, iż możliwe jest zrealizowanie 
założonego progu 13% inflacji pod koniec roku. Deficyt budżetowy został obniżony do poziomu poniżej 3% 
PKB (wg wartości nominalnej). Kwota ta obejmuje wpływy do budżetu z tytułu prywatyzacji i odnosi się 
jedynie do budżetu urzędów centralnych. Bez przeprowadzenia reformy systemu rent i ubezpieczeń 
społecznych, która jest przedmiotem obecnej debaty w parlamencie, saldo to mogłoby zostać zakłócone w 
dłuższej perspektywie przez zmiany demograficzno-społeczne. Stosunek zadłużenia państwa do PKB zmalał i 
wynosi 54%. 

Zewnętrzne 

Polska ma dużą oraz coraz bardziej otwartą gospodarką. Eksport stanowi około 1/4 PKB, co sprawia, że 
otwartość polskiej gospodarki jest porównywalna do gospodarek państw członkowskich UE o podobnej 
liczbie ludności. W 1995 r. oficjalny wskaźnik deficytu handlowego wyniósł 1,4 mld ECU. Gdyby 
uwzględnić napływ dewiz z nieoficjalnego handlu, szacowanego na 6,0 mld ECU, bilans handlowy byłby 
dodatni. Dane finansowe, o których mowa, są uwzględnione w informacjach o obrotach bieżących od 
stycznia 1996 r. 
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Oficjalny wskaźnik deficytu obrotów na rachunku bieżącym wzrósł od 1995 r. co jest skutkiem zarówno 
deficytu w handlu (i oficjalnym, i nie deklarowanym) jak i wznowiona przez Polskę obsługa zagranicznego 
zadłużenia. Deficyt w obrotach bieżących w 1995 r. wzrósł o 1,8 mld ECU w porównaniu z 0,8 mld ECU w 
1994 r. Jeśli uwzględnić wpływy z nie zarejestrowanej działalności, to obroty bieżące w 1995 r. wykazałyby 
4,2 mld nadwyżki. W 1996 r., wspomniana nadwyżka przeszła w niewielki deficyt -- 1,41 mld ECU. Deficyt 
handlowy wzrósł z 1,4 mld ECU w 1995 r. do 6,5 mld ECU w 1996 r. Powodem takiego stanu rzeczy był 
wzrost importu, który ponad trzykrotnie przekracza wzrost eksportu. Różnica ta została jednak niemal 
wyrównana przez wpływy z nie zarejestrowanej działalności, które spadły z 6,0 mld ECU w 1995 r. do 5,7 
mld ECU w 1996 r. Największa część nie zarejestrowanych transakcji, które były uprzednio rejestrowane na 
rachunkach finansowych jako zakup waluty obcej przez prywatne instytucje oferujące usługi bankowe, jest 
związana z turystyką przygraniczną oraz transakcjami handlowymi, które nie są objęte statystyką celną na 
granicy wschodniej. Natomiast część tych transakcji przypada na zakupy przygraniczne na granicy 
zachodniej. 

W 1980 r. zadłużenie zagraniczne Polski było czwarte pod względem wysokości na świecie i Polska nie była 
w stanie obsługiwać długu. Redukcja zadłużenia oraz zmiana harmonogramu spłat została uzgodniona w roku 
1991 i w roku 1994 między rządem i kredytodawcami, w wyniku czego Polska wznowiła obsługę zadłużenia. 
Obciążenie, jakie wynika z konieczności obsługi zadłużenia, spadło i nadal spada; wpływa na to silny wzrost 
eksportu; jedynie 10% wpływów z eksportu przypadało na spłatę zadłużenia w 1995 r.(w porównaniu z 
poziomem 70% w 1991 r.). W rezultacie Polska uzyskała ponowny dostęp do międzynarodowych rynków 
kapitału. 

Pozycja Polski jest silna. Od 1993 r. rezerwy dewizowe stale rosną z uwagi na stały napływ zagranicznego 
kapitału oraz inwestycje portfelowe. W październiku 1996 r. rezerwy osiągnęły poziom 14 mld ECU, co 
pokrywa 6-7 miesięczny eksport, 

Zmiany strukturalne 

Handel zagraniczny 

Od początku okresu przejściowego nastąpiła reorientacja kierunku wymiany handlowej na rynek zachodni, 
szczególnie rynki Unii. Zmiana rynków nastąpiła zwłaszcza w roku 1989 i w roku 1993. W latach 1994-1995 
rozwój rynków Europy Środkowej i Wschodniej zaowocował zwiększeniem ich udziału w strukturze 
polskiego handlu zagranicznego. Ponadto eksport do krajów Europy Środkowej i Wschodniej rośnie ostatnio 
szybciej niż polski import z tego rejonu. UE pozostaje największym partnerem handlowym Polski (2/3 
eksportu). Eksport do Niemiec wynosi 1/3 łącznego eksportu. 

Rynek pracy 

Początkowy spadek produkcji i restrukturyzacja przedsiębiorstw wpłynęły na znaczny spadek zatrudnienia, 
które z marginalnego poziomu w 1990 r wzrosło do 14% w 1994 r. Wzrost bezrobocia był szczególnie 
odczuwalny w regionach zależnych od dużych fabryk lub niektórych sektorów przemysłu. Jednakże w 1996 r. 
oficjalny wskaźnik bezrobocia zaczął spadać i osiągając obecnie poziom 12,4% (kwiecień 1997 r.). Spadek 
ten nie odpowiada jednak w praktyce wzrostowi poziomu zatrudnienia. Oficjalne dane statystyczne wskazują, 
iż sektor prywatny zapewnia 65% zatrudnienia. 

W 1992 r. rząd wprowadził podatek od ponadnormatywnego wzrostu wynagrodzeń oraz dywidendę; miało to 
zapewnić kontrolę wzrostu poziomu wynagrodzeń. Podatek od ponadnormatywnego wzrostu wynagrodzeń 
zniesiono w kwietniu 1994 r., a w czerwcu 1994 r. prezydent przyjął bardziej elastyczny system kontroli 
wynagrodzeń (uprzednio odrzucony). Zgodnie z nowym systemem. Komisja Trójstronna wyznacza 
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pułap rocznych i kwartalnych podwyżek realnego wynagrodzenia w przedsiębiorstwach zatrudniających 
ponad 50 pracowników. Pozwala to władzom na dyskretne ograniczanie pełnej i automatycznej indeksacji 
wynagrodzeń. 

Rząd dokłada starań, aby ograniczyć automatyczną indeksację wynagrodzeń pracowników budżetowych, 
emerytów oraz średniego krajowego wynagrodzenia do kwartalnego poziomu inflacji. Jak dotychczas, 
przyniosło to jedynie niewielkie sukcesy. 

Finanse państwa 

Reforma fiskalna miała podstawowe znaczenie z uwagi na fakt, iż zmieniła się rola rządu i źródła 
finansowania. Reforma systemu podatkowego była nagła i radykalna: 
w 1993 r. wprowadzono podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych oraz podatek od towarów i 
usług (VAT). Rozpoczęto zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych, niemniej dalsze reformy są 
niezbędne, ponieważ wzrasta deficyt systemu ubezpieczeń społecznych. Głównym obszarem, który wymaga 
zmian, jest system emerytalny, gdyż aktualnie obowiązujący jest przeciążony, szczególnie z uwagi na 
spodziewane starzenie się społeczeństwa, a także niski ustawowy wiek emerytalny i szeroki zakres 
możliwości przechodzenia na wcześniejsze emerytury. 

Dążenia do poszerzenia zakresu opodatkowania napotykają na opór. Oprócz zwolnień z opodatkowania lub 
redukcji podatków w postaci wolnych obszarów celnych, małe firmy nie mają motywacji do deklarowania 
swoich dochodów. Dlatego też, mimo wysokiego wzrostu zysków firm, udział podatku dochodowego od 
osób prawnych w łącznych wpływach do budżetu zmalał. Unikanie opodatkowania i zaległości podatkowe 
powodują kolejne trudności w egzekwowaniu zapłaty podatku. 

Łączne wydatki budżetowe wynoszą około 50% PKB. Dotacje dla przedsiębiorstw, które w latach 80. 
stanowiły znaczną część wydatków budżetowych, w 1990 r. utrzymywały się na poziomie 8% PKB. Obecnie 
jawne dotacje dla przedsiębiorstw z budżetu zmalały do 2%. Pomoc dla przedsiębiorstw odbywa się poprzez 
programy restrukturyzacyjne (głównie w sektorze górnictwa węgla kamiennego oraz odpadów toksycznych). 
Dlatego też oczekuje się wzrostu udziału dotacji dla przedsiębiorstw z budżetu państwa. Dotacje ukryte w 
postaci ulg podatkowych i socjalnych nie zostały wyeliminowane i przybierają nowe formy, np. specjalne 
strefy ekonomiczne. 

Przedsiębiorstwa: prywatyzacja i restrukturyzacja 

Przejście do gospodarki rynkowej jest związane z prywatyzacją przedsiębiorstw państwowych oraz 
restrukturyzacją ich produkcji. Szacuje się, iż sektor prywatny wytwarza 60% PKB. Prywatyzacja małych 
zakładów gastronomicznych, drobnego handlu oraz sfery usług została zakończona w latach 1990-1992. 
Prywatyzacja większych przedsiębiorstw rozpoczęła się z opóźnieniem i do tej pory jedynie część dużych 
firm została całkowicie sprywatyzowana. Udział sektora prywatnego w produkcji przemysłowej wyniósł w 
1996 r. 52%. Prywatyzacja postępuje bardzo wolno w sektorze energetyki i telekomunikacji. Istnieje silny 
opór przeciwko prywatyzacji usług pocztowych i transportu publicznego. Proces prywatyzacji nabrał jednak 
tempa w 1995 r. kiedy rozpoczęła się emisja powszechnych świadectw udziałowych. 

Relatywne opóźnienie w rozpoczęciu prywatyzacji na dużą skalę nie oznacza, iż w gospodarce nie 
zachodziły zmiany. Wiele przedsiębiorstw przeprowadziło restrukturyzację, mimo iż w tym czasie były nadal 
własnością państwa. Jednakże ekspansja sektora prywatnego wynika w większej części z dużej liczby nowo 
założonych firm, która stałą się możliwa dzięki liberalnym zasadom dotyczącym rozpoczynania działalności 
gospodarczej, możliwości odpisów od podatku, zdecentralizowanej polityce handlowej oraz wymienialności 
złotego. Możliwe jest rozpoczęcie działalności nawet 
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z niewielkim kapitałem zakładowym, co pozwala uniknąć problemu uzyskania kredytu i obsługi wysokiego 
oprocentowania kredytów. 

Tempo procesu restrukturyzacji zależy w pewnym stopniu od dostępu do źródeł finansowania nowych 
inwestycji. Inwestycje mogą być finansowane z nagromadzonego zysku, z kredytów krajowych, w drodze 
emisji nowych akcji lub przez inwestorów zagranicznych. Z uwagi na wolne tempo prywatyzacji dużych 
przedsiębiorstw, możliwości zaciągania przez nie kredytu za granicą były raczej ograniczone. Ostatnio, wraz 
ze zwiększającymi się możliwościami inwestycji, notuje się napływ bezpośredniego kapitału inwestycyjnego 
z zagranicy do Polski. 

Sektor finansowy 

System monobanku upadł w 1989 r. Rozdzielono wówczas funkcje banku centralnego i banku 
komercyjnego. Od tego czasu notuje się gwałtowny rozwój sektora bankowego. Liczba oddziałów banków w 
Polsce jest raczej niska i transakcje w sektorze prywatnym odbywają się głównie na zasadzie gotówkowej, 
lecz jakość usług banków poprawiła się wyraźnie. W 1995 r., po dwóch latach ujemnych wyników 
finansowych, spowodowanych głównie tworzeniem wysokich rezerw na tzw. złe długi, sektor bankowy 
zaczął wykazywać zyski. Stabilność systemu bankowego została wzmocniona poprzez dekapitalizowanie 
banków państwowych, wzrost wartości bazy kapitałowej banków prywatnych oraz ścisły nadzór bankowy. 

Duża liczba banków w Polsce, w tym banki państwowe i prywatne, działa pod nadzorem Narodowego 
Banku Polskiego. Między rokiem 1991 i końcem 1996 r., system bankowy został poddany głębokiej 
transformacji. Liczba banków komercyjnych zwiększyła się od 76 do 78, podczas gdy liczba banków 
spółdzielczych spadła - z 1665 do 1394. 

Łączne aktywa banków wynoszą 198 mld złotych, tzn. około 57% PKB. Pod koniec 1996 r. blisko 50% 
łącznego kapitału zakładowego banków komercyjnych pozostawało w rękach państwa, a udział podmiotów 
zagranicznych we własności banków wzrósł do poziomu nieco poniżej 30%. Państwo posiadało pakiety 
kontrolne akcji 24 banków, podczas gdy 32 inne banki pozostawały w rękach polskich 
udziałowców/akcjonariuszy. Zagraniczni udziałowcy posiadali kontrolne pakietu akcji w 24 bankach. 
Rządowa polityka wspiera obecność banków zachodnich w Polsce, umożliwiając im tworzenie spółek 
akcyjnych lub obejmowanie akcji banków polskich. Polityka ta opiera się na założeniu, iż takie działania 
przyspieszają proces prywatyzacji oraz wzmacniają bazę kapitałową banków. 

W latach 1993-1995 jedynie 4 z 9 regionalnych banków komercyjnych, powstałych po rozpadzie systemu 
monobanku, zostało sprywatyzowanych. Obecnie prywatyzowany jest kolejny bank, a cztery następne będą 
prywatyzowane w 1998 r. Z drugiej strony, z 5 największych polskich banków działających na skalę 
ogólnokrajową tylko jeden został całkowicie sprywatyzowany, a drugi jest prywatyzowany. Rynek 
depozytów został zdominowany przez wspomniane 9 banków regionalnych oraz 5 dużych ogólnokrajowych 
banków. Rynek kredytów jest bardziej rozproszony. 

Wskaźnikiem niedostatecznego poziomu konkurencji w sektorze bankowym jest różnica między stopą 
oprocentowania depozytów i kredytów, która nadal pozostaje wysoka, zaś banki mają problemy ze 
ściągalnością tzw. złych długów. Ich łączny udział wynosił pod koniec 1996 r. poniżej 6%. Zgodnie z 
szacunkami NBP, mniej niż 4% obecnie udzielanych kredytów jest nieściągalnych, a więc wskaźnik ten 
będzie się poprawiał. Różnica w stopach oprocentowania kredytów i depozytów w rzeczywistości spadła z 
12,5 punktów procentowych w 1991 r. do około 8 punktów w 1996 r. Udział kredytów dla firm prywatnych 
w portfelu kredytów bankowych wzrasta, lecz pozostaje na poziomie 
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niższym niż kredyty dla przedsiębiorstw państwowych. Większość kredytów bankowych jest udzielana na 
okres roku. 

W 1991 r. w Warszawie powstała Giełda Papierów Wartościowych S A. Sesje giełdowe odbywają się 5 razy 
w tygodniu, lecz liczba spółek, których akcje stanowią przedmiot obrotu giełdowego, pozostaje ograniczona. 
Pod koniec 1996 r. przedmiotem obrotu publicznego na giełdzie były akcje 106 spółek. Łączna kapitalizacja 
rynku wynosiła 6,8 mld ECU. W 1997 r. do obrotu giełdowego zostaną dopuszczone akcje kolejnych 25 
spółek. W ostatnim czasie do obrotu giełdowego weszły akcje 15 narodowych funduszy inwestycyjnych, 
kontrolujących 512 byłych przedsiębiorstw państwowych prywatyzowanych w ramach programu masowej 
prywatyzacji. Rozwój rynku równoległego, na którym panują bardziej elastyczne zasady obrotu, mógłby 
ułatwić wtórny obrót świadectwami udziałowymi, przyczyniając się w ten sposób do sukcesu programu 
powszechnej prywatyzacji. Program ten spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem: 
odebranych zostało prawie 26 min świadectw, a ich cena na rynku równoległym gwałtownie wzrosła. 

Na rynku obligacji dominują obligacje Skarbu Państwa. Rynek obligacji przemysłowych (emitowanych 
przez przedsiębiorstwa) nie jest jeszcze dobrze rozwinięty. Rynek finansowy znajduje się na wczesnym 
etapie rozwoju, mimo iż wielkość i płynność rynku znacznie się ostatnio zwiększyła. 

Rozwój społeczny i gospodarczy 

Wskaźniki rozwoju społecznego 

Ludność Polski jest stosunkowo młoda. Poziom wykształcenia jest dość wysoki. W latach 70. miała miejsce 
znaczna migracja z obszarów wiejskich do miast. Poprawiają się wskaźniki długości życia, lecz nadal 
pozostają one na poziomie niższym niż średnia w Unii Europejskiej. 

Polska dysponuje relatywnie dużymi zasobami siły roboczej o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Ponad 
1/3 ludności (65% ludności aktywnej zawodowo) ma co najmniej średnie wykształcenie. Około 10% 
ludności aktywnej zawodowo ma wyższe wykształcenie. Obecnie 96% młodzieży kontynuuje kształcenie w 
szkołach stopnia ponadpodstawowego. 

Różnice regionalne i branżowe 

Skutkiem regionalnego i branżowego planowania w Polsce była dominacja interesów przemysłu nad 
interesami regionalnymi. Strefy przemysłowe były rozmieszczane zbyt blisko wielkich miast, które 
dysponowały niezbędną infrastrukturą. Po 1990 r. polityka regionalna nie uzyskała właściwego znaczenia 
mimo przeniesienia uprawnień oraz odpowiedzialności finansowej na władze lokalne (także w większych 
miastach). Problematyczna jest także sprawa 49 województw, wyodrębnionych z większych regionów w 
czasach władzy komunistycznej, które spowodowały zanik regionalnej tożsamości. 

Prywatyzacja przebiegała najszybciej w najbardziej uprzemysłowionych regionach, w których kluczowym 
elementem było istnienie relatywnie nowoczesnych zasobów i infrastruktury. Prywatyzacja przebiegała także 
pomyślnie w dużych miastach, gdzie zmiana własności firm handlu detalicznego nie przedstawiała żadnych 
trudności. Napływ kapitału nastąpił najpierw do dużych miast oraz do zachodnich regionów kraju. Jedna 
trzecia wszystkich inwestycji z udziałem partnerów zagranicznych miała miejsce w województwie 
warszawskim, a ponad 3/4 wszystkich inwestycji z udziałem partnerów zagranicznych w 10 najważniejszych 
województwach w kraju. 
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Bezrobocie jest problemem regionalnym. W niektórych częściach północnej Polski bezrobocie utrzymuje się 
na poziomie 30%, podczas gdy w Warszawie wynosi ono 5%. Rynek pracy jest bardziej konkurencyjny w 
Warszawie, Katowicach i Łodzi. Dotyczy to szczególnie osób z wykształceniem ponadpodstawowym lub 
średnim. W regionach wiejskich bezrobocie nadal rośnie. 

2.2 Gospodarka w perspektywie członkostwa w Unii 
Europejskiej 

W 1993 r. Rada Europejska w Kopenhadze określiła warunki, które państwa stowarzyszone Europy 
Środkowej i Wschodniej powinny spełnić przed przystąpieniem do Unii. Rada wymieniła następujące 
kryteria gospodarcze: 

• istnienie sprawnej gospodarki rynkowej, 
• możliwość sprostania presji konkurencji i sił rynkowych funkcjonujących wewnątrz Unii. 

Kryteria te są wzajemnie powiązane. Po pierwsze, sprawna gospodarka rynkowa może lepiej sprostać 
wymogom konkurencyjności. Po drugie, w kontekście przystąpienia do Unii, sprawna gospodarka rynkowa 
oznacza zintegrowanie z Wewnętrznym Rynkiem. Bez tego członkostwo w Unii utraci swoje znaczenie 
gospodarcze, zarówno dla Polski, jak i jej partnerów. 

Przyjęcie acquis communautaire, zwłaszcza w zakresie Jednolitego Rynku jest niezbędnym wymogiem 
stawianym państwom starającym się o członkostwo w Unii, ponieważ dane państwo powinno wypełniać 
gospodarcze zobowiązania wynikające z faktu członkostwa. Jest to zobowiązanie bezwarunkowe, ponieważ 
ważna jest pewność, że każda część poszerzonej Unii będzie funkcjonowała zgodnie ze wspólnymi zasadami. 

Wdrożenia acquis communautaire ma wiele różnych wymiarów. Z jednej strony, Polska powinna być w 
stanie przyjąć zobowiązania ekonomiczne wynikające z członkostwa w taki sposób, by zapewnić sprawne i 
uczciwe funkcjonowanie Jednolitego Rynku. Z drugiej zaś strony, możliwość pełnego wykorzystania 
profitów płynących z presji konkurencyjnej Jednolitego Rynku zależy od istnienia korzystnej sytuacji 
gospodarczej oraz elastyczności polskiej gospodarki, a także dostatecznych zasobów ludzkich i kapitałowych, 
a zwłaszcza odpowiedniej infrastruktury. W innym przypadku nie można wykluczyć, iż niektóre grupy 
społeczne nie będą w stanie sprostać presji konkurencji i będą domagać się wprowadzenia środków 
ochronnych, co podważy zasady funkcjonowania Jednolitego Rynku. 

Możliwości oraz determinacja państwa kandydującego do członkostwa w zakresie wdrożenia i stosowania 
acquis communautaire ma kluczowe znaczenie, ponieważ wynikające z tego korzyści mogą być rozłożone w 
czasie oraz wystąpić nierównomiernie w wielu branżach oraz pośród różnych grup społecznych. Istnienie 
szeroko zakrojonego konsensu co do rodzaju zmian w polityce gospodarczej, wymaganych przez Unię, oraz 
stopniowe wprowadzanie reform gospodarczych, mimo istnienia grup nacisku, zmniejsza ryzyko, iż państwo 
nie dotrzymania zobowiązań ekonomicznych związanych z członkostwem. 

Na szczeblu władzy publicznej członkostwo w Unii wymaga istnienia administracyjnych i prawnych 
warunków do przeniesienia, i zastosowania szerokiego zakresu technicznych aktów prawnych, wymaganych 
przy zniesienia ograniczeń swobody przepływu w ramach Unii oraz zapewnienia funkcjonowania Jednolitego 
Rynku. Aspekty te 
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są analizowane w dalszych rozdziałach. Natomiast na poziomie firm, ich umiejętność dostosowania się do 
acquis communautaire zależy od ich konkurencyjności i zdolności do wprowadzania zmian w środowisku 
gospodarczym. 

Istnienie sprawnej gospodarki rynkowej 

Sprawna gospodarka rynkowa wymaga równowagi między podażą a popytem, utrzymywanej dzięki istnieniu 
sił rynkowych. Gospodarka rynkowa funkcjonuje sprawnie, gdy istnieje system prawny, w tym przepisy 
dotyczące prawa własności, którego uregulowania mogą być egzekwowane. Dodatni wpływ na wyniki 
gospodarki rynkowej ma także stabilność makroekonomiczna oraz zakres zgody co do podstawowych 
założeń polityki gospodarczej. Dobrze rozwinięty sektor finansowy oraz brak barier chroniących dostęp do 
rynku znacznie poprawia skuteczność gospodarki. 

Polska gospodarka jest gospodarką rynkową, choć istnieje konieczność jej dalszego umacniania i rozwoju. 
Najmniej rozwinięte branże to budownictwo mieszkaniowe i rynek nieruchomości. Nawet w okresie władzy 
komunistycznej, część polskiej gospodarki funkcjonowała jak gospodarka rynkowa, opierająca się głównie 
na barterowej wymianie handlowej. Rolnictwo nigdy nie zostało skolektywizowane i istniało środowisko 
prywatnych przedsiębiorców. Jest to jeden z powodów tłumaczących dynamizm procesu przemian w Polsce. 

Przejście szarej strefy do legalnej gospodarki jest wyzwaniem dla polskich władz. Aby szara strefa 
zarejestrowała swoją działalność i płaciła podatki, musi ona być zmotywowana. Zwiększanie rygoru 
ściągania podatków oraz oferowanie oficjalnie działającym firmom zwolnień podatkowych nie wystarczą. 
Należy zapewnić takie przepisy prawne, aby firmy były zainteresowane rejestracją swojej działalności, na 
przykład dzięki zapewnieniu im niezbędnej ochrony prawnej w przypadku zaistnienia sporów handlowych 
lub umożliwienie im łatwiejszego dostępu do rynków finansowych. 

Oprócz cen energii, a także w pewnym zakresie czynszu i leków, większość cen w Polsce ustala rynek; nie są 
one zatem już przedmiotem kontroli administracyjnej. Zasady ustalania cen węgla są jednak zniekształcone, 
ponieważ funkcjonujące kopalnie nadal przynoszą straty. Rząd interweniuje i wpływa na rynek produktów 
rolno-spożywczych, które stanowią istotny składnik konsumpcji. Interwencje polegają na utrzymywaniu 
określonego poziomu cen lub gwarancji. 

Taryfy celne w handlu zagranicznym zostały zmniejszone w 1990 r., a bariery pozatary-fowe zostały w 
większości wyeliminowane. Jednakże pogorszenie się bilansu handlowego pod koniec 1991 r. Było 
przyczyną podniesienia taryf importowych. Średnia wysokość taryf wróciła więc do poziomu sprzed 
reformy. W 1993 r. wprowadzono dodatkową opłatę importową, zniesioną na początku 1997 r. Przykład ten 
ilustruje sposoby omijania międzynarodowych zobowiązań handlowych oraz postanowień Układu 
Europejskiego. Konsekwentne wdrażanie zapisów Układu Europejskiego (co do litery i ducha) pomoże 
przeciwdziałać podobnym naciskom. 

W Polsce istnieją ramy umożliwiające utrzymanie makroekonomicznej stabilności. Polityka monetarna jest 
prowadzona bardzo skutecznie, a finansowe ograniczenia zostały uznane za priorytet w ostatniej wersji 
rządowego programu. Problemem jest fakt, iż struktura wpływów budżetowych zmieniła się drastycznie i 
zmalały wpływy z opodatkowania podmiotów gospodarczych, a wzrosły z tytułu podatku od towarów i usług 
(VAT) oraz podatku od dochodów osób fizycznych. Mimo iż tego rodzaju tendencja jest bardzo korzystna, 
gwałtowne zmiany mogą doprowadzić do utraty wpływów w okresie transformacji. Ponadto wydatki na 
świadczenia emerytalne i socjalne zwiększyły się gwałtownie w związku z istniejącym mechanizmem 
indeksacji. Niewątpliwie wypełnianie podwójnego zadania, jakim jest redukowanie inflacji oraz jednoczesne 
zmniejszanie deficytu budżetowego, jest trudne. Dotychczas rząd pomyślnie realizu- 
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je założenia programu redukcji inflacji, wykonując jednocześnie zaplanowane zadania. Opracowano także 
propozycje dekapitalizowania nowo powstających funduszy emerytalnych z wpływów z prywatyzacji 
przedsiębiorstw państwowych, co pomoże złagodzić nacisk na system ubezpieczeń w perspektywie 
długoterminowej. 

Możliwość sprostania presji konkurencji oraz siłom rynkowym 

Ostateczna ocena możliwości spełnienia przez Polskę tego kryterium jest trudna do sformułowania na kilka 
lat przed spodziewanym przystąpieniem oraz przed przyjęciem i wdrożeniem przez Polskę przeważającej 
części prawa Wspólnoty. Jednakże możliwe jest określenie wielu czynników rozwoju Polski, które mogą 
pomóc w sprostaniu wymogom konkurencji oraz siłom rynkowym funkcjonującym w Unii Europejskiej. 

Wypełnienie obu tych warunków wymaga ustabilizowanej struktury makroekonomicznej, oraz podejmowania 
decyzji przez podmioty gospodarcze przy dużym zakresie przewidywalności wydarzeń. Muszą istnieć 
wystarczające zasoby tzw. kapitału ludzkiego i finansowego, w tym infrastruktura, umożliwiające firmom 
przystosowanie się do zwiększonej konkurenci, jaka istnieje na Jednolitym Rynku. Aby móc konkurować na 
rynku krajowym, zwiększać efektywność, a także wykorzystywać efekt skali wynikający z dostępu do 
Jednolitego Rynku, firmy muszą inwestować. Możliwość dostosowania się firm do nowej sytuacji będzie tym 
większa, im więcej firm będzie miało dostęp do źródeł finansowania inwestycji, lepsza będzie jakość siły 
roboczej oraz wzrośnie ich innowacyjność. 

Ponadto, im wyższy stopień integracji gospodarczej z Unią osiągnie Polska przed przystąpieniem, tym lepiej 
gospodarka polska sprosta wymogom wynikającym z członkostwa w Unii. Im bardziej zintegrowane z Unią 
będzie przystępujące państwo, tym mniejsze będą potrzeby dalszej restrukturyzacji wynikające z 
członkostwa. Poziom integracji gospodarczej jest powiązany zarówno ze skalą, jak i wielkością handlu 
towarami z państwami członkowskimi. Bezpośrednie korzyści związane z dostępem do Jednolitego Rynku 
mogą być większe w sektorach, w których istnieje przewaga drobnych firm, ponieważ na takie firmy 
ograniczenia handlu mają stosunkowo większy wpływ. 

Pierwszym wskaźnikiem konkurencyjności Polski jest stopień osiągniętej integracji w wymianie handlowej z 
Unią Europejską. Dwie trzecie polskiego eksportu trafia na rynek Unii Europejskiej, a podobna część 
polskiego importu pochodzi z Unii. Największą część zarówno importu, jak eksportu (około 2/3 w obu 
przypadkach) stanowią wyroby przemysłowe. Polska ma dodatni bilans handlowy w obrocie wyrobami 
przemysłu lekkiego. Bilans obrotów wyrobami przemysłu maszynowego i przemysłu środków transportu jest 
ujemny, lecz tak eksport, jak i import są istotnym komponentem całego handlu. 

Innym wskaźnikiem konkurencyjności jest zdolność przedsiębiorstw do dostosowania się do nowych 
warunków na rynku. W tym kontekście należy wspomnieć, iż polską gospodarkę cechuje dychotomia między 
wynikami sektora prywatnego, zdominowanego przez małe firmy, a osiągnięciami dużych przedsiębiorstw, z 
których większość wciąż pozostaje w rękach państwa. Prywatny sektor rozkwita. Niektóre drobne firmy 
mogą napotkać trudności w dostosowaniu się do zagranicznej konkurencji, lecz firmy prowadzące działalność 
w dziedzinie handlu i usług odkryją nowe możliwości rynku. Proces prywatyzacji dużych firm przebiega 
powoli. 

Wiele przedsiębiorstw kontrolowanych przez państwo przynosi straty, a dużo więcej przedsiębiorstw 
państwowych wymaga restrukturyzacji. Najpoważniejsze problemy występują w sektorze węgla kamiennego, 
hutnictwie i przemyśle obronnym. Z uwagi na regionalne znaczenie tych gałęzi przemysłu ciężkiego, ich 
transformacja niesie bolesne konsekwencje dla wschodnich i południowych regionów Polski, które są od nich 
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w znacznym stopniu zależne. Także przedsiębiorstwa petrochemiczne i stocznie znajdują się w trudnej 
sytuacji. Stocznia Gdańska, symbol przemian politycznych w Polsce, nie dostosowała swej struktury do 
nowych warunków i została postawiona w stan upadłości w 1996 r., co spowodowało masowe zwolnienia 
pracowników. Natomiast Stocznia Szczecińska, która wcześnie rozpoczęła wszechstronną restrukturyzację, 
została sprywatyzowana i jest szóstą co do wielkości stocznią na świecie. 

Mimo iż siła robocza w Polsce legitymuje się relatywnie wysokim wykształceniem, rynek pracy 
pracowników o wysokich kwalifikacjach jest płytki, zwłaszcza w dużych miastach. Usprawnienia 
infrastruktury, transportu oraz telekomunikacji przyczyniłyby się do bardziej równomiernego rozwoju 
gospodarczego. W 1994 r. wydatki na badania i rozwój (R&D) wyniosły mniej niż 1% PKB (istotne 
znaczenie miała pasywna rola dużych przedsiębiorstw państwowych). Rząd opracował program transferu 
technologii do małych i średnich przedsiębiorstw, który umożliwi regionalne rozpowszechnianie technologii. 
Bezrobocie w Polsce jest wysokie, istnieją też duże różnice w stopie bezrobocia w między regionami kraju. 
W strukturze zatrudnienia udział osób pracujących w rolnictwie jest wysoki, choć wydajność pozostaje niska. 
Nawet przy założeniu, iż liczba rolników spadnie, rolnictwo nadal może pozostać mało wydajne, zwłaszcza 
wobec niewielkiej średniej wielkości gospodarstw rolnych. 

Małe i średnie przedsiębiorstwa stopniowo uzyskują dostęp do kredytów bankowych. Sektor bankowy nadal 
w większości jest własnością państwa, a pracownicy nie są dostatecznie wyszkoleni. Ponadto bankom nie 
udaje się nakłonić gospodarstw domowych do deponowania swych oszczędności. Dlatego polscy eksporterzy 
napotykają na rynkach zachodnich na okresowe trudności związane z brakiem kapitału. 

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne ulokowane w Polsce są stosunkowo skromne, choć poziom inwestycji 
w ostatnim czasie gwałtownie wzrósł. Badania opinii publicznej wskazują, iż poziom inwestycji nie jest 
rezultatem negatywnego nastawienia ludności, choć jest ono zatroskane niską konkurencyjnością polskich 
producentów. Jak pokazuje sprawa montowni samochodów w Polsce, istnieje także nacisk zagranicznych 
inwestorów. Ponadto niepewność co do systemu podatkowego oraz biurokratyczne przeszkody wpływają 
negatywnie na inwestycje zagraniczne. Istnieje także tendencja naginania krajowych przepisów oraz 
interpretowania umów międzynarodowych w taki sposób, by niektórzy producenci osiągnęli bardziej 
korzystną sytuację niż pozostali. 

Perspektywy i priorytety 

Kolejne rządy RP podejmowały próby poprawy konkurencyjności poprzez formułowanie programów 
średniookresowych, których zadaniem była integracja makroekonomiczna i strukturalna polityki oraz 
przygotowanie do członkostwa w Unii Europejskiej. „Strategia dla Polski", przyjęta w 1994 r. była ambitnym 
średniookresowym programem ukierunkowanym na wzrost gospodarczy stymulowany przez rozwój eksportu 
i inwestycji, systematyczną redukcję inflacji oraz utrzymanie w ryzach finansów publicznych. Był to plan 
kompleksowej reformy, obejmującej reorganizację i decentralizację administracji publicznej oraz włączenie 
szarej strefy do legalnej części gospodarki. „Pakiet 2000", który był aktualizacją „Strategii", skoncentrował 
się na wymogach, jakie Polska musi spełnić przed przystąpieniem do Unii oraz na potrzebie utrzymania 
większej dyscypliny fiskalnej i przekształcenia narodowych oszczędności w inwestycje. Za priorytety uznano 
poprawę ściągalności podatków oraz eliminację szarej strefy w gospodarce. Kolejny dokument, „Euro 2006", 
został opublikowany w styczniu 1997 r. Zgodnie z podanymi w nim informacjami, Polska będzie w stanie 
dołączyć do strefy jednolitej waluty w 2006 r. Narodowa Strategia Integracji, przygotowana przez Komitet 
Integracji Europejskiej, zwraca większą uwagę na koszty integracji. W kwietniu 1996 r. Rada Ministrów 
opracowała długoterminową analizę „Zarys Strategii Rozwoju Polski do roku 2010". 
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Z punktu widzenia makroekonornii, uwzględniając pełzający kurs walutowy występujący w Polsce, wzrost 
realnych kosztów siły roboczej przewyższający wzrost wydajności pracy mógłby wpłynąć negatywnie na 
gospodarkę. Pierwotnie korzystna sytuacja eksportowa Polski została już podważona w wyniku realnej 
aprecjacji złotego, a wielkość importu rośnie szybciej niż wielkość eksportu. Realny wzrost jednostkowych 
kosztów siły roboczej spowoduje spadek zainteresowania inwestorów zagranicznych sektorem eksportowym. 

Podstawowym czynnikiem strategu umacniającej sektor rządowy jest prywatyzacja przedsiębiorstw 
państwowych. Polska przyjęła strategię restrukturyzacji dużych przedsiębiorstw przed ich prywatyzacją, co 
opóźnia cały proces. Pod koniec 1995 r. mniej niż połowa przedsiębiorstw państwowych (istniejących w 
1990 r.) weszła na drogę prywatyzacji, podczas gdy cały proces prywatyzacji został zakończony w jednym na 
pięć przedsiębiorstw. W czerwcu 1996 r. rząd przyjął wreszcie ustawę o komercjalizacji i prywatyzacji 
przedsiębiorstw państwowych, której projekt został przedstawiony przez ostatni rząd solidarnościowy jeszcze 
w 1993 r. Zgodnie z ustawą, przedsiębiorstwa państwowe powinny najpierw zostać przekształcone w 
przedsiębiorstwa komercyjne, posiadające akcjonariuszy oraz Zarząd. Akcje tych przedsiębiorstw, a więc i 
kontrola nad nimi, są w rękach Skarbu Państwa, pozostawiając czynnikom politycznym możliwość wpływu 
na sposób ich prywatyzacji. 

Większa część sektora bankowego nadal pozostaje w rękach państwa a banki nie oferują szerokiego zakresu 
usług. Obsada personalna jest często nieadekwatna do potrzeb (podobnie dzieje się to w innych sektorach, 
gdzie pracownicy uzyskali wysoki poziom wykształcenia, lecz nie jest ono ukierunkowane prorynkowo). 
Jednocześnie informacja o usługach bankowych nie jest wystarczająca. Podobnie jak w sektorze 
przedsiębiorstw państwowych, uwaga została skupiona na przeprowadzeniu konsolidacji, zanim nastąpi 
przeniesienie własności. Na jesieni 1995 r. kilka banków państwowych oraz kilka już sprywatyzowanych 
banków zostało przegrupowanych w dwa holdingi. Duża cześć akcji w nowych holdingach zostanie 
przekazana przez Skarb Państwa na utworzenie i finansowanie funduszy emerytalnych oraz wypłatę 
rekompensat dla sfery budżetowej z tytułu braku indeksacji w ubiegłych latach. 

Reforma sektora emerytalnego stanowi priorytet i został uwzględniona w „Strategii dla Polski". Ostatnio rząd 
przyjął konkretne postanowienia oraz złożył serię propozycji legislacyjnych, które są obecnie rozważane. 
Jednocześnie w ostatnich 5 latach wydatki państwa na emerytury wzrosły. Przyczyną takiego stanu rzeczy 
jest między innymi, umożliwienie - w celu ograniczenia bezrobocia - przechodzenia na wcześniejsze 
emerytury czy renty. Liberalne podwyżki emerytur spowodowały wzrost wydatków z tego tytułu do poziomu 
16% PKB. Jest to wielkość znacznie przekraczająca średni poziom w Unii Europejskiej, który wynosi 10%. 
Nacisk demograficzny będzie się jednak nasilał, zwłaszcza gdy pokolenie wyżu demograficznego z końca lat 
40 i początku 50 osiągnie wiek emerytalny po 2005 r. 

W czerwcu 1996 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż decyzja rządu o zaniechaniu indeksacji emerytur 
proporcjonalnie do wzrostu średniego wynagrodzenia nie była zgodna z prawem. Oznacza to, iż emerytom 
należy się wypłata rekompensat (ale nie przywrócenie automatycznej indeksacji wysokości świadczeń) oraz 
odzwierciedla trudności towarzyszące próbom odchodzenia od systemu indeksacji należności. Komisja 
Trójstronna złożona z przedstawicieli rządu, pracowników oraz pracodawców ustala pułap podwyżek 
wynagrodzenia, oparty na inflacji zakładanej przez rząd, który to pułap mógłby być korygowany w 
przypadku, gdy inflacja okaże się wyższa od zakładanej. Istnieje jednak niebezpieczeństwo, że próg ten może 
okazać się podstawą do prowadzenia zdecentralizowanych negocjacji płacowych oraz negocjacji w sprawie 
wysokości płac w mniejszych firmach, których nie dotyczą postanowienia Komisji Trójstronnej. Spadek 
inflacji poniżej zakładanego poziomu może spowodować znaczny wzrost płac realnych. 
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2.3 Ocena ogólna 

Gospodarkę Polski można określić jako funkcjonującą gospodarką rynkową. Ceny i handel zostały w 
znacznym stopniu zliberalizowane. Gospodarka jest zrównoważona. Linia polityki gospodarczej nie zmieniła 
się mimo zmiany rządów. Jednakże w celu zapewnienia długoterminowej stabilności, nieodzowna jest 
reforma systemu ubezpieczeniowego i emerytalnego. Usługi finansowe nie są dostatecznie rozwinięte. Sektor 
bankowy wymaga dalszych reform. Polska sprosta prawdopodobnie konkurencji oraz siłom rynkowym 
funkcjonującym w ramach Unii Europejskiej w perspektywie średnio okresowej, pod warunkiem jednakże, iż 
utrzymane zostanie tempo restrukturyzacji i zakres otwartości gospodarki. Inwestycje i tempo rozwoju są 
wysokie, a wzrost kosztów siły roboczej w przemyśle utrzymuje się na umiarkowanym poziomie. 

W ostatnim okresie zwiększył się napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Jednakże zasadniczym 
problemem wydają się być duże przedsiębiorstwa państwowe, w przypadku których błędy w zarządzaniu, 
przy konkurencji ze strony podmiotów zagranicznych, mogą spowodować poważne konsekwencje dla całej 
gospodarki. Rolnictwo wymaga modernizacji; również w sferze polityki handlowej Polska doświadczyła 
kilku porażek. 

3. Możliwość sprostania wymogom członkostwa 

Rada Europejska w Kopenhadze wymieniła następujące kryterium członkostwa: „zdolność do wywiązania się 
z zobowiązań wynikających z członkostwa, a szczególnie realizacji celów unii politycznej, gospodarczej i 
monetarnej". 

Składając wniosek o członkostwo, zgodnie z Traktatem, Polska przyjmuje bez zastrzeżeń podstawowe cele 
Unii, w tym politykę Unii i jej instrumenty. W niniejszym rozdziale analizowana jest zdolność Polski do 
wypełniania zobowiązań wynikających z członkostwa, szczególnie zaś pełnego dostosowania do ram 
prawnych oraz instytucjonalnych, czyli acquis communautaire, za pośrednictwem których Unia wdraża w 
życie swe cele. 

Wraz z rozwojem Unii wzrasta zakres acquis communautaire, stanowiąc obecnie dla państw przystępujących 
do Unii znacznie większe wyzwanie, niż było to w przeszłości. Zdolność Polski do wdrożenia acquis będzie 
podstawowym czynnikiem przesądzającym o jej zdolności do funkcjonowania w ramach Unii. 

Poniżej podrozdziały przedstawiają bieżącą i przyszłą sytuację Polski co do głównych dziedzin działalności 
Unii. Każdy z podrozdziałów zaczyna się krótką analizą acquis communautaire wraz z odniesieniem, jeśli 
istnieje taka potrzeba, do właściwych postanowień Układu Europejskiego lub Białej Księgi. Podrozdziały 
zawierają także krótką ocenę zdolności Polski do przyjęcia obowiązków wynikających z członkostwa w 
perspektywie średniookresowej. 

3.1 Rynek wewnętrzny bez granic 

Artykuł 7a Traktatu definiuje Rynek Wewnętrzny Unii jako obszar bez granic wewnętrznych, w ramach 
którego istnieje swobodny przepływ towarów, osób, usług oraz kapitału. Rynek Wewnętrzny, który jest 
kluczowym elementem procesu integracji, jest oparty na otwartej gospodarce rynkowej, w ramach której 
zasadniczą rolę odgrywa konkurenta oraz gospodarcza i społeczna spójność. 
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Skuteczne wdrożenie swobód, o których mowa w Traktacie, wymaga nie tylko stosowania podstawowych 
zasad, jak np.: niedyskryminacja lub wzajemne uznawanie przepisów krajowych (zgodnie z wykładnią 
zawartą w orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości), lecz także konsekwentnego i skutecznego wdrożenia 
wielu wspólnych przepisów, zapewniających bezpieczeństwo, ochronę zdrowia, środowiska naturalnego oraz 
praw konsumentów, wzrost zaufania do sektora usług, odpowiedni poziom kwalifikacji przez osoby 
wykonujące specjalistyczne zawody oraz, jeśli to niezbędne, wprowadzenie lub koordynacja mechanizmów 
regulacyjnych oraz kontrolnych, a także prowadzenie systematycznych działań kontrolnych, których celem 
jest właściwe stosowanie przepisów w ramach Jednolitego Rynku, a nie na przejściach granicznych. 

Ważne jest skuteczne przeniesienie przepisów Wspólnoty do ustawodawstwa krajowego, lecz ważniejszym 
zadaniem jest ich właściwe wdrożenie w danej dziedzinie za pośrednictwem odpowiednich struktur 
administracyjnych oraz sądowych istniejących w państwach członkowskich, respektowanych przez 
przedsiębiorstwa. Jest to podstawowa przesłanka wzajemnego zaufania niezbędnego do skutecznego 
funkcjonowania Wewnętrznego Rynku. 

Niniejszy rozdział powinien być analizowany wraz z rozdziałem o polityce społecznej, ochronie środowiska 
naturalnego, ochronie konsumenta oraz politykach sektorowych. 

Cztery swobody 

Przyjęcie acquis communautaire przez państwa kandydujące do członkostwa następuje etapami: 

 Układ ustanawiający stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską z jednej strony, a 
Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z drugiej strony wszedł w życie 
l lutego 1994 r. Co do czterech swobód oraz dostosowywania ustawodawstwa, Układ określa 
wymóg natychmiastowego lub stopniowego wprowadzania wielu obowiązków, w tym 
swobody prowadzenia działalności, jednakowego traktowania bez względu na narodowość, 
a także swobody handlu, ochrony praw własności intelektualnej oraz zamówień publicznych. 

 Biała Księga opublikowana przez Komisję w 1995 r. (COM(95) 163 finał), formułuje 
zarówno wytyczne umożliwiające państwom kandydującym do członkostwa właściwe 
przygotowania się do integracji ze Wspólnym Rynkiem, jak i zawiera wykaz unijnych aktów 
prawnych, które muszą zostać dostosowane. Księga określa „środki o znaczeniu 
podstawowym", mające bezpośredni wpływ na swobodny przepływ towarów, usług, osób i 
kapitału, oraz warunki niezbędne do wprowadzenia tych przepisów, w tym dotyczące 
struktur prawnych i organizacyjnych. Księga zawiera analizę 23 obszarów działalności 
Wspólnoty, które będą realizowane w dwóch etapach, zależnie od ich ważności, dzięki 
czemu nakreślony został program działania w okresie przed przystąpieniowym. W tym celu 
powołano Biuro Pomocy Technicznej i Wymiany Informacji (TAIEX), które zapewni 
uzupełniającą i ukierunkowaną pomoc techniczną w dziedzinach wskazanych w Białej 
Księdze. W ostatnim czasie TAIEX przygotował bazę danych ustawodawstwa. 

 Państwa kandydujące do członkostwa będą musiały przyjąć i wdrożyć całość acquis 
communautaire. "Plan działania dla Jednolitego Rynku" przedstawiony przez Radę 
Europejską w Amsterdamie, szczegółowo określa priorytetowe środki niezbędne do 
usprawnienia funkcjonowania Jednolitego Rynku „Piętnastki" przed wprowadzeniem 
wspólnej waluty. Spowoduje on niewątpliwie zmiany w acquis communautaire. 
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Ogólne założenia 

Niezależnie od dziedziny, przedsiębiorstwa muszą funkcjonować zgodnie ze wspólnotowymi regułami. Jest 
to zagadnienie niezwykle ważne, ponieważ określa ogólny mechanizm funkcjonowania gospodarki, 
jednocześnie odnosząc się do konkurencji. Reguły te obejmują przepisy dotyczące konkurencji (między 
przedsiębiorstwami oraz zasad i wielkość pomocy państwa) i instrumentów podatkowych, o których mowa w 
niniejszej Opinii, zawieranie kontraktów na roboty i usługi publiczne, harmonizację praw o własności 
intelektualnej (w tym patentów europejskich) oraz zasad rachunkowości i prawa spółek, ochronę danych 
osobowych, a także przenoszenie oraz uznawanie wyroków (artykuł 220 Konwencji WE). 

Opis 

Polska ustawa o zamówieniach publicznych weszła w życie w 1994 r. A jej celem było utworzenie 
jednolitego systemu zamówień publicznych zgodnych z zasadami otwartości, jawności oraz uczciwej 
konkurenci. Przyjęto także właściwe przepisy wykonawcze. W Polsce nad sprawami związanymi z 
zamówieniami publicznymi czuwa niezależny Urząd Zamówień Publicznych. 

Jeśli chodzi o ochronę własność przemysłowej i intelektualnej, polskie uregulowania prawne zostały - w 
zasadzie - zmienione w momencie przejścia Polski do gospodarki rynkowej. Przyjęto nowe przepisy w 
dziedzinie do praw własności przemysłowej (patenty, znaki towarowe, wzory itp.) oraz praw własności 
intelektualnej (ustawa z 1994 r.). 

Polska planuje kodyfikację przepisów dotyczących praw własności przemysłowej oraz ich nowelizację, 
której wynikiem będzie ich pełna, iż są one całkowicie zgodność z ustawodawstwem Wspólnoty w zakresie 
własności przemysłowej oraz Umową w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej 
(TRIPs). Wejście w życie kodeksu, przewidziane na rok 1997, zostało przełożone na 1998 r. Polska jest 
stroną TRIPs, której to postanowienia zaczną obowiązywać w Polsce od l stycznia 2000 r. 

Status spółek reguluje w Polsce jest przez wiele ustaw, szczególnie kodeks handlowy. Zgodnie z polskim 
prawem spółek, mogą istnieć różnorodne formy prawne spółek, w tym spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością i spółki akcyjne. Obecnie w rejestrze wpisanych jest blisko 107 000 spółek. Spółki 
akcyjne mogą dokonywać emisji akcji w celu podniesienia kapitału akcyjnego, przy czym przepisy prawne 
przewidują podstawowe formy ochrony akcjonariuszy oraz wierzycieli. Przy zakładaniu spółek istnieją 
minimalne progi kapitałowe. Sądy rejonowe prowadzą rejestr handlowy, w którym wpisywane są 
podstawowe informacje dotyczące spółek. Rejestr jest jawny i dostępny do wglądu. 

Ustawa o rachunkowości weszła w życie l stycznia 1995 r. Na jej podstawie wydano zarządzenia i przepisy 
wykonawcze regulujące między innymi zasady prowadzenia skonsolidowanych sprawozdań finansowych. 
Wydano ustawę o biegłych rewidentach (1995) oraz powołano Krajowy Trybunał Biegłych Rewidentów, 
zatwierdzający rewidentów oraz sprawujący nadzór nad wykonywaniem zawodu rewidenta. 

Jeśli idzie o ochronę danych osobowych, to artykuł 51 nowej Konstytucji, przyjętej w maju 1997 r., zawiera 
podstawowe przepisy gwarantujące ochronę danych osobowych obywateli. Zgodnie z Konstytucją, zasady i 
tryb gromadzenia danych określi ustawa. Przez ostatnie kilka lat w parlamencie toczy się debata nad ustawą 
o ochronie danych, 
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która przewiduje powołanie niezależnej instytucji kontrolującej właściwe przestrzeganie prawa w tej 
dziedzinie. 

Ocena bieżąca i perspektywiczna 

Zasady przejrzystości i otwartości w dziedzinie zamówień publicznych są w praktyce realizowane. Dowodem 
jest duża liczba przetargów. Polski system powinien być nadal usprawniany tak by mógł sprostać wszystkim 
wymogom ustawodawstwa Unii Europejskiej w tym zakresie. I tak, np.: instalacje użyteczności publicznej, o 
których mowa w dyrektywie 93/38 będą musiały zostać objęte wspomnianymi przepisami. Obecnie polskie 
spółki (lub spółki zachodnie, które mają swe filie w Polsce) są preferencyjnie traktowane podczas przetargów 
na usługi publiczne. Spółki, które mają siedzibę w Unii Europejskiej, uzyskają równy dostęp dopiero po 
wygaśnięciu okresu przejściowego, o którym mowa w Układzie Europejskim. Jeśli chodzi o środki prawne, 
ustawa wymienia te procedury odwoławcze, które wymagają dostosowania. Nowelizacja ustawy powinna 
zostać przeprowadzona w 1997 r., tak by można dalej wdrażać środki wymienione w Białej Księdze. 

Jeśli chodzi o ochronę własności przemysłowej i intelektualnej, Polska dołożyła wszelkich starań i podjęła 
wiele działań legislacyjnych, które prowadzą do utworzenie systemu prawnego dostosowanego do zasad 
gospodarki rynkowej oraz wdrożenia postanowień artykułu 66 Układu Europejskiego. Mimo iż już wiele 
polskich przepisów spełnia wymóg zgodności z postanowieniami dyrektyw, rzetelna ochrona praw autorskich 
pozostaje nadal problemem. Polskie władze powinny przedstawić harmonogram uzyskania pełnej zgodności 
ustawodawstwa w tym zakresie. Polska zamierza dokończyć tworzenie systemu poprzez przystąpienie do 
niektórych konwencji Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO). W 1997 r. zostanie 
wprowadzony system kontroli granic. Obecnie trudno jest ocenić praktyczne wyniki stosowania tych 
przepisów z uwagi na niedobór personelu oraz potrzebę jego dalszego szkolenia. 

Gdy chodzi o prawo spółek, do 1995 r. wprowadzono zmiany dostosowujące polskie ustawodawstwo do 
postanowień Pierwszej Dyrektywy; inne środki, które pozwolą osiągnąć pełną zgodność, zostaną przyjęte 
niebawem. Postanowienia Drugiej Dyrektywy zostały częściowo uwzględnione w ustawie przyjętej w 1994 
r., lecz niezbędna jest dalsza harmonizacja. Kompleksowa reforma prawa w tej dziedzinie, która 
spowodowałaby osiągnięcie pełnej zgodności z Drugą, Trzecią, Jedenastą oraz Dwunastą Dyrektywą, 
zostanie zakończona - zgodnie z planem - pod koniec 1997 r. 

Wszystkie akty prawne z dziedziny rachunkowości były przygotowywane na podstawie dyrektyw Unii 
Europejskiej oraz zgodnie z międzynarodowymi zasadami rachunkowości. Nie przewiduje się wprowadzania 
nowych zmian. Zanotowano pewne przejściowe problemy w stosowaniu nowych przepisów z uwagi na brak 
wykwalifikowanych księgowych oraz rewidentów, lecz trudności te zostaną rozwiązane w perspektywie 
średniookresowej. 

W dziedzinie ochrony danych, przyjęcie nowej Konstytucji umożliwi ukończenie prac legislacyjnych nad 
ustawą, która znajduje się jeszcze w parlamencie. 

Przepisy prawa cywilnego są zadowalające. Nowy kodeks postępowania w sprawach cywilnych wszedł w 
życie l lipca 1996 r. Polska została zaproszona do udziału i przystąpienia do Konwencji z Lugano o 
jurysdykcji oraz wykonywaniu orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych. Fakt zaproszenia Polski do 
tego porozumienia odzwierciedla zaufanie do polskiego systemu jurysdykcji. 
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Wnioski 

Polska uwzględniła postanowienia wielu dyrektyw w swych przepisach regulujących funkcjonowanie 
wymienionych dziedzin. Także stosowanie postanowień Układu Europejskiego oraz zaleceń Białej Księgi 
dotyczących poszczególnych sektorów, które z początku nie było satysfakcjonujące, obecnie jest oceniane 
jako dobre. 

Co do zamówień publicznych, mimo iż Polska zmierza w dobrym kierunku, jednak należy dołożyć starań w 
celu zakończenia procesu dostosowawczego. Polska powinna być w stanie przyjąć acquis communautaire w 
dziedzinie własności intelektualnej i przemysłowej. Szczególną uwagę należy kwestii, aby środki przyjęte w 
tej dziedzinie były skutecznie wprowadzane w życie. 

Zakładając, iż przewidziane nowelizacje prawa o spółkach zostaną przyjęte, uregulowania dotyczące spółek 
nie stanowią przeszkody w przystąpieniu. Nie przewiduje się wystąpienia jakichkolwiek problemów w 
dziedzinie rachunkowości. Należy wypełnić lukę legislacyjną w dziedzinie ochrony danych osobowych 
(przyjęcie nowej Konstytucji ułatwi przyjęcie odpowiedniej ustawy). 

Swobodny przepływ towarów 

Podstawą swobodnego przepływu towarów jest zniesienie ograniczeń w handlu - nie tylko ceł i ograniczeń 
ilościowych, lecz także środków (protekcjonistycznych), wywierających równorzędny skutek, niezależnie od 
tego, czy są one stosowane wobec towarów krajowych, czy importowanych. Jeżeli normy techniczne nie 
zostały zharmonizowane, swobodny przepływ towarów musi zapewnić stosowanie wzajemnego uznawania 
przepisów krajowych oraz przyjęcie zasady, iż krajowe przepisy nie mogą być bardziej surowe, niż tego 
wymaga osiągnięcie zamierzonego celu. Zasada ta została wprowadzona na mocy orzeczenia Trybunału 
Sprawiedliwości w sprawie Cassis de Dijon. 

Pragnąc ułatwić harmonizację. Wspólnota Europejska opracowała „Nowe Podejście", którego zalecenia 
ułatwią zachowanie równowagi między działaniami rządu a funkcjonowaniem prywatnych i samodzielnych 
podmiotów, w ramach którego ustawodawstwo Wspólnoty Europejskiej i normy techniczne odgrywają rolę 
jedynie uzupełniającą. Zamiast narzucać normy i rozwiązania techniczne. Wspólnota Europejska ogranicza 
się do ustanowienia podstawowych wymogów, którym muszą odpowiadać wyroby. Produkty wytworzone 
zgodnie z europejskimi normami muszą spełniać podstawowe wymogi, choć ich spełnienie nie jest jedynym 
środkiem zapewniania zgodności. 

„Nowe Podejście" jest realizowane wraz z „Globalnym Podejściem", gdy chodzi o certyfikację wyrobów, 
które nakładają obowiązek oznakowania wyrobów znakiem „CE". W odniesieniu do innych towarów, takich 
jak leki, chemikalia, pojazdy pasażerskie oraz produkty spożywcze, dyrektywy Wspólnoty Europejskiej 
stosują tradycyjny system regulowania, który charakteryzuje się szczegółowością zasad. 

Swoboda przepływu towarów wymaga przeniesienia wielu zharmonizowanych środków Wspólnoty do 
krajowego ustawodawstwa. Szczególnie ważne jest wdrożenie przepisów harmonizujących zasady dotyczące 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, wymagających stworzenia właściwych mechanizmów oraz organizacji, 
zarówno przez spółki prywatne, jak i przez władze państwowe. 

Dyrektywa o ogólnym bezpieczeństwie wyrobów oraz dyrektywa o odpowiedzialności za wadliwy wyrób są 
dyrektywami horyzontalnymi, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania Jednolitego Rynku. Przepisy 
prawne dotyczące bezpieczeństwa wyrobów omówiono w rozdziale o ochronie konsumenta. 
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Przepisy dotyczące produktów rolnych (zgodność z normami weterynaryjnymi i ochrony roślin) są 
wyjaśnione szczegółowo w części poświęconej rolnictwu. 

Opis 

Polska osiągnęła pewien postęp w tworzeniu warunków swobodnego przepływu towarów. Jednakże 
podejście Polski do wdrażania przepisów zapewniających swobodny przepływ towarów oraz postanowień 
Układu Europejskiego - od czasu wejścia w życie tych postanowień - przyniosło kilka problemów 
handlowych. 

Polska rozpoczęła liberalizację cen, handlu i wymiany walutowej oraz stworzyła ramy prawne i gospodarcze, 
zapewniające przejrzystość funkcjonowania prywatnych podmiotów gospodarczych oraz umożliwiające 
prawne zabezpieczenie ich działalności. 

W dziedzinie certyfikacji wyrobów przemysłowych, w marcu 1997 r. Komisja oraz władze polskie 
parafowały Protokół w sprawie umów dotyczących oceny zgodności europejskiej. Zadaniem tego protokółu 
jest przyspieszenie dostosowywania polskich przepisów do ustawodawstwa Unii Europejskiej w tej 
dziedzinie oraz doskonalenie jakości systemu zapewniania zgodności w Polsce poprzez wprowadzenie 
oznakowania znakiem „CE" oraz akceptacji tak znakowanych towarów przez Unię Europejską 

Rząd polski zamierza w 1997 r. przedłożyć Sejmowi projekt nowej ustawy o badaniach i certyfikacji oraz 
dostosować polskie prawo do postanowień dyrektyw o odpowiedzialności za wadliwy produkt oraz o 
ogólnym bezpieczeństwie wyrobów. Polskie władze zamierzają wdrożyć dyrektywy branżowe z tej dziedziny 
w 1997 r. i w 1998 r. Ponadto, liczba produktów importowanych do Polski, których certyfikacja jest 
obowiązkowa, został znacznie ograniczona. Do końca 1997 r. Polska zobowiązała się znieść obowiązek 
certyfikacji w stosunku do tych towarów, wobec których we Wspólnocie konieczność taka nie istnieje. 

Ocena bieżąca i perspektywiczna 

W wielu dziedzinach dotyczących obrotu towarami notuje się stały postęp. 

W ostatnim roku Polska systematycznie usuwała wiele istniejących jeszcze przeszkód w handlu, a także 
wywiązywała się z kalendarza określonego w Układzie Europejskim. Niezbędne są dalsze wysiłki, których 
celem jest pełne wdrożenie acquis communautaire. 

W odniesieniu do barier technicznych handlu, odejście Polski od wspólnotowych przepisów dotyczących 
certyfikacji spowodowało wystąpienie wielu rozbieżności. Zgodnie z zapisami Układu Europejskiego 
opracowano harmonogram usuwania tych różnic, zawarty we wspomnianym Protokole w sprawie umów o 
ocenie zgodności europejskiej, który przyspieszy wdrażanie acquis communautaire. 

Zgodnie z Narodową Strategią Integracji, władze polskie uznały standaryzację oraz przystosowanie 
procedury oceny zgodności za strategiczny kierunek działań przyspieszających integrację z Unią Europejską 
jak i rozwój gospodarczy. 

Uaktualniona wersja polskiego harmonogramu prac dostosowawczych w dziedzinie ustawodawstwa 
technicznego budzi wątpliwości co do kompletności wprowadzanych zmian. Harmonogram wymienia 
jedynie część dyrektyw tzw. Nowego Podejścia, jednak bez określenia terminów oraz modułów, które 
zostaną wdrożone. Należy te prace przyspieszyć, tak aby rychło zakończyć proces dostosowania prawa w 
podstawowych 
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sektorach gospodarki, w których dotychczasowy postęp jest niedostateczny. Dotyczy to szczególnie dyrektyw 
Nowego Podejścia, branży motoryzacyjnej, chemikaliów (środków czystości oraz substancji 
niebezpiecznych), artykułów spożywczych oraz leków. Należy pamiętać, że ustawodawstwo wtórne jest 
często niezbędne do określenia ogólnych rani prawnych. 

W sprawach standaryzacji, pojęcie „norma dobrowolna", wprowadzone już w 1993 r., które miało zresztą 
zastąpić prawnie wiążącą tzw. „normy branżowej" nadal napotyka opór. Wynika to głownie z braku 
właściwych ram prawnych, co w konsekwencji powoduje zamieszanie na szczeblu instytucjonalnym podczas 
wprowadzania (dobrowolnych) norm lub przepisów prawnych, a także z braku środków oraz uczestnictwa 
przemysłu w tworzeniu norm. 

Obecnie instytucje odpowiedzialne za miary i wagi, standaryzację oraz certyfikację są ściśle powiązane z 
władzami państwowymi, podczas gdy pełne wdrożenie norm wymaga istnienia instytucji o większej 
niezależność. Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) jest członkiem stowarzyszonym Europejskiego 
Komitetu Normalizacyjnego (Comite Europeen de Normalisation) (CEN) oraz Europejskiego Komitetu 
Normalizacji Elektrotechnicznej (Comite Europeen de Normalisation Electrotechnique) (CENELEC). Nie-
zbędnym warunkiem zapewnienia współpracy między odpowiednimi instytucjami oraz stosowania 
skutecznych sankcji w przypadku, gdy produkty znajdujące się na rynku naruszają zasady zgodności, jest 
powoływanie instytucji nadzorujących rynek oraz tworzenie mechanizmów kontroli rynku. 

Polski kodeks cywilny zawiera postanowienia dotyczące odpowiedzialności za wadliwy wyrób, ale niektóre 
powinny zostać znowelizowane oraz dostosowane do tych przepisów Wspólnoty, które regulują 
odpowiedzialności cywilną producenta za wady wyrobu. 

Niepełna informacja o dziedzinach podlegających przepisom krajowym oraz tych, które nie są objęte 
harmonizacją z ustawodawstwem Wspólnoty, nie pozwala odpowiedzieć na pytanie, czy zasady prawa 
Wspólnoty dotyczące swobodnego przepływu towarów są w Polsce stosowane. 

Dzieje się tak, ponieważ procedury sprawozdawcze stanowiące element mechanizmu Wewnętrznego Rynku 
nie funkcjonują w Polsce i nie mogą zostać zastosowane w okresie przedprzystąpieniowym. Najważniejsze 
akty prawne z tej dziedziny to: dyrektywa 83/189, nakładająca na rząd obowiązek sporządzania sprawozdań o 
krajowych normach i przepisach technicznych; decyzja 3052/95 w sprawie środków pozwalających na 
odejście od zasady swobodnego przepływu towarów (procedura, zgodnie z którą do Komisji mogą być 
składane skargi); artykuł 177 Traktatu, który umożliwia państwom członkowskim uzyskiwać wstępne 
orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości. Trudno jest dziś ocenić, czy Polska spełnia wymogi wzajemnego 
uznawania, potrzebne są obszerniejsze informacje dotyczące przepisów krajowych oraz praktyk 
administracyjnych, które mogą mieć wpływ na sprzedaż wyrobów. 

Wnioski 

Polska sukcesywnie wdraża acquis communautaire w odniesieniu do swobodnego przepływu towarów. 
Wdrażanie postanowień Układu Europejskiego oraz zaleceń zawartych w Białej Księdze zostało znacznie 
usprawnione w ostatnim roku. 

Jednakże, dla osiągnięcia rozwoju gospodarczego niezbędne jest, aby acquis communautaire zostało 
skutecznie i w pełni wdrożone w Polsce. 
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Polskie władze muszą zapewnić, iż przepisy krajowe, które nie objęte harmonizacją 
z przepisami Wspólnoty nie będą przeszkodą dla wolnego handlu. Należy więc dołożyć 
wszelkich starań, aby obowiązujące środki były adekwatne do celów, którym służą. 

Swobodny przepływ kapitału 

Układ Europejski wprowadza zasadę swobodnego przepływu kapitału między Polską a Unią Europejską. 
Zasada ta obowiązuje Polskę od dnia podpisania Układu w odniesieniu do inwestycji bezpośrednich spółek 
mających siedzibę w Polsce oraz będzie wprowadzana stopniowo - podczas okresu przejściowego - w 
stosunku do oddziałów i filii spółek ze Wspólnoty (oraz podmiotów prowadzących samodzielną działalność). 

Biała Księga podkreśla związek między swobodą przepływu kapitału a swobodą przepływu usług 
finansowych, zaleca także systematyczną liberalizację przepływów kapitału - poczynając od kontroli 
przepływów kapitału średniookresowego i długoterminowego oraz przepływów kapitału związanego z 
transakcjami handlowymi (przepływy kapitału krótkoterminowego). 

Opis 

W ostatnich latach wzrosła się atrakcyjność Polski oraz zwiększył się zakres możliwości przyciągania 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych. 

Mimo międzynarodowego uznania dla polskiej „terapii szokowej", w pierwszym okresie transformacji 
zanotowano relatywnie wolny wzrost poziomu bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Napływ 
zagranicznego kapitału zaczął rosnąć od 1994 r. W 1996 r., napływ kapitału stanowił 1,8% PKB. Łączna 
wartość zagranicznego kapitału zainwestowanego w Polsce od 1989 r. wynosi 4 mld ECU, co oznacza nieco 
ponad 100 ECU na jednego mieszkańca. Wzrost ten pomaga w restrukturyzacji, prywatyzacji i modernizacji 
polskiego przemysłu. 

Rozwój ten częściowo wynika z liberalizacji polityki Polski dotyczącej swobodnego przepływu kapitału 
po przystąpieniu Polski do OECD w listopadzie 1996 r. 

Nadal istnieją jednak pewne ograniczenia w zagranicznych transakcjach kapitałowych. W 1991 r. w ramach 
liberalizacji handlu wprowadzono wymienialność złotego w transakcjach handlowych. Pełna wymienialność 
złotego w obrotach bieżących została dopiero wprowadzona w 1995 r. Kurs złotego jest związany z 
koszykiem walut (rozpiętość +/- 7%), a kurs centralny jest co miesiąc obniżany o 1%. Kurs wymiany 
funkcjonuje zgodnie z jasny mechanizm pozwalający na dewaluację zgodnie z przyjętymi złożeniami, z 
uwzględnieniem bieżących korekt. W 1995 r. w związku z silną pozycją złotego kurs wymiany uległ 
aprecjacji i kurs centralny został odpowiednio skorygowany. Od l czerwca 1995 r. wprowadzono pełną 
wymienialność złotego na rachunkach bieżących. Polska przyjęła metodę stopniowej liberalizacji 
przepływów kapitałowych, poczynając od kapitału średniookresowego i długoterminowego oraz poprzez 
eliminację barier w przepływach kapitału krótkoterminowego. 

Po stopniowej liberalizacji, która miała miejsce w 1996 r., następujące transakcje zostały częściowo lub 
całkowicie zliberalizowane: inwestycje bezpośrednie, kredyty komercyjne, kredyty długoterminowe, 
pożyczki oraz przepływy kapitału będącego własnością osób fizycznych. Częściową liberalizacją objęto 
inwestycje w nieruchomości, transakcje papierami wartościowymi oraz dopuszczanie papierów 
wartościowych na krajowe i zagraniczne rynki kapitałowe. 

35 



Ocena bieżąca i perspektywiczna 

W związku z rosnącą stabilnością polskiej gospodarki szacuje się, iż poziom bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych będzie wzrastał w perspektywie średniookresowej. Rozwiązanie problemów handlowych oraz 
wyjaśnienie polityki inwestycyjnej w takich sektorach jak np. przemysł motoryzacyjny może zaowocować 
wzrostem poziomu inwestycji zagranicznych w najbliższym okresie. 

Przepisy prawne regulujące nabywanie własności gruntów oraz nieruchomości przez podmioty zagraniczne, 
nie są wystarczające i wymagają wyjaśnienia i dostosowania w perspektywie średniookresowej. 

Polskie władze zamierzają sukcesywnie znosić następujące ograniczenia przepływów kapitałowych: 

• do końca 1998 r.: istniejące jeszcze ograniczenia przepływów kapitału średniookresowego i 
długoterminowego oraz zakończyć liberalizację przepływów kapitału krótkoterminowego. 

• do końca 1999 r.: wszystkie ograniczenia przepływów kapitału krótkoterminowego. 

Oprócz inwestycji w nieruchomości przez podmioty zagraniczne w Polsce, pozostały zakres inwestycji w tym 
sektorze będzie liberalizowany w późniejszym terminie. 

Wnioski 

Wysiłki rządu polskiego na rzecz liberalizacji przepływów kapitałowych przyniosły istotny sukces. 
Postanowienia Układu Europejskiego oraz zalecenia Białej Księgi zostały w znacznej mierze zrealizowane. 
Jednakże w perspektywie średniookresowej wdrożenie acquis communautaire co do kwestii nabywania ziemi 
i nieruchomości przez podmioty zagraniczne może napotykać przeszkody. 
Liberalizacja przepływów kapitału wymaga dalszych działań.  

Swobodny przepływ usług 

Podstawą swobodnego przepływu usług jest zakaz dyskryminacji, zwłaszcza ze względu na obywatelstwo, 
oraz zasady zapewniające ujednolicenie rozbieżnych przepisów krajowych. Zasady te często dotyczą zarówno 
prawa zamieszkania i rozpoczynania działalności, wynikającego ze swobody przepływu osób, jak i swobody 
świadczenia usług. Ich realizacja wymaga utworzenia struktur administracyjnych (rad nadzoru bankowego, 
władz kontrolujących środki masowego przekazu, organów regulacyjnych) oraz ściślejszej współpracy 
między państwami członkowskich w zakresie zastosowania (porozumienia o wzajemnym uznawaniu). 

Wiele przepisów regulujących swobodny przepływu usług ma zastosowanie do usług finansowych. Dotyczy 
to także problemów związanych z otwarciem rynków krajowych w sektorach tradycyjnie zdominowanych 
przez monopole, jak np. telekomunikacja oraz, w pewnym stopniu, energetyka i transport. Zagadnienia te 
omówiono w poświęconych im rozdziałach Opinii. 
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Streszczenie 

Pięć największych banków na rynku jest polskich, przy czym cztery z nich są nadal kontrolowane przez 
Skarb Państwa, skupia prawie 50% aktywów. Fakt, iż banki będące własnością Skarbu Państwa, lub przezeń 
kontrolowane, zarządzają blisko 50% całkowitej ilości aktywów, świadczy o tym, iż proces prywatyzacji jest 
jeszcze daleki od zakończenia, nawet jeśli polski rząd zapowiedział prywatyzację dwóch największych 
banków w 1997 r. Organem nadzorującym bankowość jest Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, 
wydział Narodowego Banku Polskiego. 

W Warszawie z powodzeniem funkcjonuje Giełda Papierów Wartościowych. Stworzone zostały ramy 
prawne obrotu instrumentami pochodnymi, który zostanie rozpoczęty w drugiej połowie 1997 r. 

Rozpoczęcie działalności przez dom maklerskie wymaga zezwolenia władz nadzorujących rynek papierów 
wartościowych. Przepisy zabraniają osobom fizycznym i prawnym posiadania udziałów w więcej niż jednym 
domu maklerskim. Nie dotyczy to udziałów w instytucjach kredytowych, które również mogą prowadzić 
działalność maklerską, ale za zgodą władz (np. Komisji Papierów Wartościowych, centralnego organu 
podlegającego Prezesowi Rady Ministrów). 

Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeniowego (PUNU) rozpatruje wnioski o zezwolenie, raporty 
analityczne i bilanse oraz bada przedsiębiorstwa. Dwaj byli monopoliści państwowi dominują zarówno na 
rynku ubezpieczeń na życie, jak i pozostałych ubezpieczeń. Ubezpieczyciele zagraniczni nie prowadzą 
oddziałów w Polsce, ale w około jednej trzeciej polskich przedsiębiorstw ubezpieczeniowych mają swe 
udziały firmy z UE. Pełna swoboda wykonywania działalności ubezpieczeniowej oraz jednolite zezwolenia 
koncesyjne na jej prowadzenie nie zostaną wprowadzone przed 2000 r. 

Ocena bieżąca i perspektywiczna 

Dyrektywy bankowe pierwszego etapu zostały wprowadzone w życie w większości przypadków, o ile nie we 
wszystkich. Współczynnik wypłacalności określa zarządzenie nr 7/93 Narodowego Banku Polskiego. 
Przepisy dotyczące tego współczynnika są zgodne z odpowiednimi dyrektywami i zaleceniami Komitetu 
Bazylejskiego ds. Nadzoru Bankowego. Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej 
wymaga dysponowania kapitałem w wysokości co najmniej 5 min ECU. Instytucje kredytowe wnioskujące o 
koncesję dewizową są obowiązane spełnić także i inne wymogi (wyższy współczynnik wypłacalności, baza 
kapitałowa nie mniejsza niż 120% minimalnych wymogów kapitałowych przewidzianych dla instytucji 
kredytowych). 

Jeśli idzie o program gwarancji lokat, 14 stycznia 1994 r. przyjęto ustawę o bankowym funduszu 
gwarancyjnym (znowelizowana 20 stycznia 1997 r.). Ustawa określa zasady tworzenia i funkcjonowania 
ustawowych i dobrowolnych programów gwarancji lokat. Przewiduje także ochronę lokat w złotych polskich 
i walutach obcych, niezależnie od liczby umów zawartych przez wpłacającego z bankiem. Pełne spełnienie 
wymogów WE wymaga stopniowego podnoszenia progu gwarancyjnego. 

Jeśli idzie o zapobieganie prania brudnych pieniędzy, banki są obowiązane ustalać tożsamość klientów, 
identyfikować transakcje przekraczające 20 000 złotych (5 700 ECU) oraz zawiadamiać prokuraturę jeśli 
zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ma miejsce pranie brudnych pieniędzy. Nie ma obowiązku 
identyfikacji wszystkich posiadaczy rachunków. 

Co do dyrektyw drugiego etapu to: dla dużego ryzyka ustalono dwa odrębne limity - 10% własnych funduszy 
instytucji kredytowej w przypadku ryzyka związanego z jednym 
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klientem oraz 15% w przypadku łącznego ryzyka banku związanego z grupą powiązanych klientów. 
Rozliczenia roczne są w zasadzie zgodne z procedurami przewidzianymi we właściwych dyrektywach UE. 
Instytucje kredytowe, będące spółkami nadrzędnymi, były obowiązane sporządzić skonsolidowane 
rozliczenia po raz pierwszy w 1995 r. Wówczas to Narodowy Bank Polski również po raz pierwszy poddał 
analizie skonsolidowane rozliczenia grup banków. Nie istnieją ogólne przepisy dotyczące ekwiwalentu 
kapitałowego dla ryzyka innego niż kredytowe. 

Bank zagraniczny może otworzyć oddział w Polsce za zgodą Prezesa Narodowego Banku Polskiego. 
Zarządzenie Prezesa może także określić wysokość udziałów zagranicznych w banku. Ponadto, szczegółowe 
przepisy i sposób sprawowania nadzoru nie dyskryminują banków zagranicznych, o ile proces 
prywatyzacyjny przebiega wystarczająco szybko. 

Spółki notowane na giełdzie i domy maklerskie muszą składać okresowe sprawozdania organom kontrolnym. 
Informacje, o ile mają wpływ na cenę, powinny być niezwłocznie udostępniane opinii publicznej. Do 
oficjalnych notowań dopuszczani są także emitenci zagraniczni. Proces dostosowania polskiego systemu 
prawnego do norm UE rozpoczęto w 1991 r. ustawą o obrocie papierami wartościowymi i funduszach 
powierniczych, ostatnio została ona znowelizowana w 1994 r. Ustawa odpowiada fundamentalnym zasadom 
przewidzianym w dyrektywach UE dotyczącym publicznych ofert zbywalnych papierów wartościowych, 
wykorzystywania informacji poufnych, nabywania i zbywania znacznych pakietów akcji, zbiorowego 
inwestowania i firm inwestycyjnych. Ustawa powołała również Komisję Papierów Wartościowych, organ 
centralny odpowiedzialny przed Prezesem Rady Ministrów, który spełnia funkcję nadzorczą w sektorze 
papierów wartościowych. Jego decyzje podlegają zaskarżeniu. 

W lipcu 1996 r. Polska podpisała umowę o przystąpieniu do OECD; weszła ona w życie w listopadzie. Było 
to bodźcem do liberalizacji rynku papierów wartościowych dla inwestorów zagranicznych. Obecnie 
przygotowywana jest reforma udoskonalająca prawodawstwo, tak aby spełniał ono wymogi UE. 

Polskie prawo ubezpieczeniowe zostało opracowane zgodnie z dyrektywami Wspólnoty Europejskiej i 
spełnia wymogi pierwszego etapu. Problemem jest jednak zakres nadzoru i kontroli. Wymogi finansowe są 
zgodne z kryteriami UE, zaś sposób obliczenia marginesu wypłacalności odpowiada dyrektywom pierwszej 
generacji. Natomiast niektóre uregulowania w zakresie dostępu i inwestycji na rynku polskim są bardziej 
restrykcyjne niż zezwala na to prawodawstwo unijne drugiego etapu. Obecne ograniczenia inwestycyjne 
obowiązujące przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe, są wyraźnie niezgodne z postanowieniami Traktatu o Unii 
Europejskiej dotyczącymi swobodnego przepływu kapitału [artykuły 73(b), (d) i 104 (a)] i wymagają 
modyfikacji przed przystąpieniem Polski do Unii. 

Wniosek 

Priorytetem okresu przedprzystąpieniowego pozostaje znaczne przyspieszenie procesów prywatyzacyjnych w 
sferze bankowości, choć osiągnięto tu już istotne postępy. Pierwsza dyrektywa bankowa, dyrektywa o 
współczynniku wypłacalności i dyrektywa o zapobieganiu praniu brudnych pieniędzy, określone w Białej 
Księdze jako środki pierwszego etapu, zostały w całości lub w części włączone do polskiego prawodawstwa. 
Jednak sektor bankowy wciąż wymaga dalszych reform. Istnieją problemy z kapitałowym pokryciem ryzyka 
rynkowego, sprawą skonsolidowanego nadzoru i szczególnych wymogów dotyczących tworzenia oddziałów 
zagranicznych. Niemniej, o ile procesy harmonizacji i prywatyzacji będą przebiegały zgodnie z założeniami, 
pełne dostosowanie sfery bankowości do wymogów UE nie powinno napotkać na poważniejsze trudności. 

Na rynku kapitałowym i w sektorze ubezpieczeniowym sytuacja jest podobna: wszystkie dyrektywy lub 
znaczna ich część została włączona do polskiego systemu prawnego. 
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Zarówno zorganizowane rynki, jak i rynek ubezpieczeniowy funkcjonują dobrze i przechodzą gwałtowne 
przeobrażenia. 

Generalnie, nadzór nad polskim sektorem finansowym jest sprawowany zadowalająco, przez kompetentne 
organy, do 2000 r. zaś należy oczekiwać istotnej poprawy sytuacji, co ułatwi proces przystąpieniowy. 

Swobodny przepływ osób 

Swobodny przepływ osób obejmuje dwie koncepcje o różnych logicznych implikacjach przewidzianych w 
Traktacie. Z jednej strony, artykuł 7a, w Części Pierwszej „Zasady", wymienia koncepcjję powiązaną z 
utworzeniem Wewnętrznego Rynku i stanowi, że osoby przekraczające wewnętrzne granice państw 
członkowskich nie podlegają kontroli. Z drugiej - artykuł 8a, w Części Drugiej „Obywatelstwo Unii", 
przewiduje prawo każdej osoby do swobodnego przemieszczania się i zamieszkiwania na obszarze państw 
członkowskich, na określonych warunkach. 

Zniesienie kontroli granicznej musi dotyczyć wszystkich osób, bez względu na obywatelstwo. Jeśli tak nie 
będzie, to artykułu 7a jest pozbawiony sensu. O ile natomiast prawa wynikające z artykułu 8a mają 
zastosowanie we wszystkich państwach członkowskich, te z nich, które wynikają z artykułu 7a, nie zostały 
jeszcze w pełni wdrożone na całym obszarze całej Unii. 

(a) Swobodny przepływ obywateli Unii, swoboda prowadzenia działalności gospodarczej oraz wzajemne 
uznawanie dyplomów i kwalifikacji 

Układ Europejski zabrania dyskryminacji legalnie zatrudnionych pracowników (i członków ich rodzin). 
Przewiduje on także możliwość akumulacji lub przenoszenia uprawnień socjalnych oraz zachęca państwa 
członkowskie do zawierania dwustronnych umów z Polską na temat dostępu do rynku pracy. W drugiej fazie 
okresu przejściowego Rada Stowarzyszenia zbada dalsze możliwości usprawnienia przepływu pracowników. 

Biała Księga wskazuje wymogi prawne niezbędne do harmonijnego rozwoju rynku pracy, które jednocześnie 
zapobiegają zakłóceniom swobodnej konkurenci. 

Swoboda przepływu pracowników to jedna z fundamentalnych swobód przewidzianych w Traktacie. 
Niemniej wykonywanie określonych zawodów (np. w dziedzinie prawa i ochrony zdrowia) może podlegać 
pewnym ograniczeniom, np. wymagane jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji. Zależnie od okoliczności 
- kwestie te można rozwiązywać poprzez koordynację działań lub stosowanie zasady wzajemnego uznawania. 
Swoboda prowadzania działalności gospodarczej jest również zagwarantowana w Traktacie i obejmuje 
działalność osób fizycznych oraz podmiotów. 

Wybór miejsca zamieszkania podlega zatem minimalnym wymogom dotyczącym środków i ubezpieczenia 
zdrowotnego, jeżeli osoba nie wykonuje w danym państwie zawodu. 

Streszczenie 

Od wczesnego etapu reform Polska zachowuje stosunkowo otwarte podejście do kwestii przepływu osób 
wjeżdżających na jej obszar, znosząc wymóg wizowy dla obywateli UE. Prawo pobytu jest zawarte w wizie 
lub karcie pobytu, stanowiącej ekwiwalent zezwolenia na pobyt. Zezwolenie takie jest warunkiem wstępnym 
otrzymania zezwolenia na pracę. Z kolei to ostatnie zezwolenie zostaje udzielone w zależności od warunków 
lokalnego rynku pracy, przy czym istnieje potrzeba dalszej harmonizacji, tak aby ułatwić dostęp do 
zatrudnienia obywatelom innych państw. Choć obywatelstwo nie jest wystarczającym 

39 



powodem do udzielenia odmowy zezwolenia na pracę obywatelom UE, to równe traktowanie tych obywateli 
wymaga dalszych modyfikacji istniejącego prawodawstwa krajowego. 

Ocena bieżąca i perspektywiczna 

W sprawach wzajemnego uznawania dyplomów i kwalifikacji acquis communautaire przyjęto jedynie 
częściowo i formalnie. Ministerstwa i organy publiczne podejmują właściwe starania co do wielu 
zawodów, ale ich wysiłki wymagają wzmocnienia. Integracja ze stowarzyszeniami zawodowymi UE 
przebiega sprawnie. Na przykład, dyplomy uczelni technicznych spełniają już minimalne normy 
europejskie. 

Wniosek 

Pełna zgodność w dziedzinie wzajemnego uznawania dyplomów i kwalifikacji powinna zostać osiągnięta w 
średniej perspektywie, o ile zintensyfikowane zostaną bieżące wysiłki. 

Rozwiązanie istniejących problemów w zakresie swobodnego przepływu osób także wymaga 
intensywnych prac w średniej perspektywie. 

(b) Zniesienie kontroli granicznej osób na obszarze Unii 

Swobodny przepływ osób w rozumieniu artykułu 7a Traktatu o utworzeniu WE, czyli zniesienie kontroli 
osób na granicach wewnętrznych, bez względu na obywatelstwo, nie jest jeszcze zapewniony na obszarze 
Unii. Zniesienie tej kontroli jest warunkiem wprowadzenia wielu środków towarzyszących, z których część 
nie została jeszcze zatwierdzona i wprowadzona przez państwa członkowskie (por. rozdział na temat 
wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych). Niemniej zgodnie z Konwencją z Schengen pewna liczba 
krajów, (siedem) już je stosuje, a sześć pozostałych pracuje nad wprowadzeniem tej zasady. 

Projekt nowego Traktatu ma ułatwić realizację tego zadania w ramach Unii, przewidując nowy rozdział, który 
dotyczy „obszaru swobody, bezpieczeństwa i sprawiedliwości", włączając acquis communautaire z Schengen 
do zastosowania w UE. 

Polska wyraziła pragnienie i gotowość wdrożenia acquis communautaire w zakresie Układu z 
Schengen. Rozpoczęła też stosowne przygotowania, zabiegając o wsparcie państw członkowskich np. w 
kwestii wzmocnienia kontroli granicznej. 

Ocena ogólna 

1. Podsumowanie osiągnięć Polski we wdrażaniu prawodawstwa związanego z Białą Księgą 
przedstawiono w aneksie. Jak pokazują dane z tabeli, Polska do 30 czerwca 1997 r. zamierza wprowadzić 
przepisy wykonawcze do 405 z 899 dyrektyw i rozporządzeń Białej Księgi. Liczba ta obejmuje regulacje, 
które Polska uzupełni przepisami szczegółowymi lub wprowadzi modyfikacje zweryfikowane pod względem 
zgodności z zasadami Wspólnoty, która to zgodność nie jest jeszcze przesądzona. Co do tej kwestii, obecnie 
Komisja nie jest jeszcze w stanie wyrazić swej opinii. 

2. Polska dokonała istotnego postępu w dostosowaniu swego prawodawstwa w większości zagadnień 
opisanych w niniejszym rozdziale, dzięki czemu wiele części acquis communautaire zostało już wdrożone. 
Przyjęto prawodawstwo, które zdaniem polskich władz w całości lub w części prowadzi do wdrożenia 
wymaganych środków, 
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choć na tym etapie Komisja nie może wyrazić opinii na temat jego zgodności z prawem wspólnotowym. 
Niemniej, wiele prac legislacyjnych jest jeszcze przed Polską, a części z nich nie została włączona - jak 
dotychczas - do programu prawnego na bieżącym etapie. Zamówienia publiczne, ochrona danych i 
liberalizacja przepływów kapitału to obszary, które wymagają szczególnej intensyfikacji wysiłków. 

3. Mimo wykonanych prac, należy wdrażać środki praktyczne i budować skuteczną strukturę 
administracyjną, aby wesprzeć osiągnięty ostatnio postęp w adaptacji tekstów prawnych. Poważne wysiłki w 
tym kierunku są niezbędne jeszcze w niektórych obszarach, mianowicie: uregulowań i norm technicznych. 
Realizacja Protokołu Porozumienia Europejskiej Oceny Zgodności powinna przyspieszyć procesy 
harmonizacyjne w tej dziedzinie. Tworzenie infrastruktury niezbędnej do przyjęcia i wdrożenia 
prawodawstwa wspólnotowego jest także powiązana, w pewnym zakresie, z tempem harmonizacji prawa w 
różnych sektorach Wewnętrznego Rynku. 

Obecnie Komisja nie może jeszcze wyrazić opinii na temat zdolności podmiotów gospodarczych, zwłaszcza 
małych i średnich przedsiębiorstw, do zastosowania acquis communautaire. 

4. Oprócz pewnych szczególnych aspektów dotyczących rolnictwa, kontrole na wewnętrznych 
granicach Unii mogą zostać zniesione dopiero po osiągnięciu określonego poziomu harmonizacji prawa. 
Wymaga to wzajemnego zaufania, które zapewni zwłaszcza wiarygodna administracja (dotyczy to np. 
kontroli niektórych produktów w miejscu wysyłki). Jeśli idzie o towary, stworzenie Rynku Wewnętrznego l 
stycznia 1993 r. było możliwe wyłącznie dzięki zniesieniu formalności i kontroli państw członkowskich na 
wewnętrznych granicach Unii. Kontrole te dotyczyły szczególnie kwestii technicznych (bezpieczeństwa 
produktów), weterynarii, stanu zdrowia zwierząt oraz roślin, spraw handlowych (np. zapobiegania 
podrabianiu towarów), bezpieczeństwa (broni itp.), a także niektórych aspektów związanych z ochroną 
środowiska (odpadów itp.). W większości przypadków zniesienie kontroli było możliwe wyłącznie dzięki 
przyjęciu i wdrożeniu środków wspólnotowych, harmonizujących zasady przepływu oraz wprowadzania dóbr 
na rynek (zwłaszcza pod względem bezpieczeństwa) a także dzięki alokacji miejsca kontroli i formalności w 
państwach członkowskich lub na ich rynkach (zwłaszcza VAT-u, akcyzy, kontroli weterynaryjnej i roślinnej 
oraz statystyki). Część granic Polski stanie się zewnętrzną granicą Unii, co oznacza potrzebę wzmocnienia 
kontroli (por. część na temat opłat celnych). 

W świetle ogólnej oceny postępów osiągniętych dotychczas oraz tempa prac w wielu dziedzinach, obecnie 
nie ma powodu, aby wątpić w zdolność Polski, w średniej perspektywie, do przejęcia i wdrożenia wszystkich 
instrumentów niezbędnych do zniesienia wewnętrznych kontroli granicznych oraz przeniesienia tej kontroli 
na zewnętrzne granice Unii. 

5. Polska przyjęła już znaczną część acquis communautaire w zakresie Jednolitego Rynku, choć 
Komisja nie może jeszcze wyrazić opinii w sprawie wszystkich środków, których przejęcie Polska zgłosiła. 
Należy wzmóc wysiłki w sferze zamówień publicznych i liberalizacji przepływów kapitału, gdzie postępy są 
skromniejsze. Inne dziedziny także wymagają aktywnych działań. Niemniej, w średniej perspektywie, o ile 
Polska będzie konsekwentnie kontynuować wysiłki w dziedzinach, w których nie osiągnęła dostatecznego 
zaawansowania, można oczekiwać, przyjmie i zastosuje ona acquis communautaire Jednolitego Rynku oraz 
dokona niezbędnego postępu w obszarze mechanizmów wdrożeniowych, tak aby zapewnić pełne 
uczestnictwo w Rynku Wewnętrznym. 

Konkurencja 

Polityka wspólnotowa w dziedzinie konkurencji wynika z postanowień artykułu 3(g) Traktatu, który 
stanowi, że Wspólnota tworzy „system zapewniający, że konkurencja w ramach Wewnętrznego Rynku 
nie ulegnie zakłóceniu". Główne obszary realizacji 
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tego zadania to prowadzenie polityki antymonopolowej i respektowanie zasad pomocy państwa. 

Układ Europejski przewiduje funkcjonowanie systemu konkurencyjnego w stosunkach między Wspólnotą a 
Polską, zgodnie a kryteriami określonymi w artykułach 85 i 86 Traktatu o utworzeniu WE (porozumienia 
przedsiębiorstw, nadużywanie pozycji dominującej) oraz w artykule 92 (pomoc państwa); zakłada także 
wdrożenie odpowiednich reguł w tych dziedzinach w ciągu trzech lat od daty wejścia w życie Układu. 
Przewiduje ponadto dostosowanie prawodawstwa polskiego do przepisów Wspólnoty w dziedzinie 
konkurencji. 

Biała Księga zakłada stopniowe wdrożenie wymienionych przepisów, a także zawartych w rozporządzeniu o 
połączeniach (4046/89) oraz w artykułach 37 i 90 (Monopole i prawa szczególne) 

Streszczenie 

Ustawa z 24 lutego 1990 r. w sprawie przeciwdziałania praktykom monopolistycznym, 
znowelizowana ustawą z 3 lutego 1995 r., przewiduje generalny zakaz stosowania praktyk 
monopolistycznych, określa przykłady zabronionych porozumień, ogólnie zakazuje 
i wymienia przypadki nadużywania pozycji monopolistycznej oraz przewiduje kontrolę 
połączeń. 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, utworzony w kwietniu 1990 r., jest odpowiedzialny za 
wdrażanie prawa konkurencji. Do jego obowiązków należy rejestracja podmiotów o pozycji 
monopolistycznej, przeciwdziałanie praktykom antykonkurencyjnym, badanie koncentracji gospodarczej 
oraz nadzorowanie cen na rynkach z ograniczoną liczbą podmiotów gospodarczych. Funkcjonuje też Sąd 
Antymonopolowy, który zdobył już duże doświadczenie w dziedzinie konkurencji. 

Prawo wyłączności zostało przyznane państwowemu przedsiębiorstwu telekomunikacji. Jeśli chodzi o 
telefonię głosową, operator ten ma wyłączne prawo świadczenia usług międzynarodowych. Wiele 
podmiotów publicznych i prywatnych ma specjalne prawa w sektorach, w których prowadzenie działalności 
gospodarczej wymaga zezwolenia lub koncesji. Podmioty te funkcjonują zwłaszcza w dziedzinie 
poszukiwania złóż, górnictwa, przemysłu okrętowego, transportu powietrznego, zarządzania portami 
morskimi i lotniczymi, sektorze farmaceutucznym, produkcji alkoholi i wyrobów tytoniowych, handlu 
piwem, winem i wódką, przetwórstwa metali nieżelaznych, nagrań audiowizualnych, handlu pestycydami i 
eksportu lub importu wielu innych produktów. 

Organem nadzorującym przestrzeganie zasad udzielania pomocy przez państwo jest właściwy departament 
Ministerstwa Gospodarki. Rozpoczął on działalność l stycznia 1997 r. i nie dysponuje jeszcze przepisami 
niezbędnymi do kontrolowania pomocy państwa. Przygotowywane są projekty przepisów w sprawie nadzoru 
pomocy państwa, ale termin ich przyjęcia nie jest znany. 

Co do przejrzystości udzielania pomocy przez państwo, to sporządzono pierwszy wykaz udzielonej przez 
państwo pomocy za rok 1994. Obejmuje on również pomoc władz lokalnych i pośrednie formy wsparcia, 
zwłaszcza przez Ministerstwo Finansów. Nowy wykaz pomocy udzielanej przez państwo za pośrednictwem 
Ministerstwa Finansów zostanie wkrótce ukończony, organ zaś kontrolujący pomoc państwa wkrótce stworzy 
bazę danych na temat udzielanej pomocy (we współpracy z Ministerstwem Finansów). 

Istnieje wiele programów pomocy eksportowej, sprzecznych z acquis communautaire Wspólnoty. 
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Ocena bieżąca i perspektywiczna 

Jeśli chodzi o politykę antymonopolową, stworzono ramy prawne oparte o reguły wspólnotowego prawa 
konkurencji. Niemniej niezbędne są dalsze modyfikacje, zwłaszcza w zakresie kontroli połączeń, prawa 
kontroli obiektów podmiotów podejrzanych o naruszenie prawa i ustanawiania zwolnień grupowych. Zmian 
wymagają także przepisy dotyczące nadużywania pozycji dominującej oraz procedury. 

W dziedzinie praw specjalnych i wyłącznych niezbędne są pewne modyfikacje w sektorze 
telekomunikacyjnym, tak aby możliwe było dostosowania do acquis communautaire Wspólnoty w zakresie 
liberalizacji urządzeń końcowych oraz telefonii głosowej i przenośnej. Uporządkowania wymaga także 
sektor świadczenia usług pocztowych. Ponadto, nie ma wątpliwości, iż systemy koncesyjne w sektorze 
naftowym, tytoniowym i alkoholowym także wymagają zmian, aby zostały dostosowane do acquis 
communautaire. 

Sposób i zakres pomocy państwa również są dalekie od doskonałości. Nie ma precyzyjnych reguł 
monitorowania pomocy udzielanej przez państwo. Dotyczy to zwłaszcza uprawnień organów kontrolnych do 
gromadzenia niezbędnych informacji, do badania zgodności form pomocy publicznej z Układem 
Europejskim oraz obowiązku zawieszania pomocy państwa do czasu wydania opinii przez te organy. 

Przejrzystość zasad udzielania pomocy przez państwo wciąż nie jest zadowalająca. Przygotowywany jest 
drugi, uzupełniony rejestr pomocy publicznej, ale nie wiadomo, kiedy prace nad nim zostaną ukończone, a 
także czy w ich wyniku •wdrożony zostanie wiarygodny nadzór nad pomocą państwa. 

Pewne formy pomocy państwa wydają się być uwarunkowane wynikami eksportu, co jest zdecydowanie 
sprzeczne z Układem Europejskim. Ponadto, znaczną część swej pomocy państwo udziela w sposób 
pośredni, w formie ulg podatkowych, umarzania długów i odraczania terminu wnoszenia opłat podatkowych. 
Środki te stanowią wsparcie doraźne, dopuszczalne wyłącznie w ściśle sprecyzowanych warunkach, w 
związku zaś z brakiem przejrzystości nie jest jasne, czy warunki te są spełniane. Przyszły wykaz powinien 
zatem obejmować wszystkie formy pomocy publicznej władz centralnych, regionalnych i lokalnych lub w 
sytuacjach gdy wykorzystywane są środki z zasobów państwowych. Oprócz przyjęcia prawodawstwa 
wystarczająco zbliżonego do prawa WE, wiarygodne zastosowanie przepisów dotyczących konkurenci 
wymaga także powołania skutecznych organów antymonopolowych i kontrolujących pomoc państwa. 
Kolejnym warunkiem jest właściwe zrozumienie prawa i polityki w zakresie konkurencji przez wymiar 
sprawiedliwości, administrację publiczną i podmioty gospodarcze. 

Wniosek 

Wprawdzie można uznać, iż nastąpiło pewne zbliżenie w kwestiach uregulowań antymonopolowych, to 
jednak niezbędne są dalsze wysiłki w celu dostosowania istniejących przepisów. Urząd Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów funkcjonuje dość dobrze i dysponuje wyposażeniem oraz doświadczeniem 
odpowiednim do egzekwowania prawa. 

Jeśli chodzi o pomoc państwa postęp jest niedostateczny. W średniej perspektywie niezbędne są znaczne 
wysiłki w celu spełnienia wymogów dotyczących kontroli pomocy państwa, zwłaszcza w aspekcie zasad 
funkcjonowania organu monitorującego i osiągnięcia niezbędnego stopnia przejrzystości. Zapewnienie 
harmonizacji w dziedzinie pomocy państwa wymaga także dalszego wspierania tych organów podczas 
wypełniania przez nie ich zadań. 
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3.2 Innowacyjność 

Społeczeństwo informatyczne 

Obecna sytuacja 

Wyniki ekonomiczne i społeczne, możliwe dzięki połączeniu technik informacyjnych i telekomunikacji, są 
imponujące. W Polsce przed 1989 r. szansy tej nie wykorzystano, choć nie dotyczyło to sfery edukacji. W 
efekcie, popyt na komputery znacznie przerósł oczekiwania wynikające z poziomu PKB na mieszkańca. W 
1994 r. na 100 osób 7,3 użytkowało komputer osobisty. Jednakże liczba terminali podłączonych do Internetu 
(1,4 na 1000 mieszkańców), stanowiąca relatywny wskaźnik rozwoju w kierunku społeczeństwa 
informatycznego, dowodzi, że Polska nie osiągnęła jeszcze średniej krajów Europy Środkowo-Wschodniej. 
Sytuacja ta jest nieproporcjonalna do zainteresowania polskich instytucji wspólnotowymi programami 
badawczymi, ale może wynikać ze stałego niedostatku linii telefonicznych, a także niskiej jakości usług. Tak 
więc przepływ danych może ulec intensyfikacji dopiero w momencie skutecznej modernizacji sieci głównego 
publicznego operatora. Niemniej, jeżeli wzrost liczby terminali podłączonych do Internetu będzie przebiegał 
w sposób podobny do obserwowanego w innych, o podobnym poziomie rozwoju państwach, infrastruktura 
telekomunikacyjna, obecnie pozostająca w tyle za średnią UE o dziesięć lat, może stać się barierą na drodze 
do społeczeństwa informacyjnego. 

Wniosek 

Wprawdzie Polska jest zainteresowana stworzeniem społeczeństwa informatycznego, ale tempo zwiększania 
dostępności sieci osłabia niewielki postęp w sferze telekomunikacji. 

Kształcenie, szkolenie i młodzież 

Zgodnie z artykułami 126 i 127 Traktatu WE, Wspólnota powinna przyczyniać się do podnoszenia jakości 
kształcenia i realizować politykę szkolenia zawodowego - w celu promowania europejskiego charakteru 
kształcenia oraz doskonalenia adaptacji branżowej i zwiększenie elastyczności rynku pracy poprzez tę 
politykę. 

Układ Europejski przewiduje współpracę przy podnoszeniu poziomu edukacji i kwalifikacji zawodowych. 
Biała Księga nie określa żadnych środków w tej sferze. 

Streszczenie 

Polska przeznacza na kształcenie 6/2% PKB. Pochłania to 16% budżetu państwa. 

W Polsce jest 11 uniwersytetów, 8 700 000 uczniów, 800 000 studentów i 540 000 nauczycieli. 

Do 1989 r. na jakość kształcenia w Polsce wpływała izolacja kraju. Ogólny poziom nauczania był wysoki, ale 
system szkolnictwa pozostawał pod kontrolą polityczną. Po 1989 r. reforma edukacji umożliwiła liberalizację 
programów, zwiększenie samodzielności dyrektorów szkół i lepsze zaspokajanie potrzeb pracodawców. 
Obowiązek zarządzania i kierowania placówkami edukacyjnymi scedowano województwa, odpowiedzialne 
przed Ministerstwem Edukacji Narodowej. 
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Ministerialna strategia „ofensywnego kształcenia", której celem jest osiągnięcie przez Polskę europejskich 
standardów w ciągu najbliższych 15 lat, wymienia następujące, główne zadania czekające polski system 
kształcenia i szkolenia: (I) reforma systemu kształcenia zawodowego co powinno doprowadzić do 
zdecydowanego ograniczenia nauczania w zasadniczych szkołach zawodowych, (II) zwiększenie liczby 
uczniów liceów ogólnokształcących, (III) zwiększenie liczby studentów - do 20% w grupie wiekowej 20-24 
lata do 1997 r., (IV) zróżnicowanie i rozwój policealnego kształcenia zaocznego, m.in. poprzez utworzenie 
instytucji wyższego kształcenia zawodowego kończącego się licencjatem, (V) rozwój kształcenia 
ustawicznego, zapewniającej szkolenie i umożliwiającej zmianę kwalifikacji dla wszystkich grup 
wiekowych. 

Program Tempus przyczynił się do osiągnięcia celów reformy szkolnictwa wyższego i stworzył podstawy 
do współpracy z uczelniami państw UE. 

Polskie organizacje młodzieżowe uczestniczą w działalności organizacji europejskich od 1990 r. Od 1995 r. 
współpraca młodzieżowa z Polską została włączona do programu „Młodzi dla Europy". 

Ocena bieżąca i perspektywiczna 

W ostatnich latach Polska osiągnęła znaczny postęp w dziedzinie edukacji, niemniej niezbędne są dalsze 
wysiłki, szczególnie w celu sprostania wymogom gospodarki rynkowej. 

Jeśli chodzi o kształcenie zawodowe, zrealizowano już wiele zadań, które przyniosły widoczne rezultaty - 
przede wszystkim na szczeblu regionalnym, lokalnym i instytucjonalnym. Kolejnym krokiem powinna być 
reforma na szczeblu krajowym. 

Uczestnictwo Polski w programach wspólnotowych dotyczących zasobów ludzkich, będzie miało wpływ na 
przygotowania integracyjne. 

Wniosek 
W okresie przystąpieniowej nie należy oczekiwać większych problemów w tej dziedzinie. 

 Badania i rozwój techniczny 

Zgodnie z Traktatem i Programem Ramowym, celem działalność w sferze badań i rozwoju technicznego na 
szczeblu Wspólnoty jest zwiększenie konkurencyjności europejskiego przemysłu, większy dobrobyt i stały 
rozwój, ochrona środowiska oraz realizacja innych wspólnych polityk. 

Układ Europejski i dołączony do niego dodatkowy Protokół przewidują współpracę w tych dziedzinach - 
poprzez uczestnictwo w Programie Ramowym. Biała Księga nie określa bezpośrednich środków w tym 
zakresie. 

Streszczenie 

Komitet Badań Naukowych, utworzony w 1991 r., jest polską instytucją naukowo-techniczną, 
odpowiedzialną za realizację polityki naukowo-technicznej, zarządzanie strategicznymi rządowymi 
programami i planowaniem oraz koordynację wszystkich działań 
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w tej sferze. Działalność KBN finansowana jest przez państwo. Od 1992 r. wydatki na badania naukowe 
kształtują się na poziomie 0,8% PKB. 

Zagadnienia priorytetowe przewidziane na lata 1994-1997 to: zdrowie i ochrona środowiska, rolnictwo i 
przetwórstwo żywności, branże najnowszej techniki, w tym obronność, oraz rozbudowa infrastruktury nauki, 
szkolnictwa i techniki. 

Systematyczna współpracę ze Wspólnotą Europejską rozpoczęto w 1992 r. w ramach Trzeciego Programu 
Ramowego Rozwoju Badań i Techniki. Dotychczas koncentrowała się ona głównie na programie 
COPERNICUS (Szczególnym Programie Współpracy z CEC i NIS), nie osiągając jednocześnie 
zadawalającego poziomu w zakresie Czwartego Programu Ramowego. Polska jest członkiem COST 
(Europejska Współpraca w Sferze Badań Naukowo-Technicznych) i EUREKI (Europejskiej Agencji 
Koordynacji Badań). 

Od 1994 r. dane i statystyki tego sektora są zgodne z normami OECD. 

Ocena bieżąca i perspektywiczna 

W sferze badań i rozwoju technicznego wprowadzono istotne zmiany i udoskonalenia. 
Podjęto poważny wysiłek w zakresie poprawy wewnętrznej struktury, liberalizacji 
i wsparcia finansowego. Zasoby ludzkie i potencjał pozostają na wysokim poziomie, mimo 
niedoborów. 

Niemniej istnieje generalna potrzeba unowocześnienia gospodarki i przemysłu, a zwłaszcza wzmocnienia 
powiązań instytucji badawczych z przemysłem i małymi i średnimi przedsiębiorstwami. 

Polska jest gotowa odegrać aktywną rolę w rozwoju europejskich badań i techniki oraz wyłożyć na ten cel 
niezbędne środki. Część budżetu Komitetu Badań Naukowych przeznaczono na pokrycie kosztów 
uczestnictwa polskich naukowców w Czwartym Programie Ramowym, Eurece i COST. Polska wyraziła też 
zainteresowanie uczestnictwem w Piątym Programie Ramowym. 

Wniosek 

W perspektywie przystąpienia nie należy oczekiwać większych problemów w tej dziedzinie. Przystąpienie 
będzie korzystne dla obu stron. 

Telekomunikacja 

Polityka telekomunikacyjna UE ma na celu eliminację przeszkód utrudniających efektywne funkcjonowanie 
Jednolitego Rynku w sferze sprzętu, usług i sieci, otwarcie zagranicznych rynków dla firm UE oraz 
zapewnienie powszechnie dostępnych i nowoczesnych usług dla obywateli i podmiotów UE. Cele te są 
realizowane poprzez harmonizację norm i warunków świadczenia usług, liberalizację rynków urządzeń 
końcowych, usług i sieci oraz przyjęcie niezbędnych instrumentów regulacyjnych. Mimo iż polityka 
zmierzająca w tym kierunku została już opracowana, liberalizacja publicznej telefonii głosowej i 
funkcjonowanie związanej z nią infrastruktury zostanie po 1998 r. opóźnione o rok lub dwa lata w niektórych 
państwach członkowskich. 

Układ Europejski przewiduje współpracę mająca na celu zbliżenie norm i praktyk do poziomów UE w 
zakresie usług telekomunikacyjnych i pocztowych, normalizacji, metod regulacyjnych i modernizacji 
infrastruktury. Biała Księga koncentruje się na zbliżeniu 
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prawodawstwa, sieci i usług, po którym powinny nastąpić działania prowadzące do stopniowej 
liberalizacji sektora. 

Streszczenie 

Pod koniec lat 80. polski wskaźnik penetracji linii telefonicznych był jednym z najniższych w Europie, zaś 
sieci funkcjonowały w oparciu o przestarzały sprzęt. Zacofanie telekomunikacji było szczególnie dotkliwe na 
obszarach wiejskich. 

Nowa ustawa telekomunikacyjna przyjęta w 1990 r., powołała nowy podmiot Telekomunikację Polską S A 
(jako operatora krajowego) oraz wprowadziła pewną liberalizację, jakkolwiek było to poniżej minimum 
wymaganego w UE w tym okresie. Ministerstwo udzieliło wielu koncesji spółkom, które zamierzały zostać 
nowymi operatorami lokalnymi. Jednak po zmianie rządu w 1993 r. polityka sektora powróciła do praktyk 
monopolistycznych, zaś inni operatorzy dopiero niedawno uzyskali zdolność operacyjną; stojąc w obliczy 
słabo regulowanych działań TP S A. 

TP S A zwiększyła poziom penetracji do 19% pod koniec 1995 r. Stosunkowo skromny cel rządu, tj. 
osiągnięcie 27 linii na 100 mieszkańców do 2000 r. obecnie wydaje się realny jedynie w przypadku 
aktywizacji niezależnych operatorów. Rząd musi też opracować politykę zapewnienia powszechności usług 
na obszarach wiejskich, gdzie stosowne wskaźniki wciąż pozostają na niskim poziomie. 

Ustawa z 1990 r. wciąż obowiązuje, choć jej przepisy zostały uzupełnione nowymi uprawnieniami 
ministerialnymi, umożliwiło to bardziej racjonalną politykę koncesyjną wobec operatorów lokalnych. W 
ubiegłym roku koncesje otrzymały dwie - konkurencyjne - sieci telefonii komórkowej, wykorzystujące 
ogólnoeuropejskie normy cyfrowe (GSM). 

Ocena bieżąca i perspektywiczna 

Stopień liberalizacji 

Ustawa telekomunikacyjna z 1990 r. zliberalizowała wiele zasad, dopuszczając konkurencję w tym sektorze, 
za wyjątkiem usług międzynarodowych, choć osiągnięte standardy były niższe niż minimum wymagane w 
UE w tym okresie. Jednakże po tym śmiałym kroku nie nastąpiły następne i TP S A, utworzona w 1992 r., 
wciąż zachowuje monopol na ruch międzystrefowy i międzynarodowy, skupiając 98,7% wszystkich linii 
lokalnych. Po kilku straconych latach, w 1995 r. ministerstwo realizuje bardziej racjonalną politykę 
koncesyjną. 

Niemniej wskutek opóźnień, których źródłem były często problemy związane z brakiem możliwości 
przyłączenia telefonów, lokalni operatorzy dopiero od niedawna mogą realizować swe funkcje; obecnie 
obsługują mniej niż 3% z 3 milionów Unii zbudowanych po przyjęciu ustawy w 1990 r. Restrykcje w 
zakresie własności zagranicznej, ograniczenie zagranicznego członkostwa w zarządach oraz trudności z 
uregulowaniem TP S A, zarówno w sferze połączeń, jak i konkurencji, są w wielu przypadkach barierą dla 
zagranicznych inwestycji. 

Koncesje na prowadzenie alternatywnej stałej infrastruktury, której celem jest świadczenie konkurencyjnych 
usług telekomunikacyjnych, mogą być wprawdzie udzielane, ale - jak dotychczas - na bardzo restrykcyjnych 
zasadach. 
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Natomiast w sektorze telefonii komórkowej poziom konkurencji jest bardzo wysoki. W 1996 r. udzielono 
jednej koncesji NMT 450 i dwóch GSM, a kolejna jest planowana na koniec 1997 r. 

Aby spełnić wymogi acquis communautaire, Polska polityka regulacyjna w tym sektorze musi być 
zdecydowanie bardziej wyważona i rzetelna gdy chodzi o relacje: TP SA - inni operatorzy. 

Zbliżenie do prawa UE 

Ustawa o łączności z 1990 r. została znowelizowana w 1995 r. Ramy prawne wyznaczają także dwie inne 
ważne ustawy, a mianowicie: o działalności gospodarczej z udziałem podmiotów zagranicznych (regulującą 
inwestycje) oraz o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Ideą tych ustaw jest - generalnie - 
przyspieszenie rozwoju poprzez dopuszczenie prywatyzacji i inwestycji podmiotów zagranicznych w Polsce. 
Jednakże ustawa o łączności określa limity zagranicznej własności w niektórych częściach sektora, co jest 
sprzeczne z acquis communautaire w odniesieniu do firm i obywateli z UE. 

Nie jest jasne, czy wszystkie funkcje operacyjne zostały rzeczywiście przeniesione z ministerstwa w 
momencie tworzenia TP S A, głównego publicznego operatora telekomunikacyjnego. Ponieważ funkcje 
regulacyjne pozostały w gestii ministerstwa, niezbędne będzie podjęcie dalszych środków, aby udowodnić 
fakt demonopolizacji tego sektora, czego wymaga acquis communautaire. TP S A ma ustawowy monopol na 
ruch międzynarodowy. Natomiast monopol międzystrefowy wynika z faktu, iż rząd postanowił nie udzielać 
koncesji innym operatorom. Blisko 24% dokumentów UE zostało włączonych do polskiego prawa. 

Polskie prawo zezwala rządowi na wprowadzenie konkurencji we wszystkich działach sektora, za wyjątkiem 
usług międzynarodowych. W części usług już zliberalizowanych należy uczciwie realizować politykę 
regulacyjną ustalenia zasad przyłączeń, która zachęci do inwestowania i wesprze realizację usług 
uniwersalnych. Polska zapewne dysponuje potencjałem administracyjnym niezbędnym do zastosowania 
legislacji wspólnotowej. Przygotowywane są nowe przepisy, które powinny zapewnić wykonanie tego 
zadania. Niemniej, do spełnienia wymogów acquis communautaire konieczne będą bardziej zdecydowane 
inicjatywy polityczne. 

Infrastruktura 

Pod koniec lat 80. polski wskaźnik penetracji linii telefonicznych był jednym z najgorszych w Europie, sieć 
była przestarzała i nieodpowiednio zaprojektowana. W 1990 r. rząd pragnął jak najszybciej rozbudować i 
zmodernizować infrastrukturę telekomunikacji publicznej oraz podnieść jakości usług. Szybko przekonano 
się również, iż ówczesne warunki były nieporównywalne nawet z najsłabiej rozwiniętymi państwami UE i 
poleganie wyłącznie na możliwościach rozwojowych istniejącego operatora monopolisty nie wystarczy. 

W latach 1991-1995 sieć została rozbudowana z 9,3 linii na 100 mieszkańców do 17,1 (choć na obszarach 
wiejskich nadal pozostaje na bardzo niskim poziomie), zaś rząd planuje osiągnięcie 30 linii do 2000 r. (średni 
poziom UE reprezentowany przez Irlandię, Portugalię i Grecję wynosi 44 linie). Wciąż istnieje ogromna 
liczba nie zrealizowanych wniosków o przyłączenie. Liczba abonentów telefonii przenośnej wynosi obecnie 
około 1,3 na 100 mieszkańców. Sieci cyfrowa stanowi 20% całości sieci (w Irlandii, Portugalii czy Grecji 
wynosi on 62,4%), zaś TP S A tworzy ogólnokrajową cyfrową sieć bazową SDF, łącznie z kilkoma sieciami 
w aglomeracjach miejskich (MAŃ). TP S A jest liderem wśród krajów wnioskujących o członkostwo w 
przygotowywaniu oferty usług ISDN w jak najszerszym zakresie. 700 funkcjonujących sieci CATV oferuje 
usługi dla 2 milionom abonentów. 
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30 linii na 100 mieszkańców do 2000 r. to skromny cel w porównaniu z wielkością niezaspokojonego 
popytu. Można go jednak osiągnąć wyłącznie przy większej aktywności niezależnych operatorów lokalnych. 
Zakończenie modernizacji sieci publicznej wymaga znacznych inwestycji. 

Konkurencyjność sektora 

Produktywność TP S A wyrażona liczbą pracowników przypadających na 1000 linii (12,9) należy do 
najniższych wśród krajów kandydujących do członkostwa. Niemniej, przychody z jednej linii (288 ECU w 
1995 r.) powinny wystarczyć, o ile utrzymają się na podobnym poziomie, na zapewnienie efektywnych usług 
publicznych i na modernizację. TP S A rozpoczęła reformę struktur zarządzania i procedur. Rewaluacja 
taryfy także przebiega sprawnie. Wszystko to powinno zapewnić fundusze niezbędne do skrócenia listy 
oczekujących na telefon i zwiększyć atrakcyjność spółki dla zagranicznych inwestorów. Sytuacja w zakresie 
podaży i niska jakość usług prawdopodobnie hamują rozwój całej gospodarki. Konkurencja nowej sieci 
międzymiastowej znacznie poprawi ten aspekt i zapewni dostępność usług zaawansowanych, zwłaszcza w 
miastach. 

Wniosek 

Polityka realizowana w Polsce w sektorze telekomunikacji po 1990 r. nie zapewniła odpowiedniego poziomu 
rozwoju podstawowej infrastruktury publicznej, który osiągnięto w innych krajach kandydujących. 
Przyczyną były zaniedbania w sferze demonopolizacji i prywatyzacji, których skutkiem był niski poziom 
inwestycji i usług. Ostatnie, prokonkurencyjne środki w zakresie koncesjonowania lokalnych operatorów 
sieci muszą zostać zdecydowanie wzmocnione, jeżeli Polska chce dostosować do acquis communautaire i 
dobrze wykorzystać swój niewątpliwy potencjał w średniej perspektywie. 

Sektor audiowizualny 

Celem wdrożenia acquis communautaire w sferze środków audiowizualnych, rozpatrywany w kontekście 
Rynku Wewnętrznego, jest zapewnienie swobodnego przepływu usług audio-video w UE oraz promocja 
europejskiego przemysłu programów komputerowych. Dyrektywa w sprawie telewizji bez granic, która 
obowiązuje wszystkich nadawców bez względu na rodzaj transmisji (naziemna, satelitarna, kablowa) oraz 
formę własności (prywatna lub publiczna), określa acquis communautaire oraz definiuje podstawowe zasady 
transmisji transgranicznej. Główne cele to: zapewnienie swobodnego przepływu transrnisji telewizyjnej na 
obszarze państw członkowskich, promocja produkcji i dystrybucji europejskich utworów audiowizualnych 
(poprzez określenie minimalnych proporcji czasu transmisji utworów europejskich i wyprodukowanych 
przez niezależnych producentów), ustalenie podstawowych norm w sferze reklamy telewizyjnej, ochrona 
nieletnich i zapewnienie prawa retransmisji. 

Układ Europejski przewiduje współpracę w zakresie promocji i modernizacji branży audiowizualnej 
oraz harmonizację aspektów regulacyjnych polityki w tym zakresie. 

Dyrektywa dotycząca telewizji bez granic jest aktem prawnym określonym jako środek pierwszego etapu w 
Białej Księdze. 

Opis 

Ramy prawne sektora audiowizualnego zdefiniowano w ustawie o radiofonii i telewizji z 1992 r., która 
określa status nadawcy publicznego, sposób udzielania koncesji nadawcom komercyjnym, obowiązki 
programowe nadawców publicznych i komercyjnych, kwestię 

49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



reklamę i sponsorowania, reguły rejestracji i retransmisji usług programowych przez 
operatorów kablowych oraz pobieranie opłat za dystrybucję i nadawanie. 

Głównym nadawcą telewizji publicznej jest Telewizja Polska, finansowana z wpływów z 
reklam i opłat abonenckich. Pozostałą część rynku zajmują polskie (częściowo zagraniczne) 
kanały naziemne i satelitarne oraz blisko 1000 systemów kablowych, oferujących do 30 
programów każdy. 

Polska produkcja filmowa pozostaje w rękach przedsiębiorstw i studiów produkcji filmów, w 
tym wytwórni niezależnych. W 1996 r. łączna kwota planowanych dotacji rządowych wyniosła 
9,4 min ECU. Dystrybutorzy amerykańscy kontrolują prawie cały rynek rozpowszechniania 
filmów. 

Ocena bieżąca i perspektywiczna 

Po zasadniczych przeobrażeniach, które miały miejsce w ostatnich latach, polski sektor 
audiowizualny usiłuje odbudowuje swą pozycję, charakteryzując się gwałtownym rozwojem i 
nieustającymi przemianami. Zdolność do właściwego zastosowania acquis communautaire 
wskazuje na możliwość zwiększenia potencjału także w branży programów komputerowych, w 
celu sprostania istotnym wyzwaniom płynącym z przyjętych ram regulacyjnych. 

Jednakże, mimo istotnych postępów, polskie prawodawstwo audiowizualne nie jest w pełni 
zgodne z wymogami UE. Istnieją braki w sferze swobody odbioru, promocji utworów 
europejskich, najnowszych utworów oraz określonych przepisów reklamowych. 

Wniosek 

O ile podjęty zostanie trwały wysiłek zmierzający do przyjęcia ram prawnych, któremu będzie 
towarzyszyć niezbędna modyfikacja strukturalna branży, Polska powinna spełnić wymogi UE 
w sektorze audiowizualnym w średniej perspektywie. 

3.3 Sprawy gospodarcze i podatkowe 

Unia ekonomiczna i monetarna 

W momencie przystąpienia Polski do UE trzeci etap Unii Ekonomicznej i Monetarnej (UEM) 
będzie trwał. Oznacza to istotne zmiany we wszystkich państwach członkowskich, łącznie z 
tymi, które nie będą należały do strefy euro. Wszystkie państwa członkowskie, także nowe, w 
pełni przystąpią do Unii Ekonomicznej i Monetarnej. Ich polityki gospodarcze będą stanowiły 
przedmiot powszechnego zainteresowania oraz koordynacji (krajowe programy zbieżności, 
wytyczne makroekonomiczne, wielostronny nadzór nad gospodarką, procedura dotycząca 
nadmiernego deficytu). Kraje te będą musiały respektować Pakt na rzecz Stabilności i Wzrostu, 
będą zobowiązane zaniechać finansowania deficytu sektora publicznego przez banki, a także 
zrezygnować z uprzywilejowanego dostępu władz publicznych do instytucji finansowych oraz 
będą musiały zakończyć liberalizację przepływów kapitału. 

Przystąpienie oznacza ściślejszą współpracę w sprawach monetarnych i kursowych z UE, co 
wymaga intensyfikacji procesu strukturalnego reformowania polityki w tym zakresie. Państwa 
członkowskie, które nie przystąpią do strefy euro, będą mogły realizować niezależną politykę 
monetarną i uczestniczyć w Europejskim Systemie Banków Centralnych 
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(ESCB), choć w ograniczonym zakresie. Ich banki centralne powinny być niezależne, a ich 
głównym celem musi być stabilność cen. Polityka monetarna musi być prowadzona zgodnie z 
instrumentami koszyka rynkowego oraz efektywnie przekazywać impulsy gospodarce. 
Niezbędne są zatem reformy, które wyeliminują czynniki utrudniające realizację skutecznej 
polityki monetarnej, jak np. brak konkurencji w sektorze bankowym, niedorozwój rynków 
finansowych, czy problem złych kredytów w sektorze bankowości. I wreszcie, państwa 
członkowskie powinny traktować swoją politykę kursową jako przedmiot wspólnego 
zainteresowania oraz bezwzględnie dążyć do stabilizowania kursów w ramach mechanizmów, 
które zostaną ustalone. 

Ponieważ członkostwo w UE oznacza przyjęcie celu UEM, Polska musi spełnić określone 
kryteria zbieżności, choć niekoniecznie w momencie przystąpienia. Wprawdzie nie jest to 
niezbędny warunek członkostwa, ale kryteria te pozostają głównymi punktami odniesienia 
polityk makroekonomicznych, ukierunkowanych na stabilność, a w przyszłości powinny być 
trwale spełnione przez nowe państwa członkowskie. Pomyślne zatem zakończenie 
systematycznej transformacji i strukturalnych reform rynkowych jest niezbędne. Sytuacja i 
postęp Polski w sferze gospodarczej przedstawiono w poprzednich rozdziałach Opinii. 

Ocena bieżąca i perspektywiczna 

Polski bank centralny, tj. Narodowy Bank Polski, jest niezależny od rządu, jeśli chodzi o 
procedurę mianowania prezesa. Jednakże ustawa o banku centralnym nie zapewnia 
jednoznacznie jego formalnej niezależności w zakresie prowadzenia polityki monetarnej. 

Formalnym celem banku centralnego jest natomiast wzmacnianie waluty. Ponadto ustawa jest 
sprzeczna z postanowieniami Traktatu, które w ogóle zabraniają finansowania deficytu 
budżetowego przez bank centralny. Nieprecyzyjne przepisy ustawy są co roku zawieszane 
przez ustawę budżetową. Obecnie polskie władze rozważają nowelizację ustawy o banku 
centralnym, która powinna być zgodna z wymogami Traktatu z Maastricht. 

Generalnie, polityka walutowa w Polsce odniosła sukces przede wszystkim w postaci 
zmniejszenia stopy inflacji. W 1995 r. miał miejsce poważny napływ kapitału, głównie w 
formie spekulacyjnych inwestycji giełdowych. Jego przyczyną była nie tylko poprawa 
perspektyw procesów reformatorskich, lecz również polityka monetarna, pobudzająca 
oczekiwania aprecjacji w wartościach bezwzględnych kursów wymiany. Walka z inflacją w 
1995 r. przyniosła jednak słabe rezultaty, prowadząc do utrzymania stopy na poziomie 
zbliżonym do 1994 r. W 1996 r. bank centralny zrezygnował z polityki ustalania sztywnej stopy 
procentowej i dopuścił do jej wahań w szerokim paśmie. Kapitał spekulacyjny prawie zniknął, 
podaż pieniądza została zahamowana i w 1996 r. poziom inflacji zmalał. Skuteczność polityki 
monetarnej wciąż jest utrudniana, bowiem sektor bankowy jest rozczłonkowany i 
zdominowany przez państwo. Także procedury upadłościowe są trudne do zrealizowania. Z 
drugiej strony, w 1995 r. Polska z powodzeniem wyemitowała 10-letnie obligacje o zmiennej 
stopie procentowej. Jej rynki finansowe są dość dobrze rozwinięte. Polityka restrukturyzacji 
sektora bankowego najwyraźniej przynosi też pozytywne efekty czego dowodem jest stopniowa 
eliminacja tzw. problemu złych kredytów. 

Mechanizm ustalania kursów walutowych jest w Polsce oparty na systemie kursu wymiany 
pełzającego wokół parytetu banku centralnego. W pierwszej fazie (październik 1991 r. - marzec 
1995 r.), kurs wymiany był wykorzystywany jako tzw. nominalna kotwica systemu. Miały 
miejsce sporadyczne przypadki dewaluacji, choć jedynie w celu utrzymania lub przywrócenia 
konkurencyjności polskiej waluty. Od marca 1995 r. polityka w zakresie kursów stanęła przed 
innym wyzwaniem: coraz lepsze perspektywy procesu transformacji wywołały naciski 
aprecjacyjne na poziom kurs wymiany złotego. System kursowy stał się bardziej elastyczny - 
poprzez wprowadzenie widełek wokół centralnego parytetu. Ich zakres stale się poszerzał do 
stycznia 1997 r. Wydaje się, że zwiększona 
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elastyczność kursu wstrzymała napływ kapitału spekulacyjnego i towarzyszące mu naciski inflacyjne. Od 
marca 1995 r. kurs jest stały i kształtuje się w ramach ustalonych widełek cenowych. 

Wniosek 

Trudno jest jeszcze na stwierdzenie, czy w momencie przystąpienia Polska będzie w stanie włączyć się do 
strefy euro. Będzie to zależało od wyników przeobrażeń strukturalnych, umożliwiających osiągnięcie i trwałe 
spełnianie kryteriów zbieżności, które jednak nie są warunkiem przystąpienia. 

Dzięki jednoznacznej zmianie polityki monetarnej w 1996 r., uczestnictwo Polski w trzecim etapie UEM jako 
kraju, który nie należy do UE, nie powinno nastręczać trudności w średniej perspektywie. Niemniej 
niezbędna jest pełna zgodności prawodawstwa dotyczącego banku centralnego z zasadami UE oraz 
utrzymanie kierunku polityki walutowo-kursowej, której celem jest stabilizacja. Ponadto należy dokończyć 
restrukturyzacji sektora bankowego. 

Opodatkowanie 

Acquis communautaire w sferze bezpośrednich podatków dotyczy głownie niektórych aspektów 
opodatkowania podmiotów i opłat kapitałowych. Cztery swobody zapisane w Traktacie o utworzeniu WE 
wywierają szerszy wpływ na krajowe systemy fiskalne. 

Acquis communautaire-w zakresie opodatkowania pośredniego to głównie zharmonizowane prawodawstwo 
dotyczące VAT i podatków akcyzowych. Przewiduje ono nie skumulowany ogólny podatek konsumpcyjny 
(VAT), nakładany podczas wszystkich etapów produkcji i dystrybucji towarów i usług. Zakłada także 
jednakowe opodatkowanie transakcji krajowych i zagranicznych (import). Acquis communautaire w zakresie 
VAT obejmuje także rozwiązania przejściowe dotyczące opodatkowania transakcji w ramach Unii 
Europejskiej między podatnikami. Jeśli chodzi o podatek akcyzowy, acquis communautaire zawiera 
zharmonizowane struktury podatkowe, minimalne stawki akcyzy i wspólne zasady składowania i 
przemieszczania towarów objętych zharmonizowaną akcyzą (w tym składy fiskalne). Dzięki utworzeniu 
Jednolitego Rynku wszystkie kontrole fiskalne na wewnętrznych granicach Wspólnoty zostały zniesione w 
styczniu 1993 r. 

Wzajemna pomoc organów skarbowych państw członkowskich jest istotnym czynnikiem współpracy 
administracyjnej w ramach Rynku Wewnętrznego. Odpowiednie dyrektywy regulują zarówno opodatkowanie 
bezpośrednie, jak i pośrednie. 

Układ Europejski zawiera postanowienia dotyczące zbliżenia prawodawstwa w dziedzinie opodatkowania 
pośredniego. 

Z kolei Biała Księga przewiduje w ramach pierwszego etapu środki niezbędne do spełnienia głównych 
wymogów acquis communautaire w sferze podatków pośrednich (zwłaszcza środki podjęte we Wspólnocie 
do 1993 r.) oraz w ramach drugiego etapu - środki dodatkowe, konieczne do pełnego wdrożenia acquis 
communautaire w kwestiach podatkowych. 
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Streszczenie 

Opodatkowanie bezpośrednie 

Dwie dyrektywy w sprawie opodatkowania podmiotów oraz Konwencja Arbitrażowa określiły mechanizm 
funkcjonujący na zasadzie wzajemności. Z samej więc definicji właściwe przepisy nie mogą istnieć przed 
przystąpieniem. 

Opodatkowanie pośrednie 

Łączne wpływy z VAT i opłat akcyzowych do polskiego budżetu wynosiły odpowiednio 25% i 15% w 1995 
r. Oczekuje się, iż wpływy te będą rosły . 

Podatek od towarów i usług 

Obecny system VAT w Polsce wprowadzono w lipcu 1993 r., likwidując podatek obrotowy. Istnieją dwie 
stawki VAT: standardowa - 22% i zredukowana - 7%. Niekiedy stosowana jest także stawka zerowa, 
traktowana jako środek przejściowy (do końca 1998 r.). Stawką zredukowaną lub zerową opodatkowane są 
niektóre szczególne towary i usługi. Wszystkie pozostałe obowiązuje stawka standardowa. Towary krajowe 
podlegają w zasadzie takim samym stawkom VAT, jak produkty importowane, choć w niektórych 
przypadkach są objęte stawką zerową, podczas gdy importowane - standardową. 

Niektóre rodzaje działalności są zwolnione z VAT, bez prawa kredytowania podatku naliczonego. 
Zwolnienia te funkcjonują głównie w ochronie zdrowia, opiece społecznej, rolnictwie, usługach finansowych 
i ubezpieczeniach. Podatnicy mogą odliczać VAT uiszczony przy zakupie towarów i usług, jeśli są one 
niezbędne do wykonywania działalności gospodarczej. 

Inaczej niż usługi wykonywane przez podmioty krajowe, podatek od usług importowanych nie podlega 
odliczeniu. W efekcie, te ostatnie są o 22% droższe. Ustawa o podatku od towarów i usług nie zawiera 
przepisów umożliwiających zwrot podatku na rzecz podatników, którzy nie mają siedziby w Polsce. 

Ponadto, oprócz zwykłej stawki VAT, dodatkowemu zryczałtowanemu podatkowi VAT podlega transport 
towarów i nieregularne świadczenie usług przewozu pasażerskiego za pomocą pojazdów, których nie 
zarejestrowano w Polsce. Jest on nakładany wyłącznie na przewoźników zagranicznych. 

Akcyza 

Obecny system podatku akcyzowego został wprowadzony w Polsce jednocześnie z VAT. Obejmuje on dużą 
grupę produktów, także nie opodatkowanych akcyzą we Wspólnocie (ropa naftowa, napoje alkoholowe, 
wyroby tytoniowe). Dla każdej kategorii produktów akcyza ma odmienny charakter, oprócz ropy i 
produktów tytoniowych, opodatkowanych na zasadzie ad valorem. 
 
Wzajemna pomoc 

Polska administracja fiskalna nie jest jeszcze gotowa do świadczenia pomocy i korzystania z pomocy 
organom podatkowym państw członkowskich, wzajemna pomoc będzie możliwa dopiero po przystąpieniu. 
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Ocena bieżąca i perspektywiczna 

Podatek od towarów i usług 

Obecny polski system podatku od towarów i usług odzwierciedla główne zasady wspólnotowego 
prawodawstwa w zakresie VAT. Jest to solidny punkt wyjścia do harmonizacji polskich przepisów do acquis 
communautaire Wspólnoty w tym zakresie, choć w pewnych dziedzinach polski system dyskryminuje import. 

Wprawdzie zagraniczni przedsiębiorcy mają prawo rejestracji na potrzeby opodatkowania VAT w Polsce, w 
praktyce jest to jednak procedura skomplikowana. Ponieważ Polska nie ma uregulowań w zakresie zwrotu 
VAT na rzecz nie zarejestrowanych podatników zagranicznych, VAT stanowi dla nich dodatkowe 
zwiększenie kosztów. Polskie podejście do importu jest sprzeczne z zasadami Wspólnoty i niezwykle 
dyskryminujące w porównaniu z dostawami podobnych produktów krajowych. Także praktyka w zakresie 
zwolnień poważnie odbiega od prawodawstwa wspólnotowego, zarówno pod względem zakresu, jak i 
przedmiotu. Zredukowana stawka VAT jest stosowana w szerszym zakresie niż we Wspólnocie. 

Oprócz nazwy, zryczałtowany VAT nie ma nic wspólnego z tym podatkiem. Nie podlega on zwrotowi, zaś 
polski kontrahent nie ma prawa do odliczenia go jako podatku naliczonego. Zwiększa natomiast koszt 
przewoźników zagranicznych i jest nie do uniknięcia nawet w przypadku rejestracji do celów opodatkowania 
VAT w Polsce. Świadczenie usług transportowych we Wspólnocie przez przewoźników, których pojazdy są 
zarejestrowane w Polsce, nie podlega żadnym opłatom tego rodzaju. 

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej będzie wymagało zmian, które wyeliminują obecną dyskryminację 
importu, a także dostosowania przepisów dotyczących VAT do wymogów acquis communautaire, zwłaszcza 
w kontekście systemu podatkowego Wspólnoty, pozbawionej wewnętrznych kontroli granicznych. 

Polski strategiczny plan wdrożenia zaleceń Białej Księgi (w latach 1998-2000) w zakresie VAT zakłada 
priorytet wprowadzenia stawek, w tym obejmujących owoce cytrusowe, od l stycznia 1998 r. Duża liczba 
transakcji zwolnionych, które nie są związane z przetwórstwem produktów rolnych, ma zostać 
zweryfikowane. W 1999 r. zaplanowano wprowadzenie zwrotów dla podatników zagranicznych. Planuje się 
także zniesienie obecnej dyskryminacji importu, łącznie ze zryczałtowanym VAT. Obecne zasady 
obowiązujące pojazdy wjeżdżające do Polski doprowadziły do poważnych trudności na granicach. 
 

Akcyza  

Istnieją poważne rozbieżności między polskim systemem akcyzowym a wymogami UE. 

Po pierwsze, nie istnieje system zawieszeń, w ramach którego towary mogłyby być przemieszczane między 
uprawnionymi składami podatkowymi bez uiszczania akcyzy. Także rejestracja podmiotów od celów 
akcyzowych wymaga weryfikacji. 

Po drugie, istnieją odmienne stawki dla podobnych produktów krajowych i importowanych, nakładające 
wyższe opłaty na te drugie. 

W momencie przystąpienia podatek akcyzowy od produktów, które nie są objęte zharmonizowaną akcyzą w 
ramach Wspólnoty, może być nadal stosowany, o ile nie będzie wymagał formalności granicznych w handlu 
między państwami członkowskimi i spełni wymogi niedyskryminacji produktów krajowych w stosunku do 
pochodzących z innych państw członkowskich. 
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Aby prawodawstwo wspólnotowe dotyczące akcyzy zostało właściwie zastosowane Polska powinna 
niezwłocznie stworzyć system składów, podobny do modelu wspólnotowego, wzmocnić procedury kontrolne 
oraz zmodyfikować strukturę i wysokość opłat akcyzowych, spełniając tym samym wymóg niedyskryminacji 
produktów z innych państw członkowskich w stosunku do krajowych. 

Polski strategiczny plan realizacji postanowień Białej Księgi nie zawiera jasnego i szczegółowego 
harmonogramu przyszłego dostosowania polskiego prawodawstwa akcyzowego. Planowane jest natomiast 
umieszczanie numeru identyfikacyjnego producenta lub importera na znakach akcyzowych (czego nie ma w 
acquis communautaire. Istnieje także długofalowa polityka rozróżniania jedynie dwóch grup papierosów na 
cele podatkowe -długich i krótkich - oraz dostosowania stawek akcyzy na paliwa silnikowe do minimalnych 
stawek UE. Natomiast pełna harmonizacja prawodawstwa nie jest planowana. 

Wzajemna pomoc 

W momencie przystąpienia powinna istnieć współpraca administracyjna, a państwa członkowskie powinny 
sobie udzielać pomocy. Są to wymogi niezbędne do funkcjonowania Rynku Wewnętrznego. 

Wniosek 

Acquis communautaire w zakresie bezpośredniego opodatkowania nie powinien spowodować poważnych 
trudności. 

Jeśli chodzi o podatki pośrednie, to - jeżeli podjęte zostaną konsekwentne wysiłki, Polska powinna spełnić 
wymogi acquis communautaire dotyczące VAT i podatku akcyzowego w średniej perspektywie. 

Uczestnictwo w systemie wzajemnej pomocy będzie także możliwe, w miarę gromadzenia stosownych 
doświadczeń przez administrację skarbową. 

Statystyka 

Główne założenia acquis communautaire Wspólnoty dotyczą bezstronności, wiarygodności, przejrzystości, 
poufności (indywidualnych informacji) i rozpowszechniania oficjalnych statystyk. Istnieje jednocześnie 
ważna grupa zasad i praktyk w zakresie stosowania europejskich i międzynarodowych klasyfikacji 
wewnętrznych, krajowych systemów księgowych, rejestrów działalności gospodarczej i różnych kategorii 
statystycznych. 

Układ Europejski przewiduje współpracę w zakresie tworzenia efektywnej i wiarygodnej statystyki, zgodnie 
z międzynarodowymi normami i klasyfikacjami. 

Biała Księga nie zawiera postanowień w tej dziedzinie. 

Streszczenie 

Głównemu Urzędowi Statystycznemu doradza Narodowa Rada Statystyczna, złożona z przedstawicieli 
różnych organów i instytucji. GUS przechodzi obecnie reorganizację, wprowadzając nowy podział 
obowiązków między centralą a urzędami terenowymi. GUS współpracuje z wieloma instytucjami UE. 
Odgrywa także ważna rolę przy przekazywaniu wiedzy innym krajom regionu 

Podstawę prawną oficjalnych polskich statystyk stanowi ustawa z 1995 r. 
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Ocena bieżąca i perspektywiczna 

Polskie prawodawstwo jest w pełni zgodne z normami obowiązującymi w Unii Europejskiej. 

Udoskonalenia są niezbędne w pewnych sferach, szczególnie dotyczy to rekonstrukcji rejestrów. 

Wniosek 

Polska powinna spełnić wymogi UE w zakresie statystyki w ciągu najbliższych kilku lat. 

3.4 Polityki sektorowe 

Przemysł 

Celem polityki przemysłowej WE jest zwiększenie konkurencyjności, a tym samym podniesienie standardu 
życia obywateli i wzrost zatrudnienia. Dąży się także do przyspieszenia zmian strukturalnych, wspierania 
inicjatyw przyjaznych środowisku, rozwoju przedsiębiorczości we Wspólnocie, ściślejszej współpracy, 
lepszego wykorzystywania potencjału przemysłowego w zakresie innowacji, badań i rozwoju techniki. 
Polityka przemysłowa WE ma charakter horyzontalny, a więzi międzysektorowe umożliwiają 
transponowanie koncepcji horyzontalnych do określonych sektorów. Polityka ta określa właściwe 
instrumenty wielu polityk wspólnotowych. Obejmuje zarówno instrumenty dotyczące funkcjonowania rynku 
(specyfikacja produktu, dostęp do rynku, polityka handlowa, pomoc państwa i polityka konkurencyjna), jak i 
środki ułatwiające wdrażanie zmian w przemyśle (stabilne środowisko makroekonomiczne, technika, 
szkolenia itp.). 

Aby sprostać presji konkurencji i siłom rynkowym istniejącym w Unii, przemysł krajów kandydujących do 
członkostwa musi osiągnąć - do momentu przystąpienia - określony poziom konkurencyjności. Kraje te 
powinny realizować politykę otwartych i konkurencyjnych rynków, zgodnie z postanowieniami artykułu 30 
Traktatu. Współpraca między WE a kandydatami w sferze kooperacji przemysłowej, inwestycji, normalizacji 
i oceny zgodności, w myśl postanowień Układu Europejskiego, jest istotną wskazówką sygnalizującą, czy 
rozwój zmierza we właściwym kierunku. 

Streszczenie 

Produkcja przemysłowa osiągnęła w Polsce w 1995 r. poziom 27 mld ECU, co równało się czterem piątym 
produkcji Szwecji i około jednej trzeciej PKB. W przemyśle jest zatrudnionych blisko 3,2 min osób (25% 
siły roboczej). Ponieważ w latach 1995-1996 stopa wzrostu wyniosła 5-7%, obecnie produkcja przemysłowa 
przekroczyła poziom sprzed reformy z końca lat 80. 

Transformacja rozpoczęła w 1989 r., kiedy to uruchomiono wszechstronny program reform mających 
zastąpić gospodarkę scentralizowaną systemem wolnorynkowym. Skutkiem wprowadzenia gospodarki 
kierowanej przez popyt był silny nacisk na przemysł, który musiał dostosować się do gwałtownych przemian. 
Transformacja ekonomiczna spowodowała załamanie produkcji przemysłowej i istotne przesunięcia w 
strukturze przemysłu. Poczynając od 1990 r., udział tej produkcji w PKB wciąż spadał, osiągając poziom 
40% w 1995 r. 
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Produkcja rolno-spożywcza w Polsce jest ważnym elementem sektora przemysłowego. Wskaźniki 
produkcyjne gwałtownie rosną, a inwestycje podwoiły się w latach 1993-1995. W przemyśle tym 
funkcjonują największe polskie firmy. 90 przedsiębiorstw rolno-spożywczych należy do 500 najważniejszych 
polskich firm, z czego większość pozostaje własnością państwa. Program prywatyzacyjny ma zostać 
opracowany w ciągu najbliższych trzech lat. Jest to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów 
przemysłowych, przyciągający znaczną liczbę Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych (FDI). 

Przemysły metalowy i mechaniczny są porównywalne (pod względem wielkości) z przemysłem Portugalii. 
Produkcja wykazuje znaczną dynamikę i jest przeznaczona głównie na rynek krajowy. W porównaniu z UE, 
sektory te są bardziej rozdrobnione, sprzęt przestarzały, a wydajność pracy bardzo niska. Niemniej potencjał 
rozwojowy krajowego rynku jest wystarczająco duży, aby utrzymać produkcję stosunkowo szerokiej gamy 
produktów, jakkolwiek w mniejszych ilościach niż obecnie. Wprawdzie polski margines konkurencyjny w 
zakresie produktów metalowych jest niewielki, branża ta prawdopodobnie będzie w stanie utrzymać i 
rozwinąć produkcję. Przemysł mechaniczny także nie powinien mieć trudności z przystosowaniem się do 
warunków UE, ale musi zredukować produkcję o średniozaawansowanej technologii i wyspecjalizować się w 
wytwarzaniu sprzętu wymagającym dużego nakładu pracy, przy czym jego przyszłe wyniki będą uzależnione 
m.in. od zdolności do zahamowania wzrostu płac oraz szybkiej modernizacji produkcji. 

W przemyśle chemicznym funkcjonują głównie duże przedsiębiorstwa państwowe, z których część być 
może zostanie sprywatyzowana w 1997 r. Sytuacja w poszczególnych podsektorach jest zróżnicowana 
Ponieważ prywatyzacja nie została jeszcze ukończona a wymogi regulacyjne w pewnym stopniu utrudniają 
import, trudno jest dokładnie ocenić konkurencyjność tego sektora. Skuteczne dostosowanie do warunków 
Rynku Wewnętrznego będzie z pewnością wymagało znacznych wysiłków legislacyjnych i 
administracyjnych. 
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Przemysł farmaceutyczny jest kluczowym polskim sektorem i przed rozpoczęciem procesów 
transformacyjnych Polska eksportowała środki farmakologiczne do większości krajów byłego RWPG. 
Tempo prywatyzacji jest obecnie słabe, zaś obniżenie możliwości producentów wynika przede wszystkim z 
braku skutecznej polityki marketingowej, ruskiej jakości leków i niewielkiej atrakcyjności. Wskutek 
ograniczonych możliwości finansowych inwestycje w badania i rozwój są niewielkie, prowadząc do dużego 
uzależnienia od leków ogólnych. 

Niemniej na rynku leków ogólnych panuje ostra konkurencja i producenci zarówno z Indii, jak i Europy 
Wschodniej zagrażają polskim rynkom eksportowym. Zagraniczne przedsiębiorstwa farmaceutyczne 
dostrzegły długofalową atrakcyjność polskiego rynku już w początkowym okresie transformacji, są obecne 
na znacznej jego części. 

Z 40 hut stali zlokalizowanych w Europie Środkowo-Wschodniej 23 znajdują się w Polsce. Produkcja i 
potencjał stalowy Polski znacznie zmalały w latach 1986-1995, ale nie oczekuje się już dalszego spadku. 
Rząd zamierza wdrożyć ambitny program modernizacyjny, obejmujący zamykanie przestarzałych zakładów i 
nowe inwestycje. Niemniej, dotychczas zainwestowano jedynie 600 min USD i brak dalszego 
zainteresowania inwestorów, przez co perspektywy przemysłu stalowego są niejasne. Uzupełnienie 
niedoborów technicznych, handlowych i menedżerskich będzie wymagało czasu. Istnieje bardzo dużo 
problemów związanych z ochroną środowiska. Także trudności regionalne i społeczne związane z 
harmonizacją komplikują dalszą restrukturyzację. 

Sektor tekstylny i odzieżowy są stosunkowo ważnym elementem gospodarki. Do 1999 r. obie branże 
powinny być całkowicie sprywatyzowane. Spośród wszystkich krajów Europy Środkowo-Wschodniej, 
Polska jest najważniejszym partnerem UE w zakresie produkcji uszlachetniającej (OPT). Bliskie położenie 
geograficzne, niski koszt pracy, wysoka jakość materiałów wymagana na rynku UE i braki środków 
walutowych w regionie na import tych materiałów spowodowały rozwój operacji OPT. 

Przemysł meblarski jest jednym z najbardziej dynamicznych sektorów polskiej gospodarki. Kapitał 
zagraniczny jest obecny niemal w jednej trzeciej firm. Trzy czwarte produkcji przeznacza się na eksport, 
głównie do UE. Branża meblarska dysponuje znacznym potencjałem rozwojowym, przy stosunkowo dobrej 
technologii produkcji; może być zatem uznana za jeden z najbardziej obiecujących sektorów. 

Od chwili rozpoczęcia transformacji Polska wzmocniła tradycyjnie dominującą pozycję w przemyśle 
motoryzacyjnym regionu. Proces transformacyjny obfituje w znaczną liczbę różnych przedsięwzięć 
kooperacyjnych z udziałem producentów z UE i Polski. Poważne inwestycje poczyniono także w sektorze 
komponentów. Przy dalszej ekspansji producentów z Korei i USA wzrośnie ryzyko nadprodukcji, choć 
obecny poziom wykorzystania potencjału wytwórczego jest stosunkowo niski. Duża część produkcji będzie 
skierowana na rynek UE, podobnie jak trafi tam większość polskiego eksportu. Przy ograniczonych 
perspektywach rozwoju na rynkach UE i Europy Wschodniej, presja konkurencyjna zwiększy się na obszarze 
UE. 

Polski przemysł stoczniowy poważnie odczuł załamanie eksportu do byłego ZSRR. Jego udział w światowej 
produkcji statków wynosi 3%. Wydajność jest zdecydowanie gorsza niż w UE i tylko jedna stocznia 
wykazuje poziom produktywności porównywalny z europejskim. Niemniej przemysł ten jest konkurencyjny 
na arenie międzynarodowej, głównie wskutek niskich płac, konkurując bezpośrednio ze stoczniami 
remontowymi UE. Restrukturyzacja rozpoczęła się w 1993 r.; stocznie realizują własne programy w tym 
zakresie. 

Przemysł informatyczny jest niewielki, ale rozwija się. Wytwarza on zróżnicowany asortyment urządzeń i 
komponentów elektronicznych. Zdołał też przyciągnąć znaczną liczbę Bezpośrednich Inwestycji 
Zagranicznych. Dzięki potrzebie restrukturyzacji niemal 
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wszystkich sektorów przemysłowych, należy oczekiwać dalszego znacznego popytu na jego wyroby. 

Cement, szkło, ceramika, drewno i papier: Mimo nadprodukcji w niektórych sektorach, perspektywa 
rozwoju rynku, pozyskanie zagranicznych inwestorów i stopień dotychczasowego przystosowania do 
konkurencji importowej (ograniczonej) najwyraźniej wskazują, że sektory te są w stanie funkcjonować na 
bardziej otwartych rynkach. Jednak w przypadku sektora ceramiki i papieru, wciąż obowiązuje wiele 
regulacyjnych restrykcji importowych, które uniemożliwiają firmom z UE swobodne wejście na rynek. 

Liczba firm państwowych zmalała, a to dzięki prywatyzacji lub likwidacji - z 67 000 w 1990 r. do 49 000 pod 
koniec 1995 r. Jednocześnie liczba przedsiębiorstw prywatnych (nie licząc bardzo małych) wzrosła ponad 
dwukrotnie - do 160 000. Większość firm prywatnych to przedsiębiorstwa małe i średnie (SME). W 1995 r. 
rząd rozpoczął realizację długo odwlekanego programu powszechnej prywatyzacji, który umożliwia 
obywatelom nabycie udziałów (w formie zbywalnych świadectw) w Narodowych Funduszach 
Inwestycyjnych, które kontrolują ponad 500 firm. 

Niektóre sektory polskiego przemysłu, jak np. budownictwo, produkcja materiałów budowlanych, 
meblarstwo, przemysł rolno-spożywczy, przemysł farmaceutyczny czy motoryzacyjny, zostały w znacznym 
stopniu sprywatyzowane, zaś inwestycje zagraniczne umożliwiły modernizację i restrukturyzację. Ich 
międzynarodowa konkurencyjność została lub zostanie w średniej perspektywie zapewniona, umożliwiając 
aktywne uczestnictwo w obrocie międzynarodowym. Jednakże inne sektory, takie jak chemiczny, górniczy i 
stalowy, są wciąż zdominowane przez duże przedsiębiorstwa państwowe, oczekując na prywatyzację i 
restrukturyzację. Jeżeli transformacja ta nie będzie przeprowadzona, szansę na ich uczestnictwo w Jednolitym 
Rynku są niewielkie. 

Ocena bieżąca i perspektywiczna 

Cechą charakterystyczną polskiego przemysłu jest obecność nowych firm, zapewniających dynamikę 
gospodarce w ostatnich latach, nawet przy niskim tempie prywatyzacji. Wydajność pracy w przemyśle 
wzrosła o ponad 10% w skali rocznej przez ostatnie pięć lat, zaś jednostkowy koszt pracy, wyrażony w ECU, 
zmalał. Jednak zdolność przemysłu do kontynuacji takiego tempa może budzić wątpliwości. Poziom 
inwestycji jest umiarkowany (oscylując w granicach średniej UE), zaś Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne, 
jakkolwiek duże w wartościach bezwzględnych, są raczej niewielkie w stosunku do inwestycji ogółem (około 
6%, jest to najniższy wskaźnik wśród krajów kandydujących do członkostwa). 

Polski przemysł wykazuje słabsze otwarcie na wymianę niż przemysł innych państw kandydujących. 
Wprawdzie wskaźnik otwartości nie kształtuje się na poziomie nienaturalnie niskim, (eksport zapewnia około 
22% PKB, co jest porównywalne do wyników Włoch), inni kandydaci oferują znacznie wyższy poziom, nie 
można zatem oczekiwać, w takim samym zakresie jak wobec innych krajów, że presja konkurencyjna 
skoryguje błędy polityki. 

Potrzebę restrukturyzacji i modernizacji najlepiej widać na przykładzie sektora stalowego, co dostrzegły już 
polskie władze i co zostało uwzględnione w planowanych środkach, które omówiono podczas toczącego się 
dialogu na temat tej branży. Wiele innych sektorów, w tym farmaceutyczny, wymaga dalszej restrukturyzacji. 
W sferze motoryzacyjnej przejście od montażu do zaawansowanych technologii będzie również wymagało 
wysiłku. Prywatyzacja i Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne odegrają kluczową rolę w restrukturyzacji, 
zwłaszcza w sektorach zdominowanych przez przedsiębiorstwa państwowe (chemicznym, naftowym, 
telekomunikacyjnym i metalowym). Dotychczas polski rząd nie angażował się w rozwiązywanie poważnych 
problemów regionalnych i społecznych, które 
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wynikają i wynikną z restrukturyzacji, w takim samym stopniu, jak rządy innych państw kandydujących. 
Intensyfikacja działań administracyjnych, którą rozpoczęto, aby zwiększyć efektywność kontroli rządu nad 
przedsiębiorstwami państwowymi, jest niezbędna, choć może osłabić tempo prywatyzacji, przynajmniej w 
bliskiej perspektywie. 

W Narodowej Strategii Integracji z 1997 r. polski rząd przedstawił wyczerpującą listę czynników i środków 
niezbędnych do przygotowania polskiego przemysłu do członkostwa w UE. 

Wniosek dotyczący konkurencyjności przemysłu 

Cechą polskiego przemysłu jest istnienie zarówno dynamicznego, nowego sektora prywatnego, który 
powinien być zdolny do konkurowania na Jednolitym Rynku w średniej perspektywie, oraz dużych sektorów 
w poważnej mierze kontrolowanych przez państwo, których konkurencyjność wymaga szybkiej 
restrukturyzacji. 

Ocenę poziomu dostosowania do acquis communautaire w zakresie swobodnego przepływu towarów 
przemysłowych przedstawiono w części poświęconej Rynkowi Wewnętrznemu 

Rolnictwo 

Celem Wspólnej Polityki Rolnej (CAP) jest utrzymanie i rozwój nowoczesnego systemu rolnego, 
zapewniającego odpowiedni standard życiowy społeczności rolniczej, a konsumentom dostawy żywności po 
rozsądnych cenach, a także wolny przepływ towarów w obrębie WE. Dużą wagę przywiązuje się do 
środowiska naturalnego i rozwoju wsi. Aby właściwie administrować Wspólną Polityką Rolną powołano 
wspólne organizacje rynkowe. Ich działalność wspierają przepisy prawne dotyczące zdrowia zwierząt 
(weterynaryjne), roślin, żywienia zwierząt, a także przepisy dotyczące higieny żywności. Istnieje również 
ustawodawstwo regulujące politykę strukturalną, które początkowo umożliwiało głównie modernizację i 
rozwój rolnictwa, lecz ostatnio coraz częściej dotyczy ono środowiska naturalnego oraz regionalnych 
zróżnicowań. Od czasu reform z 1992 r. coraz większe wsparcie dla gospodarstw rolnych było udzielane w 
formie bezpośrednich dotacji, rekompensujących obniżone ceny rolne. 

Układ Europejski stwarza podstawę handlu rolnego między Polską a Wspólnotą, promuje także współpracę 
w dziele modernizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji polskiego sektora rolnego i rolno-przemysłowego oraz 
w dziedzinie norm fitosanitarnych. Biała Księga obejmuje dziedziny związane z kontrolą weterynaryjną, 
stanem zdrowotnym roślin i żywieniem zwierząt, jak również wymogi dotyczące wprowadzania na rynek 
poszczególnych towarów. Celem tego ustawodawstwa jest ochrona konsumentów, zdrowia publicznego oraz 
stanu zdrowotnego zwierząt i roślin. 

Streszczenie 

Sytuacja w rolnictwie  

Wartość produkcji rolnej w 1995 r. stanowiła w przybliżeniu 5,39% produkcji Unii. 

Znaczenie gospodarcze rolnictwa jest nadal względnie duże. W 1995 r. udział rolnictwa w PKB wynosił 
6,6%, co oznaczało spadek w porównaniu z 12,9% w 1989 r. W sektorze rolnym zatrudnionych było w 1995 
r. około 4,7 min osób. Spośród nich 4,3 min, czyli 27% ogółu zatrudnionych, pracowało na pełnym etacie w 
rolnictwie. Mimo wahań, 
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liczba zatrudnionych w rolnictwie zmniejsza się powoli: od 1989 do 1995 r. spadła 
o 4,5%. 
Na 31 min ha powierzchni ziemi ogółem 28% stanowią obszary leśne, a obszary rolne 19 min ha (60%). 
Ponad trzy czwarte ziem użytkowanych rolniczo to ziemie uprawne. Najważniejszymi uprawami są zboża 
(60% ziem uprawnych) i ziemniaki (11%). 

Produkcja rolna, oprócz wieprzowiny i drobiu, znacznie zmalała od momentu rozpoczęcia przemian, było to 
wynikiem drastycznych przesunięć w relacjach cen środków produkcji do cen produktów rolnych, które 
dotknęły produkcję żywca. Względnie duże znaczenie produkcji roślinno-zwierzęcej przesunęło się w 
kierunku produkcji roślinnej, która stanowiła około 58% produkcji rolnej w 1995 r. 

Inaczej niż w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w Polsce nie przeprowadzono do końca kolektywizacji 
indywidualnych gospodarstw rolnych. Obecnie istnieje ponad 2 min gospodarstw prywatnych, z których 
tylko 20% uzyskuje dochód wyłącznie z działalności rolniczej. Są to głównie gospodarstwa małe. Średnio na 
jedno gospodarstwo przypada 6,7 ha ziem uprawnych, przeciętne stado bydła liczyło 4 sztuki (w tym dwie 
krowy), a trzody chlewnej - 8 sztuk. Ponad 50% spośród tych gospodarstw miało poniżej 5 ha i zajmowało 
20% ziem użytkowych rolniczo ogółem, podczas gdy tylko 3% powyżej 20 ha, zajmując 20% ziem 
użytkowych rolniczo - przy czym średnia wielkość gospodarstwa w tej kategorii wynosiła ponad 63 ha. 

Dawne państwowe gospodarstwa rolne i spółdzielnie zajmują około 20% użytków rolnych. Około 10% ziem 
byłych PGR-ów sprywatyzowano. Sprzedaż własności państwowej prywatnym inwestorom utrudnia brak 
dostatecznej ilości kapitału inwestycyjnego, a duża część majątku - 2,8 min ha - została wydzierżawiona. W 
grudniu 1995 r. pozostało około miliona ha do rozdysponowania. Oczekuje się, że w dłuższej perspektywie 
średni obszar gospodarstwa zwiększy się, chociaż liczba bardzo małych gospodarstw (poniżej 2 ha) raczej 
nie zmaleje. 

Mimo spadku produkcji rolnej Polska jest krajem samowystarczalnym w przypadku głównych produktów, 
głównie ze względu na niski poziom spożycia. W 1996 r. produkcja zbóż wynosiła 25,4 min ton, mleka - 
11,7 min ton i wieprzowiny - 2 min ton (wołowiny - 0,41 min ton). W 1995 r. eksportowano 56,5% zbiorów 
owoców ogółem i 8,7% zbiorów warzyw. Polska jest dużym producentem ziemniaków ze średnią produkcją 
w wysokości 28,1 min ton (około 4,6% produkcji UE) w ciągu ostatnich trzech lat. 

Przetwórstwo żywności to ponad jedna piąta produkcji przemysłowej. Jednakże standardy technologiczne i 
integracja jest mniej zaawansowana niż w UE. Na pierwszym etapie produktywność przemysłu 
przetwórczego jest raczej niska, co oznacza, że producenci nie w pełni odnoszą korzyści ze zwiększonych 
wydatków konsumentów na żywność. 

Bilans handlu rolnego pogorszył się gwałtownie w okresie transformacji. W 1995 r. handel artykułami 
rolnymi w Polsce stanowił 10,3% eksportu i 9,5% importu ogółem. Mimo że eksport wzrastał corocznie, 
począwszy od 1993 r., dochodząc do 2,1 mld ECU w 1996 r., to import rósł szybciej niż eksport w tym 
okresie i przekroczył poziom eksportu. Handel artykułami rolnymi z 15 krajami UE stanowi około 47% 
polskiego eksportu i 46% importu. Eksport do państw byłego Związku Radzieckiego stanowi 30% polskiego 
eksportu rolnego i 4% importu. Handel z tymi krajami szybko wzrasta. Importowano głównie świeże owoce i 
warzywa (24,2%) oraz produkty, które nie są artykułami pierwszej potrzeby (np. kawa, tytoń, alkohole) - 
17,9%. Eksportowano przeważnie przetworzone owoce i warzywa (34,7%), produkty mięsne i mleczne 
(26%) oraz świeże owoce i warzywa (8,8%). 
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Polityka rolna 
PSE (ekwiwalent subsydiów producenta) dla Polski, obliczony przez OECD, wynosił w 1995 r. 21% (- w UE 
49%). 

W 1989 r. w Polsce nastąpiły ogromne przekształcenia w polityce rolnej i żywnościowej. Zaniechano dotacji 
do środków produkcji i subsydiów dla konsumentów, co doprowadziło do poważnej zwyżki cen produktów 
rolnych i jako konsekwencji - do przyspieszenia inflacji w okresie przejściowym. W okresie jaki nastąpił po 
liberalizacji rynków rolnych, stopniowo wprowadzano środki stabilizujące, które zmierzały do osiągnięcia 
większej równowagi rynkowej i stabilizacji cen. Ogólny poziom wsparcia jest o połowę niższy niż poziom w 
UE. 

Instrumenty polityki obejmują ceny gwarantowane oraz mechanizmy importowe i eksportowe dla 
najważniejszych towarów, głównie zbóż, produktów mlecznych, wieprzowiny i wołowiny. Są one podobne 
do instrumentów polityki rynkowej UE. Agencja Rynku Rolnego, nadzorowana przez Ministerstwo 
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, jest zaangażowana w politykę interwencyjną w szerokim zakresie 
(zakup i sprzedaż produktów rolnych, akumulacja i zarządzanie państwowymi rezerwami produktów rolnych, 
udzielanie gwarancji kredytowych oraz wsparcie rozwoju rynków hurtowych). 

Jeśli chodzi o produkty roślinne, to ceny minimalne są ustalane na pszenicę i żyto przeznaczone do 
konsumpcji. Ceny interwencyjne ustala się na poziomie o 10% wyższym (w latach 1995-1996). Jeżeli ceny 
rynkowe spadają poniżej cen minimalnych, ARR dokonuje zakupów interwencyjnych. Skupuje ona również 
zboża, tworząc rezerwy bezpieczeństwa żywnościowego. Sprzedaż z zapasów interwencyjnych może nastąpić 
na rynku krajowym lub towary te mogą być wyeksportowane na warunkach podobnych do ustaleń 
obowiązujących w UE. Począwszy od 1994 r., sektor cukrowniczy podlega prawom rynku podobnym do 
organizacji rynku cukru w UE. Działania interwencyjne mają również miejsce w sektorze mleczarskim. 
Ustalono cenę minimalną mleka. ARR może interweniować na rynku dokonując zakupu masła i 
odtłuszczonego mleka w proszku, po ustalonych cenach interwencyjnych, z mleczarń płacących rolnikom 
cenę minimalną. Ponieważ ceny rynkowe mleka były w ostatnich latach wyższe od ceny minimalnej, 
interwencja rynkowa została ograniczona do zakupów sezonowych. 

Działania interwencyjne w sektorze mięsnym były - generalnie - ograniczone do wieprzowiny, która jest w 
Polsce tradycyjnym produktem mięsnym. Podejmowano je także w sektorze wołowiny, w którym zakupy są 
obecnie ograniczone do utrzymywania rezerw państwowych. Rozwiązania rynkowe dla innych produktów 
rolnych generalnie ograniczają się do uregulowań importowych i eksportowych. Niemniej ARR może także 
podejmować działania interwencyjne w stosunku do tych produktów w przypadku poważnego zachwiania 
równowagi rynkowej. 

Ceny rynkowe i ceny wspierane (oprócz pszenicy i mięsa wieprzowego) są w Polsce znacznie niższe niż ceny 
w UE. Ceny zbóż w Polsce ustabilizowały się na poziomie bliższym rynkowi światowemu niż we WE. Cena 
interwencyjna pszenicy i mięsa wieprzowego wynosiła 79% ceny interwencyjnej WE w latach 1995-96, a 
ceny mięsa wieprzowego wynosiły 83% cen we WE - między rokiem 1993 a rokiem 1995. Natomiast cena 
docelowa odpowiadającego określonym normom mleka krowiego była równa tylko 50% ceny w UE w latach 
1995/96, a ceny wołowiny stanowiły nadal tylko 46% ceny we WE w 1995 r. 

Wydatki budżetowe na sektor rolny wynosiły 2,3 min ECU w 1994 r., stanowiąc 9% całego budżetu państwa. 

Największe środki z budżetu rolnego (72% w 1994 r. - wzrost w porównaniu z 48% w 1990 r.) są 
przeznaczone na system zabezpieczenia społecznego dla rolników, 8,1% - 
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na obniżenie kosztów środków produkcji, a jedynie 4% budżetu kierowana jest na wsparcie cen i dochodów. 
Przy utrzymywaniu się sytuacji związanej z zatrudnieniem strukturalnym i starzeniem się populacji wiejskiej 
(8,6% ludności wiejskiej otrzymywało wsparcie socjalne w 1995 r., zaś w 1988 - 4,5%) tendencja ta nie 
zmieni się prawdopodobnie w przewidywanej przyszłości. 

Obecnie podejmowane są różnorodne działania na rzecz rozwoju wsi, rozwoju strukturalnego i środowiska 
naturalnego (wsparcie prywatyzacji ziem i przekształceń własnościowych w rolnictwie, zintegrowany rozwój 
wsi oraz rozwój infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich, tworzenie nowoczesnego systemu usług 
finansowych dla rolnictwa, modernizacja gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw dostarczających środki 
produkcji dla rolnictwa oraz zakładów przetwórstwa żywności, rozwój infrastruktury rynku rolnego, 
harmonizacja polityki wiejskiej i rolnictwa, a także wymogi ochrony środowiska). 

Wdrażane były i są liczne środki, jak np. pomoc na rzecz modernizacji, doskonalenia strukturalnego, 
tworzenie gospodarstw rolnych dla młodych rolników, działalność rolna na obszarach o niekorzystnym 
położeniu, wcześniejsze emerytury. Środki strukturalne wspierające obniżenie kosztów produkcji to 
preferencyjne kredyty bieżące, optymalizacja nawożenia i stosowania środków ochrony roślin, udoskonalenie 
rasy zwierząt, a także ulgi podatkowe. Jednakże środki finansowe, a w konsekwencji wpływ tej polityki, jest 
ograniczony. 

W 1990 r. monopol państwowy w handlu zagranicznym został zniesiony, a centrale handlu zagranicznego, 
które miały specjalne preferencje handlowe, przestały już być uprzywilejowane. Polska zniosła w 1990 r. 
większość pozataryfowych środków ochronnych, stosując dość niskie cła. W efekcie, już na początku lat 90. 
miała jeden z najbardziej liberalnych systemów celnych w Europie. Cła na żywność i produkty rolne wahały 
się między 5 a 25%. Pragnąc zaradzić trudnościom w handlu żywnością i kłopotom rolnym oraz 
pogarszającym się dochody gospodarstw, rząd stopniowo zwiększał ochronę graniczną i wprowadził nową 
taryfę celną dla grup towarów rolnych, w tym opłaty wyrównawcze oraz mechanizmy podobne do 
poprzednio obowiązującego systemu importowego w UE. 

Wraz z realizacją Porozumienia Rundy Urugwajskiej opłaty wyrównawcze zostały przekształcone w stałe 
taryfy celne. Polska zadeklarowała swe zobowiązania w dolarach amerykańskich. Główną częścią wsparcia 
krajowego jest zagregowana miara wsparcia (AMS), która zostanie zmniejszona do 3,3 mld USD do 2000 r. 
Polska przyjęła nomenklaturę celną UE. Ustanowiła też minimalne kontyngenty dostępu o taryfach 
wahających się między 10 a 60%, przy czym taryfy poza kontyngentami pozostają na znacznie wyższym 
poziomie. Zobowiązanie Polski zakłada, że ostateczne obowiązujące cło nie może być niższe od 
odpowiadającej mu stawki UE. Zobowiązania dotyczące subsydiów eksportowych wynoszą 672 min USD w 
roku bazowym. Największe nakłady są przewidywane dla przetworzonych warzyw i owoców. 

W przypadku mięsa świeżego i przetworzonego, eksport subsydiowany był niewielki (po 50 000 t), lecz 
poziom dotacji na jednostkę był wysoki. Zobowiązanie nie zezwala na subsydia eksportowe dla zbóż. 

Ustalenia handlowe w ramach Układów Europejskich, zakładające wzajemne preferencje taryfowe w 
imporcie rolnym, obowiązują od 1992 r. W ramach CEFTA (Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym 
Handlu) Polska ma obecnie zerowe taryfy celne dla niemal połowy importowanych produktów rolno-
spożywczych (niewrażliwych) z Węgier, Czech, Słowacji i Słowenii. 

Polska trwa proces harmonizacji ustawodawstwa z Białą Księgą w omawianych dziedzinach. 
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Polska powołała kilka agencji, które zarządzają różnymi dziedzinami polityki rolnej (pod nadzorem 
Ministerstwa Rolnictwa), a także budowany jest system organizacji rolników, które zapewniają im 
różnorodną pomoc i zapewne będzie odgrywać coraz większą rolę w formułowaniu i podczas realizacji 
polityki rolnej. 

Zostały też utworzone Izby Rolnicze na poziomie wojewódzkim i ogólnokrajowym, zgodnie z ustawą o 
Izbach Rolniczych (kwiecień 1996 r.). Istnieje ponad 20 stowarzyszeń producentów reprezentujących różne 
sektory produkcji. Udzielają one swoim członkom informacji i porad w sprawach dotyczących danego 
sektora, prowadzą działania promocyjne i uczestniczą w formułowaniu polityki specyficznej dla danego 
sektora. 

Ocena obecna i perspektywiczna 

O ile poprawi się konkurencyjność, Polska dysponuje ogromnym potencjałem do zwiększenia produkcji, 
zwłaszcza w sektorach, w których UE jest samowystarczalna albo jest ważnym eksporterem. Wprawdzie 
spożycie na rynku krajowym, szczególnie pasz zwierzęcych, powinno „wchłonąć" większą część wzrostu 
produkcji zbóż i roślin oleistych, to jednak polski eksport tych produktów również może się istotnie 
zwiększyć. Polska ma szansę stać się niewielkim, eksporterem netto zbóż w perspektywie średniookresowej. 
Oczekuje się, że również produkcja zwierzęca zwiększy się znacznie, chociaż do 2000 r. poziom produkcji 
mleka i wołowiny będzie nadal niższy niż w 1990 r. Według prognoz, produkcja wieprzowiny powróci do 
zbliżonego poziomu, natomiast produkcja mięsa drobiowego wzrośnie o około jedną trzecią, do poziomu 
znacznie przewyższającego poziom z 1990 r. 

Przy jednej czwartej siły roboczej zatrudnionej w rolnictwie i wysokim bezrobociu na wsi w niektórych 
regionach, Polska stoi w obliczu ogromnego zadania - sformułowania i wdrożenia polityki trwałego rozwoju 
wsi i polityki rozwoju strukturalnego. Prywatyzacja i przekształcenia własnościowe ziemi stanowią ogromne 
wyzwanie. Polskie lasy odczuwają skutki zanieczyszczenia i chorób drzew. W niektórych regionach kraju 
dużym problemem jest skażenie wód gruntowych przez azotany. 

Polski przemysł przetwórstwa żywności będzie musiał sprostać ogromnej konkurencji nie tylko na rynkach 
eksportowych, ale również na rynku krajowym. Należy także zwiększyć skuteczności powiązań między 
producentem żywności a pierwszym przetwórcą, np. poprzez udoskonalenie kanałów zbytu i informacji o 
cenach i jakości. Potrzebne są również duże nakłady na wprowadzanie norm UE w zakładach przetwórczych 
(np. rzeźniach). W sektorze przetwórstwa przeprowadzono prywatyzację na dużą skalę oraz racjonalizację 
procesów wytwórczych, umożliwiając tym samym dynamiczny rozwój sektora. Dalsza prywatyzacja 
pewnych branż (jak np. cukrownictwo i produkcja nawozów) przyczyni się do ich zwiększonej 
konkurencyjności. 

Polska ma jasny cel polityczny, tj. dostosowanie się do ustawodawstwa UE. Przyjęte w ostatnich latach 
ustawy odzwierciedlają główne elementy CAP. Instytucje administracyjne wykonują zadania podobne do 
wykonywanych przez administracje państw członkowskich, takie jak interwencje, zarządzanie rezerwami, 
wypłaty zasiłków i emerytur itp. Niemniej nadal istnieją duże różnice między polityką Polski a polityką UE 
w dziedzinie rolnictwa. 

Państwowa agencja interwencyjna (ARR) prowadzi aktywną działalność handlową i finansową na rynkach, 
sięgającą dalej niż planowane, bierne działania agencji interwencyjnych w ramach CAP. Dokonuje zamówień 
rezerw państwowych, finansuje kredyty i dysponuje dość dużym zakresem elastyczności w podejmowaniu 
decyzji co do uaktywnienia interwencji. 
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Środki wsparcia rynkowego w sektorze mięsa wieprzowego, a zwłaszcza środki interwencji publicznej, będą 
musiały być dostosowane do polityki Wspólnoty. Jeśli chodzi o wymogi rynkowe, Polska systematycznie 
dostosowuje normy jakościowe dla większości owoców i warzyw. Program klasyfikacji i standardy rynkowe 
w sektorach wołowiny, wieprzowiny i mięsa drobiowego będą wymagały harmonizacji ze normami WE. 
Istnieją organizacje producentów, ale trzeba będzie ich działania skuteczniej koordynować. Struktury rynków 
hurtowych w sektorze owocowo-warzywnym powinny być rozwijane. 

Pewne instrumenty polityki rolnej, obecne w WE, nie są stosowane w Polsce. Obejmują one takie 
podstawowe instrumenty, jak kwoty produkcyjne mleka, kluczowe cechy programów dotyczących roślin 
uprawnych (obszar bazowy, odłogowanie, płatności kompensacyjne oraz premie w sektorze żywca), jak i 
określone programy rozwoju wsi oraz rozwoju strukturalnego. Zarządzanie tymi środkami i kontrola ich 
wdrażania będzie wymagała dobrze rozwiniętych i sprawnie funkcjonujących systemów administracyjnych, 
w tym właściwego rejestru ziemi oraz systemów identyfikacji i rejestracji bydła, zwłaszcza iż w Polsce jest 
bardzo wielu drobnych rolników. 

Działania administracyjne w tych dziedzinach wymagają naturalnie udoskonalenia, jeżeli środki te mają 
przynieść efekty. 

Obecnie trudno przewidzieć, w jakim kierunku podąży rozwój wspieranych rolnych cen w Polsce w okresie 
przed przystąpieniem do UE. Będzie to uzależnione od wielu czynników, w tym poziomu rozwoju 
gospodarki krajowej, sytuacji na rynkach eksportowych oraz zmian poziomu cen wspieranych w Unii. 

Odnotowując postęp, jaki dokonano w dostosowywaniu polityki rolnej i strukturalnej, niektóre środki 
wsparcia, których celem jest zmniejszanie kosztów produkcji, a szczególnie zaś subsydia na środki produkcji, 
wydają się być niezgodne z polityką Wspólnoty. 

Generalnie jednak, mimo wielu spornych kwestii handlowych, Polska poprawnie stosuje postanowienia 
Układu Europejskiego dotyczące handlu produktami rolnymi z Unią. 

Polska ma osiągnięcia we wprowadzaniu ustawodawstwa określonego w Białej Księdze. Jednakże większość 
dziedzin nadal wymaga dostosowania, tak aby mogły być zgodne z wymogami prawnymi Unii. W dziedzinie 
weterynarii budowa systemu ustawodawstwa podstawowego (np. nowa ustawa weterynaryjna) nie jest 
zakończona. Przepisy wykonawcze, które mogą być ogłoszone przez rząd, są obecnie przygotowywane, 
niezależnie od prawodawstwa podstawowego, ale nie mogą wejść w życie do czasu uchwalenia nowej 
ustawy. 

Rząd polski przygotowuje obecnie projekty ustaw w sprawie krajowego nadzoru weterynaryjnego, ochrony 
zwierząt, hodowli i reprodukcji zwierząt gospodarskich oraz nadzoru nad paszami zwierzęcymi, które zbliżą 
ustawodawstwo w tych dziedzinach do acquis communautaire. 

Negocjacje na temat umów o równoważności w sektorach weterynaryjnym i fitosanitarnym zostały formalnie 
rozpoczęte w 1995 r., ale postęp jest powolny, choć polskie służby są bardzo zainteresowane procesem 
zbliżania. 

Polska ma dość dobrze rozwiniętą infrastrukturę kontroli i inspekcji weterynaryjnej, zarówno granicznej, jak 
i wewnętrznej. Służby te podlegają zmianom strukturalnym, w tym decentralizacji, czemu towarzyszy 
znaczna redukcja weterynarzy urzędowych, szczególnie biur celnych, a także pojawienie się prywatnego 
sektora weterynaryjnego. Ponadto duże rozproszenie jednostek produkujących żywiec może utrudnić 
inspekcje 
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i zwalczanie chorób. Nowa ustawa weterynaryjna będzie właściwą podstawą dla prywatnych i państwowych 
służb weterynaryjnych. 

Urządzenia w punktach kontroli granicznej nie odpowiadają wymogom kontroli weterynaryjnej Wspólnoty. 
Kompleksowe instalacje do kontroli granicznej żywych zwierząt nie są jeszcze dostępne, a większość 
kontroli ogranicza się do sprawdzenia świadectw i innych dokumentów (większa część kontroli fizycznych 
jest przeprowadzana w miejscu przeznaczenia). Obecna sytuacja w Polsce nie wydaje się być w pełni zgodna 
z przepisami dotyczącymi importu UE z krajów trzecich. 

W zakresie środków wewnętrznych władze polskie powinny zapewnić stan zdrowotny zwierząt respektujący 
wymogi UE. Systemy rejestracji gospodarstw i identyfikacji zwierząt wymagają dostosowania do systemów 
UE. Koncepcja regionalizacji jest stosowana jedynie częściowo. Istnieje potrzeba dalszej wymiany 
informacji na temat praktyk zwalczania chorób podlegających zgłoszeniu, w celu ustalenia, czy praktyki te są 
zgodne z ustawodawstwem UE. 

Konieczna będzie modernizacja niektórych przetwórni, zwłaszcza na rynku krajowym, tak aby opracować 
możliwe do zaakceptowania procedury weryfikacji księgowej i certyfikacji, również w zakresie eksportu i 
importu, a także utrzymania sektora weterynaryjnego o odpowiednich strukturach, dysponującego 
właściwymi środkami i dobrze przeszkolonym personelem. 

Polskie ustawodawstwo jest poprawnie opracowane w sferze materiału nasiennego i reprodukcyjnego, zaś 
Polska uzyskała równoważność wielu produktów w odniesieniu do ustawodawstwa wspólnotowego. 
Niemniej Polska będzie musiała zbliżyć przepisy do wymogów WE co do tych gatunków, dla których 
równoważność jeszcze nie istnieje. Nowa ustawa o ochronie roślin weszła w życie w lipcu 1995 r. Jednakże 
nadal niezbędne jest dalsze dostosowanie do wymogów UE. 

Jeśli chodzi o żywienie zwierząt, nowe ustawodawstwo powinno obowiązywać już w 1997 r., dostosowując 
polskie przepisy do wymogów WE. Zbliżenie ustawodawstwa w dziedzinie ochrony stanu zdrowotnego 
roślin raczej nie stworzy większych przeszkód, choć należy czuwać nad jego właściwym wdrażaniem. Z 
kolei ustalenia w zakresie kontroli i inspekcji najwyraźniej nie wystarczają do zapewnienia właściwego 
poziomu ochrony. Ponadto trudności dotyczące kontroli granicznej i zwalczania chorób zwierząt odnoszą się 
także w znacznej mierze do zdrowotności roślin. Konieczne będzie ustalenie, czy instytucje są w stanie 
wykonywać nowe ustawy. 

Co do pestycydów i środków ochrony roślin, wymogi WE są w znacznej mierze przestrzegane, chociaż 
należy zapewnić właściwe wdrażanie. W przypadku rolnictwa ekologicznego, ustawodawstwo jest 
opracowywane i projekty ustaw będą gotowe pod koniec 1998 r. 

Wnioski 

Nadal konieczne są wysiłki na rzecz zbliżenia do acquis communautaire, mimo iż dokonano znaczącego 
postępu we wdrażaniu środków wymienionych w Białej Księdze. 

Szczególnie należy skupić uwagę na kwestiach związanych z: 

• ustanowieniem spójnej polityki strukturalnej oraz polityki rozwoju wsi, której celem będzie 
rozwiązywanie problemów polskiej struktury rolnej; 
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• przyjmowaniem i wdrażaniem wymogów weterynaryjnych i fitosanitarnych oraz doskonaleniem 
działalności zakładów, tak aby mogły one sprostać standardom WE, co ma szczególne znaczenie co 
do inspekcji i kontroli, której celem jest ochrona granic zewnętrznych UE; 

• wzmacnianiem struktur administracyjnych, tak aby uzyskały odpowiedni potencjał do 
przyjmowania i wdrażania instrumentów polityki CAP; 

• dalszą restrukturyzacją sektora rolno-żywnościowego, aby nastąpiła poprawa konkurencyjności. 

Jeżeli powyższe zadania zostaną wykonane, w perspektywie średnioterminowej przystąpieniu nie będą 
towarzyszyć poważne problemy związane z właściwą realizacją wspólnej polityki rolnej, chociaż rozwiązanie 
polskich problemów strukturalnych będzie wymagało długofalowych wysiłków. 

Rybołówstwo 

Wspólna Polityka Rybołówstwa obejmuje organizację wspólnego rynku, politykę strukturalną, umowy z 
krajami trzecimi, zarządzanie i odnowę zasobów rybnych oraz badania naukowe, wspierające te działania. 

Układ Europejski zawiera postanowienia dotyczące handlu produktami rybnymi w Unii. Biała Księga nie 
przewiduje środków w tej sferze. 

Streszczenie 

W 1995 r. polski sektor rybołówstwa zatrudniał 40 000 osób i zapewniał 0,4% PKB. Połowy kształtowały się 
na poziomie 450 000 ton o wartości 350 min ECU. 36 dalekomorskich trawlerów przetwórni (w 1993 r. było 
ich 53) zapewniało 61% całości polskich połowów pod względem wielkości i 90% pod względem wartości. 
Większość połowów obejmowała rdzawca z rejonów Alaski i była w dużej mierze uzależniona od 
porozumień z Rosją co do praw połowu na Morzu Beringa. Flota dalekomorska jest nadmiernie 
wyeksploatowana i ma ograniczony dostęp do stref połowów innych krajów. 403 kutrów floty bałtyckiej i 870 
łodzi rybactwa przybrzeżnego łowi głównie dorsze, szproty i śledzie, choć możliwości w zakresie ostatnich 
dwóch gatunków nie są w pełni wykorzystane. 85% floty bałtyckiej ma co najmniej 15 lat, jest generalnie 
przestarzałe i boryka się z niedoborami paliwa. 

Sektor przetwórstwa przechodzi fazę restrukturyzacji. Około 40% przedsiębiorstw działających w 1995 r. 
zatrudniało mniej niż 10 pracowników. We flocie dalekomorskiej połowy są przetwarzane na pokładach 
statków i bezpośrednio eksportowane, co znacznie poprawia dodatni bilans sektora rybnego. 

Jeśli chodzi o podstawowe gatunki ryb śródlądowych, tzn. karpia i pstrąga, wartość produkcji wzrosła - z 30 
min ECU (27 0001) w 1993 r. do 52 min ECU (36 0001) w 1995 r. Hodowla ryb jest prowadzona w stawach i 
jeziorach należących raczej do gospodarstwo rolnych i innych prywatnych firm, a nie w specjalnie dla tych 
celów zbudowanych zakładach. 

Porównanie polskiej produkcji rybnej i handlu zagranicznego z danymi UE wykazuje, że Polska należy 
kategorii przeciętnych krajów Unii. W 1995 r. wyprodukowała 4,85% wartości UE i posiadała dodatni bilans 
płatniczy (pod względem wartości) z UE. Jako partner handlowy, zapewnia 1,75% europejskiego importu ryb 
ogółem i 70% importu produktów rybnych z krajów kandydujących do członkostwa (pod względem 
wartości). W sferze eksportu - 
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Polska otrzymuje 3,72% łącznego eksportu tych produktów i 44,8% eksportu z krajów kandydujących (pod 
względem wartości). 

Mimo iż wynegocjowanie wzajemnych koncesji handlowych w zakresie produktów rybnych leży w interesie 
i Wspólnoty, i Polski, kwestie te nie zostały uregulowane w Układzie Europejskim, ponieważ nie 
sfinalizowano jeszcze porozumień o dostępie do zasobów. Polska zawarła umowy dotyczące rybołówstwa z 
Rosją, USA, Kanadą, Mauretanią i Norwegią. 

Ocena bieżąca i perspektywiczna 

Zarządzanie zasobami bałtyckimi podlega obecnie regulacji WE i Polski w ramach Międzynarodowej 
Komisji Rybołówstwa Morza Bałtyckiego (MKRMB). Zgodnie z dostępnymi danymi, nie należy oczekiwać 
większych problemów co do zawartych umów o połowach i członkostwa Polski w międzynarodowych lub 
regionalnych organizacjach rybołówstwa. 

W miejsce scentralizowanego systemu państwowego Polska wprowadziła wolny rynek i prywatyzację 
przedsiębiorstw. Jednak wciąż odczuwalne są braki systemu aukcyjnego i struktur rynkowych. Większość 
zakładów przetwórczych nie spełnia norm higienicznych i sanitarnych przewidzianych w przepisach UE. 

Polska musi stworzyć administrację rybołówstwa zdolną realizować Wspólną Polityką Rybołówstwa, 
zwłaszcza odnosi się to do zarządzania zasobami, prowadzenia rejestru floty rybackiej, wdrażania polityki 
strukturalnej w sektorze, kierowania programem rynkowym i gromadzenia danych statystycznych, jak 
również musi być zdolna do realizowania europejskiej polityki w zakresie ochrony zdrowia, higieny i 
środowiska. 

Podjęto już wysiłki zmierzające do przygotowania sektora do przystąpienia do UE. Polscy rybacy, mający 
obecnie ograniczone możliwości połowów dalekomorskich, staną się zapewne bardziej uzależnieni od 
zasobów Morza Bałtyckiego, choć już obecnie istnieje tam pewna nadprodukcja. Spowoduje to zmniejszenie 
całej floty i przetwórstwa oraz doprowadzi do problemów społeczno-ekonomicznych. Flota będzie wymagała 
modernizacji, tak aby utrzymać konkurencyjność i móc wdrożyć wieloletnią politykę nadzoru UE oraz 
uregulowania Unii dotyczące higieny i bezpieczeństwa. 

Wniosek 

W średniej perspektywie Polska musi dążyć do zmodernizowania sektora i stworzenia struktur adekwatnych 
do charakteru przemysłu rybnego w UE. Po rozwiązaniu trudności wynikających z dostępu do zasobów i 
wzajemnych koncesji handlowych nie należy oczekiwać większych problemów, 

Energetyka 

Główne cele polityki energetycznej UE, nakreślone w Białej Księdze Komisji, zakładają zwiększenie 
konkurencyjności, bezpieczeństwo dostaw energii oraz ochronę środowiska. Główne elementy acquis 
communautaire w dziedzinie energetyki obejmują postanowienia Traktatu i prawodawstwo wtórne, 
zwłaszcza dotyczące konkurencji, pomocy państwa, wewnętrznego rynku energetycznego (w tym dyrektywy 
w sprawie elektryczności, przejrzystości cen, przesyłu gazu i elektryczności, koncesjonowania 
węglowodorów, postępowania w przypadku awarii, obowiązku posiadania rezerw bezpieczeństwa itp.), 
energii atomowej, efektywności energetycznej i zasad środowiskowych. Rozwój Transeuropejskich Sieci 
Energetycznych i wsparcie prac badawczo-rozwojowych w energetyce stanowią także istotne elementy 
polityki w tym zakresie. Bieżące działania obejmują 

68 



liberalizację sektora gazowego, wdrażanie acquis communautaire w zakresie efektywności energetycznej 
oraz program dotyczący paliw samochodowych. 

W dziedzinie energii atomowej acquis communautaire Wspólnoty w zasadzie przeszedł ewolucję od 
Traktatu o Euratomie do instrumentów prawnych i politycznych, a także umów międzynarodowych. 
Obecnie obejmuje on zagadnienia związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem, w tym ochronę przed 
promieniowaniem, bezpieczeństwo instalacji atomowych, zarządzanie odpadami radioaktywnymi, 
inwestycje, w tym instrumenty finansowe Euratomu, promocję badań, wspólne rynki atomowe, dostawy, 
środki bezpieczeństwa i stosunki międzynarodowe. 

Układ Europejski zakłada współpracę w dziedzinie stopniowej integracji rynków energetycznych w Europie 
i zawiera postanowienia dotyczące pomocy w dziedzinach pokrewnych. Biała Księga, przygotowująca kraje 
Europy Środkowo-Wschodniej do wewnętrznego rynku energetycznego, podkreśla potrzebę pełnego 
zastosowania kluczowych dyrektyw w zakresie tego rynku, w powiązaniu z prawem konkurencyjnym UE. 
W odniesieniu do sektora atomowego. Biała Księga wymienia dostawy energii jądrowej, środki 
bezpieczeństwa i transport odpadów radioaktywnych. 

Streszczenie 

W polskiej gospodarce energetycznej dominują krajowe paliwa stałe (węgiel kamienny, węgiel brunatny), 
stanowiące trzy czwarte udziału w bilansie energetycznym. Ropa zaspokaja zaledwie 15% krajowych 
potrzeb. Polska jest siódmym producentem węgla kamiennego (rezerwy 124 mld ton, 4% produkcji 
światowej), wydobywając ilości porównywalne z poziomem UE. Produkcja węgla brunatnego (68 min ton 
rocznie) charakteryzuje się dobrymi wynikami ekonomicznymi i stopniowo koncentruje się wokół jednego 
centrum wydobywczego w Polsce centralnej (Bełchatów). Z uwagi na znaczenie społeczne i regionalne (9% 
PKB, duża liczba zatrudnionych, bliskie powiązania węgla z sektorem stalowym, koncentracja węgla w 
jednym regionie), sektor energetyczny stanowi kluczowe zagadnienie w procesie restrukturyzacyjnym. 

Polska nie wykorzystuje energii atomowej do wytwarzania elektryczności i nie nosi się z takim zamiarem 
co najmniej do 2010 r. Jedyny państwowy reaktor testujący materiały produkuje izotopy z paliwa 
rosyjskiego. 

Wydajność energetyczna jest dwu- lub trzykrotnie niższa od średniej UE, co w połączeniu z 
zanieczyszczeniem powodowanym przez sektor węglowy i rafinerie ropy prowadzi do poważnych 
konsekwencji dla środowiska. 

Polska w coraz większym stopniu integruje swoje sieci z UE. Należy odnotować próbne synchroniczne 
połączenie elektryczne z zachodnioeuropejskim systemem UCPTE w 1995 r., zaś zakończenie budowy 
gazociągu Rosja-Białoruś-Polska-UE zapewni drugie strategiczne przyłącze UE do gazu rosyjskiego, 
zapewniając tym samym dostawy gazu do Unii. Porty bałtyckie mogą odegrać istotną rolę w imporcie ropy i 
gazu. 

Ocena bieżąca i perspektywiczna 

Restrukturyzacja sektora energetycznego została opóźniona przez zbyt późne przyjęcie całościowej polityki 
energetycznej dopiero w 1996 r., choć jest ona zgodna z polityką UE. Zakładane cele obejmują 
wprowadzenie większej konkurencji w sektorze, zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii i ochronę 
środowiska. Struktura konkurencji w sektorze stopniowo zbliża się do dyrektyw dotyczących wewnętrznego 
rynku energetycznego, 
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w powiązaniu z wdrażaniem prawa konkurencji UE. Należy tu wskazać na przepisy antymonopolowe 
częściowo dotyczące energetyki i ostatnio przyjętą ustawę dotyczącą energetyki, która wejdzie w życie w 
1997 r. Ustawa zawiera przepisy dotyczące uregulowania spraw koncesji, taryf, dostępu do sieci, rozdzielenia 
rachunkowości w zakresie działalności produkcyjnej od przesyłu i dystrybucji. Większość przedsiębiorstw 
energetycznych to państwowi monopoliści, choć obrót ropą zliberalizowano. Rząd wprowadził ostatnio 
taryfy importowe na produkty naftowe, chroniąc restrukturyzowane rafinerie, które w przyszłości będą 
jednak zmuszone do konkurowania na trudnym rynku europejskim. Bariery importowe powinny być w 
najbliższej przyszłości stopniowo znoszone. 

W miarę opracowywania planów demonopolizacji i prywatyzacji, staje się jasne, że w sektorze 
energetycznym nowe struktury będą działały w środowisku sprywatyzowanej dystrybucji, produkcji i dostępu 
stron trzecich do sieci. Istnieje też silne powiązanie z restrukturyzacją i polityką cenową sektora węglowego. 
W sektorze naftowym ceny zostały ostatnio zliberalizowane. Ceny energii wzrosły, ale ceny dla gospodarstw 
domowych nie pokrywają jeszcze kosztów (z przyczyn społecznych). 

Krajowe paliwa stałe odegrają w przyszłości ważną rolę w polskiej gospodarce. Plany restrukturyzacyjne 
rządu zakładają - wraz z niezbędną likwidacją kopalń - zmniejszenie produkcji i zatrudnienia do 2000 r. Do 
tego czasu przy znacznej redukcji zatrudnienia -wydajność powinna wzrosnąć o 25%. Zakłada się, że 
pozostałe kopalnie uzyskają rentowność do 1998 r. i będą mogły rozpocząć spłatę zadłużenia. Niemniej 
niektóre kwestie nie zostały jeszcze załatwione, np. finansowanie działań środowiskowych niezbędnych do 
rozwiązania poważnych problemów wynikających z eksploatacji paliw stałych, zwłaszcza w województwie 
katowickim. W tym kontekście, państwowy system restrukturyzacji należy odnieść do zasad konkurencji UE 
oraz szczególnych zasad pomocy państwa określonych w ramach EWWiS. 

Polska przyjęła ustawę o państwowych zapasach i obowiązkowych rezerwach paliw. Obecne zapasy szacuje 
się na 30-35 dni. Elementy te stanowią podstawę przyszłego wdrożenia acquis communautaire w zakresie 
gotowości w przypadku awarii, w tym obowiązku posiadania 90-dniowych zapasów ropy; działania te 
wymagają jednak poważnych inwestycji. Ustawa energetyczna, która nie weszła jeszcze w życie, zawiera 
przepisy dotyczące uregulowań spraw koncesji, taryf, dostępu do sieci, rozdzielenia rachunkowości w sferze 
działalności produkcyjnej od przesyłu i dystrybucji. 

Polska podjęła się opracowania norm energetycznych (np. w zakresie urządzeń do oznakowania, minimalnej 
wydajności) oraz środowiskowych, zgodnych z przepisami UE, ale wiele pozostało jeszcze do zrobienia. 
Dostosowanie polskich rafinerii do standardów wspólnotowych będzie wymagało poważnych nakładów 
finansowych. 

Paliwo atomowe do reaktora testującego materiały jest sprowadzane z Rosji w formie przetworzonej. Polska 
nie ma zakładów produkcji uranu ani paliw, zaś odpady z reaktora są magazynowane w zbiornikach wodnych 
w jego pobliżu. W dalszej perspektywie rozpatrywane jest magazynowanie suche w budynku nieczynnego 
już reaktora badawczego „Ewa. 

Polska nie ma programu rozwoju atomistyki. Polska powinna stosować postanowienia Traktatu o Euratomie, 
zwłaszcza dotyczące dostaw materiałów radioaktywnych, wspólnego rynku atomowego, zabezpieczeń, 
ochrony zdrowia i umów międzynarodowych. W tych dziedzinach jest ona stroną wszystkich programów 
międzynarodowych oraz podpisała porozumienia z Rosją i USA. Zawarła też umowę dotyczącą środków 
bezpieczeństwa z IAEA, dzięki czemu w powyższych obszarach nie przewiduje się większych trudności w 
stosowaniu prawodawstwa wspólnotowego ani też w integracji Polski z wewnętrzną polityką dotyczącą 
energii atomowej Euratomu. 
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Wniosek 

O ile obecne wysiłki nie zostaną zahamowane, Polska powinna osiągnąć pozycję umożliwiającą 
zastosowanie większości europejskich przepisów energetycznych w średniej perspektywie. Niemniej należy 
rozwiązać takie kwestie, jak np. przekształcenie monopoli, łącznie z importem i eksportem, dostęp do 
zmodyfikowanych sieci, bariery w imporcie produktów naftowych, polityka cenowa w dziedzinie nośników 
energii, gotowość w przypadku awarii, w tym stworzenie obowiązkowych zapasów ropy, interwencje 
państwowe w sektorze węglowym, wzrost wydajności energetycznej i podwyższenie norm jakościowych 
paliwa. 

Nie przewiduje się wystąpienia większych trudności w stosowaniu postanowień Euratomu. 

Transport 

Polityka transportowa Wspólnoty obejmuje kierunki oraz przedsięwzięcia w trzech fundamentalnych 
dziedzinach: 

• Poprawa jakości - poprzez rozwój zintegrowanych i konkurencyjnych systemów transportu opartych 
na zaawansowanych technologiach oraz spełniających wymogi środowiska i bezpieczeństwa. 

• Poprawa funkcjonowania Jednolitego Rynku w celu zapewnienia efektywności, możliwości wyboru i 
przyjaznych dla użytkownika usług transportowych, przy zagwarantowanym przestrzeganiu norm 
społecznych. 

• Poszerzenie wymiaru zewnętrznego - poprzez usprawnienie połączeń transportowych z krajami 
trzecimi i ułatwienie dostępu operatorom z UE do innych rynków transportowych (Program 
Wspólnej Polityki Transportowej 1995-2000). 

Układ Europejski zakłada zbliżenie prawodawstwa do przepisów wspólnotowych oraz współpracę 
zmierzającą do restrukturyzacji i modernizacji transportu, zwiększenia dostępu do rynku transportowego, 
ułatwienia ruchu tranzytowego i osiągnięcia norm eksploatacyjnych porównywalnych ze wspólnotowymi. 
Biała Księga koncentruje się na przedsięwzięciach mających zapewnić spełnienie warunków Wewnętrznego 
Rynku w sektorze transportowym, w tym na zagadnieniach dotyczących konkurencji, harmonizacji prawnej i 
norm. 

Streszczenie 

Polska jest krajem tranzytowym między Europą Zachodnią a WNP oraz Europą Północną i Południową. Na 
jej obszarze przecinają się cztery Korytarze Transeuropejskie, określone podczas Paneuropejskiej 
Konferencji Transportowej na Krecie. Po 1990 r. nastąpiła znaczna intensyfikacja ruchu, głównie z 
wykorzystaniem infrastruktury drogowej, która nie jest przystosowana do takiego nasilenia przewozów. 
Polska musi przeznaczyć duże środki na poprawę stanu dróg (wiele inwestycji jest dopiero wdrażanych) oraz 
rozbudować infrastrukturę przejść granicznych. 

Położenie geograficzne oraz generalna poprawa polskiej gospodarki doprowadziły (po otwarciu krajów 
Europy Środkowo-Wschodniej) do zmian podziału zadań międzygałęziowych w sektorze transportu. W 
latach 1990-1995 drogowy transport towarów zyskał na znaczeniu, podczas gdy udział przewozów żeglugi 
śródlądowej spadł o ponad jedną 
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trzecią, a przewozów koleją o ponad połowę. Nastąpiła natomiast nieznaczna intensyfikacja przewozów 
lotniczych. 

Ocena bieżąca i perspektywiczna 

W sferze tworzenia Rynku Wewnętrznego Polska podjęła znaczne wysiłki w celu przyjęcia acquis 
communautaire. W polskim sektorze transportowym powszechnie stosowane są zasady zbliżone do 
wspólnotowych, zwłaszcza w transporcie morskim, śródlądowym, kombinowanym i drogowym. Nie powinny 
też wystąpić trudności w przyjęciu i wdrożeniu środków planowanych na 1998 r. w sektorze transportu 
lotniczego, wymaganych do spełnienia warunków acquis communautaire. W sektorze kolejowym należy 
jednak podjąć pewne wysiłki w celu skutecznego wdrożenia acquis communautaire, zaś aspekty służby 
publicznej i normalizacji rachunkowości należy poddać nadzorowi w najbliższych latach. Generalnie, w 
sektorze przewozów drogowych w szerokim zakresie stosuje postanowienia acquis communautaire odnośnie 
do przewozów międzynarodowych, natomiast sfera krajowa stanowi obszar znacznego ryzyka. Aspekt ten 
będzie wymagał większej uwagi i jest szczególnie istotny w kontekście przystąpienia do Unii bez 
•wewnętrznych granic, w której drogowe przewozy kabotażowe będą realizowane bez jakichkolwiek 
ograniczeń. Jeżeli Polska ma dołączyć do Wewnętrznego Rynku Unii, musi zatem niezwłocznie 
uporządkować sektor przewozów krajowych, zarówno pod względem warunków dostępu, jak i przestrzegania 
wymogów bezpieczeństwa i zasad socjalnych. Musi także zaprzestać dyskryminacji przewoźników ze 
Wspólnoty, realizowanej - bezpośrednio lub pośrednio -poprzez podatek drogowy lub systemy VAT. 

Polskie władze są świadome konieczności rozwoju zintegrowanego i konkurencyjnego systemu 
transportowego. Największe trudności napotka zapewne osiągnięcie zadowalającego poziomu 
bezpieczeństwa i optymalnego wykorzystania systemu transportowego. Niemniej postęp w zakresie 
bezpieczeństwa jest zadowalający. Natomiast spójność systemu transportowego wydaje się być zadaniem 
trudniejszym do zrealizowania. Polska stoi w obliczu stałego wzrostu udziału przewozów drogowych, a 
jednocześnie musi konsekwentnie rozwijać transport kolejowy i żeglugę śródlądową. 

Aby usprawnić połączenia z państwami członkowskimi, w latach 1995-1999 Polska planuje przeznaczyć z 
własnego budżetu środki rzędu 5 mld ECU na rozbudowę infrastruktury ruchu międzynarodowego, zwłaszcza 
w tzw. korytarzach transeuropejskich. Wymieniona kwota stanowi blisko 1,2% PKB, co jest sumą 
imponującą, choć nie koniecznie wystarczającą do zaspokojenia potrzeb, zwłaszcza wobec braku rozwiniętej 
sieci autostrad; sytuacja ta może się utrzymać i w latach 90. Ewentualna redukcja tej kwoty, co może mieć 
związek z trudnościami budżetowymi, tylko zwiększy istniejące problemy. 

Wniosek 

Polska zrobiła znaczne postępy w przyjmowaniu acquis communautaire w sektorze transportowym. Jeżeli 
Polska, działając zdecydowanie, usprawni funkcjonowanie krajowego rynku przewozów drogowych 
(zwłaszcza w sferze jego dostępności, zasad bezpieczeństwa i opodatkowania) oraz uściśli procedury 
stosowania acquis communautaire w sektorze kolejowym, transport nie powinien spowodować większych 
trudności w zakresie przyjęcia zapisów acquis communautaire dotyczących Rynku Wewnętrznego. 

Niemniej należy ustalić, czy istnieją środki niezbędne do stworzenia podwalin przyszłej transeuropejskiej 
sieci transportowej, rozszerzanej na obszar krajów kandydujących do członkostwa, łącznie z ośrodkami 
przeładunkowymi, takimi jak porty morskie czy punkty na granicach z krajami WNP, jeżeli mają one stać się 
w przyszłości granicami zewnętrzny- 
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mi Unii. Należy także niezwłocznie wzmocnić polskie struktury administracyjne, zwłaszcza organy 
nadzorujące bezpieczeństwo. 

Małe i średnie przedsiębiorstwa 

Celem polityki UE w sferze przedsiębiorczości jest stworzenie środowiska sprzyjającego rozwojowi SME na 
obszarze Unii, poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw oraz wspieranie ich europeizacji 
i internacjonalizacji. Cechą charakterystyczną tej polityki jest wysoki stopień subsydiamości. 
Komplementarna rola UE została zdefiniowana w Wieloletnim Programie dla SME, podstawie prawnej i 
budżetowej dla działań polityki na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw. Jak dotychczas, acquis 
communautaire w tej sferze ogranicza się jedynie do zaleceń w określonych dziedzinach, choć 
prawodawstwo dotyczące innych sektorów również wywiera wpływ na SME (np. w zakresie konkurencji, 
środowiska naturalnego, prawa spółek). 

Układ Europejski określa ramy współpracy mającej na celu rozwój i wzmocnienie SME, zwłaszcza w 
sektorze prywatnym, między innymi poprzez zapewnienie informacji oraz pomocy prawnej, administracyjnej 
i podatkowej. Biała Księga nie określa odrębnych środków w tej dziedzinie. 

Opis 

Małe i średnie przedsiębiorstwa odgrywają istotną rolę w polskiej gospodarce. Dane z 1995 r. wykazały, że 
29% siły roboczej z przemysłu, budownictwa i usług znalazło pracę w tych SME, które zatrudniają mniej niż 
50 pracowników, zaś 23% małych i średnich przedsiębiorstw zatrudniało 50-250 osób. Liczba pracowników 
SME wzrosła w ostatnich latach i będzie dalej rosła, szczególnie podczas prywatyzacji. W Polsce 
zarejestrowano 2,1 min przedsiębiorstw, z czego połowa należy do sektora prywatnego. Prywatyzacja w 
małej skali najwyraźniej odniosła generalny sukces. Sprywatyzowano ponad 98% firm detalicznych i 
hurtowych oraz 95% małych spółek. 

Ocena bieżąca i perspektywiczna 

Dotychczas nie opracowano ram regulacyjnych dla SME. Przedsiębiorstwa te powstają i funkcjonują zgodnie 
z powszechnymi przepisami gospodarczymi. Przygotowywany jest jednak projekt ustawy zawierającej 
oficjalną definicję SME. Istnieją też szczególne uregulowania dotyczące spółdzielni, funduszy powierniczych 
i fundacji. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i spółki cywilne o dochodzie poniżej 400 000 
ECU mogą stosować uproszczone procedury księgowe. 

W 1995 r. rząd przyjął program polityki dla SME, które ułatwi rozwój tych przedsiębiorstw i uznający ich 
wpływ na strukturę przemysłu. Dokument ten proponuje nowe rozwiązania, jeśli chodzi o wsparcie prawne, 
finansowe i organizacyjne dla SME oraz udzielanie im pomocy instytucjonalnej w zakresie dostępu do 
informacji i kształcenia. Mimo sprzyjającego małym i średnim przedsiębiorstwom klimatu politycznego, 
wciąż występują jednak problemy we współpracy między ministerstwami a strukturami zaangażowanych w tę 
politykę. Należy lepiej koordynować wysiłki skoncentrowane na SME, wprowadzić środki upraszczające 
prawodawstwo i ułatwiające korzystanie z przepisów, wzmocnić infrastrukturę pomocową, poprawić przepisy 
podatkowe oraz ułatwić dostęp SME do źródeł finansowania. 

W okresie przedprzystąpieniem należy konsekwentnie dążyć do stałego umacniania pozycji i możliwości 
małych i średnich przedsiębiorstw. 
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Wniosek 

Członkostwo Polski w UE nie powinno napotkać szczególnych problemów w sferze polityki dotyczącej 
SME. 

3.5 Spójność rozwoju ekonomiczno-społecznego 

Zatrudnienie i sprawy socjalne 

Wspólnotowa polityka społeczna jest kształtowana za pomocą różnych instrumentów takich jak przepisy 
prawne. Europejski Fundusz Socjalny oraz działania skoncentrowane na zagadnienia specyficzne, obejmujące 
m. in. zdrowie społeczeństwa, ubóstwo i problem osób niepełnosprawnych. Dorobek acquis communautaire 
obejmuje zdrowie, bezpieczeństwo w miejscu pracy, prawo pracy i warunki pracy, równe szansę mężczyzn i 
kobiet, koordynację systemów zabezpieczenia socjalnego pracowników migrujących oraz wyroby tytoniowe. 
Ustawodawstwo w dziedzinie społecznej w Unii charakteryzuje określenie standardów minimalnych, także 
dialog społeczny na poziomie europejskim został zapisany w Traktacie (artykuł 118b) jako jedna z 
fundamentalnych zasad. Natomiast Protokół dotyczący polityki społecznej mówi o konsultacji z partnerami 
społecznymi i o środkach ułatwiających społeczny dialog. 

Układ Europejski przewiduje zbliżanie polskiego ustawodawstwa do prawa WE oraz współpracę w dziedzinie 
poprawy poziomu zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy, polityki rynku pracy i modernizacji systemu 
zabezpieczeń socjalnych. Przewiduje również, że pracownicy Wspólnoty legalnie zatrudnieni w Polsce - 
jeżeli chodzi o warunki pracy - nie będą dyskryminowani ze względu na obywatelstwo. Biała Księga 
wymienia środki służące zbliżaniu we wszystkich dziedzinach acquis communautaire. 

Streszczenie 

Zgodnie z ramami prawnymi uzgodnionymi w 1991 r., Polska zainicjowała i prowadzi dialog społeczny, 
którego stronami są rząd i organizacje pracodawców i pracowników. Jeżeli chodzi o interesy pracowników, 
największą rolę odgrywają w tym dialogu Solidarność i OPZZ, podczas gdy główną organizacją 
pracodawców jest Konfederacja Pracodawców Polskich, członek Unii Konfederacji Przemysłowej i 
Pracodawców Europy (UNICE) oraz Międzynarodowej Organizacji Pracodawców. Trójstronne negocjacje 
stają się regułą. Nie wypracowano jeszcze jasnego podziału kompetencji między partnerami społecznymi a 
rządem. Pracodawców często reprezentują przedstawiciele przedsiębiorstw publicznych, które nie zostały 
sprywatyzowane. Zbiorowe negocjacje z udziałem pracodawców reprezentujących kapitał prywatny należą 
jeszcze do rzadkości. 

Spadek liczby zatrudnionych w rolnictwie (nadal stanowiącego główny sektor gospodarki, obejmujący 27% 
aktywnej populacji) oraz w przemyśle, który tylko częściowo wyrównywany jest przez wzrost zatrudnienia w 
sektorze prywatnym, szczególnie w usługach, doprowadził do bezrobocia, które w 1996 r. wynosiło 12,4%, 
według metodologii ILO. Regionalne różnice wskaźników bezrobocia są znaczne. 

Jeżeli chodzi o politykę zatrudnienia, Polska stworzyła regionalne służby zatrudnienia, które kierują aktywną 
polityką rynku pracy. Proces tworzenia nowoczesnych instytucji rynku pracy trzeba kontynuować. 

W trudnych warunkach skrępowania podatkowego, w tym modyfikacji indeksacji emerytur, wypracowuje się 
nowe schematy ubezpieczeń społecznych. Sejm przegłoso- 
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wał ostatnio ustawę o reformie emerytur, co oznacza, że emerytury pochodziłyby z bieżącej formy 
ubezpieczenia, obowiązkowego i dobrowolnego ubezpieczenia kapitałowego oraz ubezpieczenia 
dodatkowego. Obecnie Fundusz Pracy jest głównym źródłem finansowania zasiłków dla bezrobotnych oraz 
środków z budżetu państwa na aktywizację rynku pracy (około 62%), składek obowiązkowych (36%) i 
innych wpływów. W 1995 r., Polska wydała 18% PKB na ubezpieczenia społeczne. Potrzebne są dalsze 
wysiłki na rzecz zapewnienia rozwoju środków ochrony społecznej. 

Trudne problemy, jak choroby zakaźne i kwestia zabezpieczenia krwi, wskazują, że w Polsce trzeba 
zdecydowanie poprawić system ochrony zdrowia. 

Ocena bieżąca i perspektywiczna 

W Polsce istnieje kodeks pracy, wytyczający zasady i organizację ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w 
miejscu pracy. Ministerstwo Pracy planuje readaptację tego kodeksu, tak aby jego założenia i rozwiązania 
były bliższe acquis communautaire. W Polsce działają służby zajmujące się inspekcją pracy zgodne są z 
Konwencją nr 181. W niektórych dziedzinach należy jednak kontynuować oraz uzupełniać działania 
prowadzące do zbliżenia polskich standardów do acquis Unii. 

Wiele szczegółowych rozwiązań w prawie pracy w zasadzie jest tożsamych z rozstrzygnięciami prawnym w 
tej dziedzinie przyjętymi w Unii Europejskiej. Wydaje się, że istnieją w tej dziedzinie nawet mniejsze braki, 
np. w działalności urzędów pracy, które nie spełniają swych obowiązków w przypadkach zwolnień 
grupowych, oraz jeżeli chodzi o czas pracy - najkrótszy roczny urlop płatny obwarowany jest wymaganiami 
innymi niż w UE. Zagadnienia te, jak i dostosowania, które należy przeprowadzić w polskim kodeksie pracy, 
prawdopodobnie dadzą się rozwiązać bez większych trudności. Należy dalej pracować nad zapewnieniem 
informacji dla pracowników i nad systemem konsultacji z pracownikami, tak aby zapewnić większą 
demokratyzację w tym zakresie, skuteczną reprezentację na szczeblu zakładu pracy, czego wymaga wiele 
dyrektyw WE. 

Co do równych szans dla kobiet i mężczyzn, podstawowe postanowienia prawa WE zostały uregulowane w 
polskim ustawodawstwie. Jednakże zasada niedyskryminowania nie zawsze jest przestrzegana w dziedzinach 
takich, jak równe wynagrodzenie za jednakową pracę. Różnice bowiem w wynagradzaniu kobiet i mężczyzn 
są znaczne. Należy także dokonać adaptacji prawnych w dziedzinie urlopów macierzyńskich. 

Jeżeli chodzi o prawo swobodnego przepływu pracowników, wydawałoby się, że nie ma przeszkód, aby 
Polska mogła wdrożyć postanowienia acquis communautaire. Wprowadzenie prawa swobodnego przepływu 
będzie jednak wymagało zmian w prawie krajowym, szczególnie gdy chodzi o dostęp do zatrudnienia i 
traktowanie wolne od dyskryminacji ze względu na obywatelstwo. 

Zabezpieczenie socjalne pracowników migrujących, przy przystąpieniu Polski do Unii, nie będzie 
poważniejszym problemem, choć adaptacje w niektórych szczegółowych kwestiach będą konieczne. 
Istotniejsze jest natomiast zapewnienie kompetentnej administracji, która będzie mogła realizować 
szczegółowe zasady koordynacji we współpracy z innymi krajami. Wydaje się, że Polska dysponuje wieloma 
strukturami administracyjnymi wymaganymi do przeprowadzenia tych zadań, jednakże, przed przystąpieniem 
do Unii potrzebne będą dalsze przygotowania w tej dziedzinie i szkolenia. 

Dwie dyrektywy dotyczące etykiet ostrzegających o szkodliwości wyrobów tytoniowych i maksymalnej 
zawartości substancji smolistych nie zostały inkorporowane do prawa krajowego. Jednakże polska ustawa o 
ochronie zdrowia z 1995 r. przewiduje umieszcza- 
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nie oznaczeń na etykietach, ostrzeganie o szkodliwości dla zdrowia oraz informację o maksymalnej 
zawartości substancji smolistych i nikotyny. 

Wniosek 
Aby osiągnąć zgodność ze standardami UE w dziedzinie zdrowia i bezpieczeństwa pracy, należy 
kontynuować dostosowywanie poszczególnych przepisów, a ostatecznym celem jest pełne wprowadzenie 
acquis communautaire w tych dziedzinach. Jeżeli Polska nie ustanie w wysiłkach, które prowadzą do 
przyjęcia i wdrażania acquis WE, to jest prawdopodobne, że będzie mogła przejąć acquis communautaire w 
dziedzinie socjalnej w średniookresowym terminie. 

Polityka regionalna i spójność regionalna 

Zgodnie z Tytułem XIV Traktatu, Wspólnota wspiera wzmacnianie spójności, głównie poprzez fundusze 
strukturalne. Polska będzie musiała wprowadzić te instrumenty szanując zasady, cele i procedury, jakie będą 
obowiązywały momencie przystąpienia Polski do Unii. 

Układ Europejski przewiduje współpracę w dziedzinie rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego, 
szczególnie poprzez wymianę informacji między władzami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi oraz 
wymianę urzędników służby państwowej, a także specjalistów. Biała Księga nie zawiera żadnych 
postanowień szczegółowych na ten temat. 

Streszczenie 

W 1995 r., PKB Polski per capita wynosił średnio około 31% PKB w Unii na osobę. Obecny wskaźnik 
bezrobocia wynosi prawdopodobnie trochę mniej niż 14%. Analiza rozmieszczenia siły roboczej w Polsce 
wskazuje na niższe wskaźniki, niż sugerują oficjalne. Wskaźnik rzeczywistego bezrobocia w Polsce 
prawdopodobnie waha się między 5% w Warszawie, a nie mniej niż 28% w Słupsku. 

Mimo że me istnieją jeszcze podstawy prawne do prowadzenia polityki regionalnej, obecny sposób myślenia, 
zmierzający w kierunku modernizacji polityki regionalnej, jest bliższy polityce UE. Jest to zgodne z 
zaleceniami Grupy Zadaniowej do spraw Polityki Regionalnej, przyjętymi przez polski rząd pod koniec 1996 
r. 

Instytucjonalne „zaplecze" polskiej polityki regionalnej w Polsce tworzy wiele organizacji. Rządowy 
podkomitet do spraw polityki regionalnej i rozwoju obszarów wiejskich (KERM) przygotowuje propozycje 
oraz koordynuje inicjatywy dotyczące rozwoju regionalnego z poziomu centralnego. Ministerstwo 
Gospodarki czuwa nad polityką regionalną w ramach ogólnej odpowiedzialności za sprawy gospodarki. I 
wreszcie Polska Agencja Rozwoju Regionalnego (PARR), utworzona w 1993 r., zarządza środkami pomocy 
zagranicznej przeznaczonej na realizację zadań w dziedzinie polityki regionalnej. 

Rola 49 administracji wojewódzkich ogranicza się - generalnie - do wdrażania i koordynacji na obszarach 
podległych ich kompetencji inicjatyw służących rozwojowi regionalnemu, jakie nadchodzą z odpowiednich 
ministerstw. Miasta, które w 1990 r. otrzymały prawa samorządowe, cieszą się szerokim zakresem 
samorządności, należy do nich np. formułowanie programów rozwoju lokalnego, częściowo finansowanych z 
ich półautonomicznych budżetów. 
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Środki finansowe, przekazane na potrzeby rozwoju regionalnego są ograniczone. Niemniej, udział wydatków 
związanych z tym rozwojem, który można by uznać za potencjalny odpowiednik funduszy polityki 
strukturalnej UE, nie da się jeszcze określić. Dlatego też nie można jeszcze rzetelnie oszacować zdolności 
Polski do współfinansowania. 

Udzielane są środki na inwestycje w infrastrukturę miast o wysokim zatrudnieniu oraz na zaakceptowane 
przez rząd programy lokalnej restrukturyzacji. Funduszy, które funkcjonują na poziomie regionalnym i 
lokalnym, nie można uznać za wydatki regionalne, chociaż wojewodowie coraz pełniej uczestniczą w 
przygotowywaniu planów, co zapewnia im większy wpływ na wybór projektów. 

Ocena bieżąca i perspektywiczna 

Polska uczyniła pewien postęp i zdobyła doświadczenia w przyswajaniu polityki UE związanej z funduszami 
strukturalnymi. Poprzez udział w realizacji zagranicznych programów finansowanych z dotacji, szczególnie 
unijnym programie PHARE, CBC i Struder, władze zdobyły umiejętności określania strategii, które są 
bardzo bliskie celom polityki regionalnej Wspólnoty. 

Niemniej trzeba będzie jeszcze rozważyć niektóre ważne zagadnienia. Z myślą o przyszłym zarządzaniu i 
wprowadzaniu programów i projektów funduszy strukturalnych -- trzeba poprawić organizację terytorialną i 
struktury instytucjonalne. Władze polskie rozważają także różne opcje podziału województw, kompetencji 
między miastami czy stworzenia dodatkowych poziomów samorządności. 

Na poziomie krajowym potrzebne są odpowiednie struktury - o jasno określonych obowiązkach 
ministerstw, a także skuteczne procedury koordynacji między ministerstwami. 

Wniosek 

Polski rząd angażuje się we wprowadzanie polityki regionalnej poprzez przyjmowanie zaleceń Grupy 
Zadaniowej do Spraw Polityki Regionalnej. Wdrożenie tych zaleceń byłoby poważnym krokiem w adaptacji 
polityki regionalnej UE i zastosowaniu zintegrowanego podejścia do rozwoju regionalnego. Po ustanowieniu 
odpowiedniej struktury administracyjnej i budżetowej, Polska powinna, w średniookresowej perspektywie, 
być gotowa do stosowania zasad Wspólnoty i określenia kierunków polityki strukturalnej UE, zwłaszcza gdy 
chodzi o fundusze. 

3.6 Jakość życia i środowisko naturalne 

Środowisko naturalne 

Zgodnie z zapisami Traktatu, celem polityki Wspólnoty w dziedzinie ochrony środowiska jest 
zrównoważony rozwój integrujący ochronę środowiska naturalnego z polityką poszczególnych sektorów, 
działania prewencyjnego, przestrzegający zasady, że płaci ten, kto zanieczyszcza, zwalczanie przyczyn, a nie 
skutków niszczenia środowiska i przejrzyście określony podział odpowiedzialności. Acquis communautaire 
w tym obszarze obejmuje około 200 aktów prawnych, które regulują szeroki zakres spraw, w tym 
zanieczyszczenie wód i powietrza, gospodarkę odpadami i substancjami chemicznymi, biotechnologię, 
ochronę przed promieniowaniem i ochronę przyrody. Pan- 
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stwa członkowskie mają obowiązek zapewnić przeprowadzenie oceny wpływu na środowisko naturalne 
niektórych projektów publicznych i prywatnych przed udzieleniem zgody na ich przeprowadzenie. 

Układ Europejski przewiduje, że polska polityka rozwoju będzie kierować się zasadą trwałego rozwoju i w 
pełni inkorporować postanowienia dotyczące naturalnego środowiska. Wyodrębnia on także naturalne 
środowisko jako dziedzinę priorytetową we współpracy dwustronnej, jak również jako obszar zbliżenia 
ustawodawstwa polskiego do ustawodawstwa Wspólnoty. 

Biała Księga obejmuje tylko niewielką część acquis communautaire dotyczącego środowiska naturalnego, 
głównie ustawodawstwo odnoszące się do wyrobów, bezpośrednio związane ze swobodnym przepływem 
towarów. 

Streszczenie 

Mimo wypracowania jednej z najbardziej nowoczesnej koncepcji zarządzania środowiskiem naturalnym w 
regionach, Polska nadal stoi w obliczu poważnych problemów z nim związanych, stanowiących największe 
wyzwanie jeżeli chodzi o ścieki i zanieczyszczenie powietrza. 

Zanieczyszczenia przemysłowe, poważnie zmniejszone w czasie recesji, nie wzrosło obecnie, w istotnym 
stopniu, dzięki poważnemu programowi inwestycyjnemu, restrukturyzacji przemysłu oraz systemowi zachęt 
wprowadzonemu po 1989 r. Jednak, Polska nadal wytwarza dużo odpadów przemysłowych w górnictwie 
węgla i innych przemysłach ciężkich i wydobywczych. Górny Śląsk i tzw. Czarny Trójkąt, graniczący z 
Czechami i Niemcami, to miejsca szczególnie newralgiczne. Energetyka oparta na spalaniu węgla, nadal 
emituje duże ilości siarki i cząstek stałych zawieszonych w gazach. W niektórych regionach powietrze jest 
zanieczyszczone z tzw. niepunktowych źródeł, co jest skutkiem zmiany systemu spalania z węglowego na 
gazowy. 

Niewielki postęp osiągnięto w zagospodarowaniu niebezpiecznych odpadów, chociaż fakt, że Polska 
przystąpiła do OECD, rodzi nadzieję, że stanowić to będzie bodziec do poprawy sytuacji w tej dziedzinie. 
Pewne wyniki osiągnięto w dziedzinie zmniejszania obciążeń zanieczyszczających wody. Polska 
przeznaczyła znaczne środki na ten sektor, od 1989 r. unowocześniając lub budując około 300 oczyszczalni 
ścieków. Niemniej konieczne są dalsze inwestycji w tym sektorze, szczególnie że wody z polskich rzek 
wpływają do Bałtyku, „obszaru wrażliwego", gdzie gospodarka wodna wymaga spełnienia wysokich 
standardów. Stworzono składowiska dla odpadów radioaktywnych pochodzących np. ze szpitali czy 
ośrodków badawczych. Na terytorium znajduje się wiele obszarów o wysokiej wartości przyrodniczej, które 
mogą służyć swymi walorami powiększonej Unii. 

Polska była pierwszym krajem w regionie, który po 1989 r. wypracował nową politykę ekologiczną. Polityka 
ochrony środowiska, przyjęta w 1991 r., ustanawia krótko- średnio- i długoterminowe priorytety oraz 
wskazuje instrumenty polityczne pozwalające osiągnąć przyjęte założenia. W 1995 r. opublikowano 
szczegółowy plan wprowadzenia tej polityki, wytyczając nowe cele, których realizacja powinna się 
zakończyć do 2000 r. W listopadzie 1996 r. przyjęto ustawę o ochronie środowiska. Na początku lat 90 
utworzono nowe i zreorganizowano dotychczasowe instytucje administrujące sprawami środowiska 
naturalnego. Na poziomie regionalnym zezwoleń udzielają Regionalne Inspektoraty Ochrony Środowiska 
Naturalnego, zgodnie z wynikami badań jakości powietrza i wody. Mimo że normy emisji powietrza ustalone 
w 1991 r. są uznawane za nierealistycznie wysokie - są wyższe niż normy UE - stanowią one dobrą podstawę 
monitorowania i zarządzania. Na obszarach o najwyższych wskaźnikach zanieczyszczeń 
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powietrza i wody zastosowano sprzęt monitorujący i przestrzegane są stosowne procedury monitorowania. 

Poziom wydatków na inwestycje w dziedzinie środowiska naturalnego w Polsce, jako udział w PKB, należy 
do przeciętnych w regionie. Polsce udało się zgromadzić środki finansowe, które pochodzą z opłat i kar, 
przeznaczonych na krajowy i regionalny fundusz ochrony środowiska: w 1995 r. wpływy na Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska wyniosły 800 min USD, z czego większość reinwestowano w redukcję 
zanieczyszczeń przemysłowych i wody. Niemniej, wpływy do funduszu ostatnio spadły - w wyniku redukcji 
poziomu zanieczyszczeń i obniżenia kar. 

Ocena bieżąca i perspektywiczna 

Od 1991 r., władze polskie zdobyły już wiele doświadczeń w transpozycji priorytetowych aktów prawnych 
nowego polskiego ustawodawstwa do regulacji unijnych. Ministerstwo oszacowało koszty wprowadzenia 
nowego ustawodawstwa. Strategia przystępowania powinna być gotowa do jesieni 1997 r. Trwają prace nad 
ustawą o prawie wodnym, zmierzającą do wprowadzenia zarządu zasobami wodnymi na obszarach zlewni 
hydrograficznych oraz ścisłych norm dla zrzutów do rzek i gleby. Czeka na przyjęcie ustawa o gospodarce 
odpadami, w której to dziedzinie zakres zbliżenia prawa jest wciąż niewielki. Podejście do redukcji 
zanieczyszczenia powietrza zdominowane zostało przez instrumenty ekonomiczne i zarządzanie 
środowiskiem naturalnym w wybranych obszarach (np. pilotażowy projekt zbywalnych zezwoleń). Jest to 
niekorzystne dla aspektów legislacyjnych i będzie w przyszłości wymagało dużej uwagi. Szczególne 
zainteresowanie należy również poświęcić szybkiemu przeniesieniu dyrektyw ramowych dotyczących 
powietrza, odpadów i wody, jak również przyjęciu strategii finansowania w ustawodawstwie dotyczącym 
wody, powietrza, odpadów, która wymaga znacznych inwestycji. Należy jednak stwierdzić, iż zostały 
stworzone solidne podstawy wdrażania procedur zgodnych z dyrektywą dotyczącą Zintegrowanego 
Zapobiegania Zanieczyszczeniom i Kontroli (IPPC). 

Realizacja procesu transpozycji powinna przynieść dobre wyniki w średnim terminie. Istnieją jednak obawy o 
tempo prac legislacyjnych w parlamencie, gdzie wiele aktów prawnych dotyczących środowiska naturalnego 
czeka na uchwalenie. Perspektywy osiągnięcia znacznej zgodności zależą w dużej mierze od środków 
udostępnianych przez rząd i przedsiębiorstwa. Potrzebne są bardzo poważne inwestycje, trzeba też 
jednocześnie pamiętać, aby słabe dostosowanie prawa i wątpliwa skuteczność egzekwowania nie stały się 
dodatkową przeszkodą. Polska strategia przystąpieniowa w zakresie środowiska naturalnego powinna 
obejmować wprowadzanie harmonogramów zbliżania się do acquis communautaire WE dotyczącego 
środowiska naturalnego, poczynając między innymi, od wprowadzenia wspomnianych ramowych dyrektyw 
(IPPC). 

Wniosek 

Odnotowując wzmożenie wysiłków oraz skoncentrowanie się na zbliżeniu ustawodawstwa, pełnej 
transpozycji acquis communautaire na temat środowiska naturalnego można w Polsce oczekiwać w 
średniookresowej perspektywie. Niemniej ostateczna zgodność z wieloma aktami prawnymi, wymagająca 
utrzymania wysokiego poziomu inwestycji i znacznego wysiłku administracyjnego (np. dotyczącego ścieków 
miejskich, wody do picia, aspektów zagospodarowania odpadami i ustawodawstwa w zakresie 
zanieczyszczenia powietrza), może zostać osiągnięta jedynie w perspektywie długoterminowej. Wymaga to 
zwiększenia inwestycji publicznych i prywatnych. 
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Ochrona konsumenta 

Acquis communautaire Wspólnoty obejmuje ochronę ekonomicznych interesów konsumentów (w tym 
kontrolę reklamy wprowadzającej w błąd, konieczności wskazywania ceny kredytów konsumpcyjnych, 
nieuczciwych warunków umów, podróży za cenę zryczałtowaną, sprzedaży poza miejscem siedziby firmy 
oraz współużytkowania w trybie „ time share), jak również ogólne bezpieczeństwo towarów, a także 
specyficznych sektorów kosmetyków, nazw wyrobów włókienniczych i zabawek. 

Układ Europejski przewiduje zbliżenie ustawodawstwa z prawem WE oraz współpracę, która powinna 
zaowocować osiągnięciem pełnej zgodności między systemami ochrony konsumenta w Polsce i we 
Wspólnocie. Środki pierwszego etapu Białej Księgi mają przede wszystkim przynieść poprawę 
bezpieczeństwa produktów, w tym kosmetyków, wyrobów włókienniczych i zabawek, a także wzmocnić 
ochronę interesów ekonomicznych konsumentów, szczególnie wobec reklamy wprowadzającej w błąd, 
kredytów konsumpcyjnych, nieuczciwych warunków zawieranych umów oraz wskazywania cen. Środki 
drugiego etapu odnoszą się do podróży za cenę zryczałtowaną, sprzedaży poza miejscem siedziby firmy oraz 
do okresowego współużytkowania nieruchomości. Trzeba także uwzględnić nowo przyjęte (sprzedaż 
wysyłkowa) i planowane (reklama porównawcza, wskazywanie cen) ustawodawstwo WE. 

Streszczenie 

Polska nie ma jeszcze jednolitej ustawy o ochronie konsumenta, choć kilka propozycji jest od pewnego czasu 
dyskutowanych w parlamencie. W październiku 1996 r.. Urząd Antymonopolowy został przekształcony w 
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, którego zadaniem jest koordynacja polityki dotyczącej ochrony 
konsumentów. Powinno to umożliwić przezwyciężenie sporów kompetencyjnych, który hamuje rozwój 
polityki dotyczącej konsumentów w Polsce. Wydaje się, że Urząd odegra pozytywną rolę w rozwijaniu 
polityki konsumenckiej w Polsce. 

Konsumenci są dobrze reprezentowani przez wiele aktywnie działających organizacji konsumenckich, 
począwszy od Federacji Konsumentów, opartej na regionalnych i lokalnych grupach konsumentów, aż po 
Stowarzyszenia Konsumentów Polskich i Towarzystwo Ekonomiki Gospodarstw Domowych. Ponieważ nie 
istnieją ramy prawne, określające relacje między rządem i ruchem konsumenckim, zaangażowanie 
konsumentów zależy w dużym stopniu od woli rządu do przeprowadzania z nimi konsultacji. Organizacje 
konsumenckie uczestniczą w Radzie Badań i Certyfikacji, jak również w Polskim Komitecie 
Normalizacyjnym. 

Ocena bieżąca i perspektywiczna 

W Polsce brak ogólnego programu ochrony konsumenta, co skutkuje fragmentarycznością rozwiązań. 
Ustawodawstwo, które powinno chronić interesy ekonomiczne konsumenta ma braki w wielu ważnych 
dziedzinach, do których można zaliczyć nieuczciwe warunki umów, kredyty konsumpcyjne, bezpieczeństwo 
produktów, okresowe współużytkowanie oraz sprzedaż wysyłkową. Istnieją przepisy prawa dotyczące 
wprowadzającej w błąd reklamy, ale nie uwzględniają one w pełni dyrektywy WE. Trwają dyskusje nad 
nowym projektem przepisów w tej dziedzinie. Istniejące prawo dotyczące wskazywania cen, sprzedaży poza 
siedzibą firmy i nieuczciwych warunków kontraktów wymaga poprawek i ulepszeń, tak aby odpowiadało ono 
wymaganym standardom ochrony przyjętym w WE. Pewien postęp osiągnięto przy opracowaniu projektu 
regulacji na temat podróży za cenę zryczałtowaną. 
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Dziedzina ogólnego bezpieczeństwa produktu jest nie uregulowana, chociaż przygotowany jest projekt 
ustawy. Ponadto konieczne są dalsze wysiłki w celu zbliżenia i wprowadzenia ustawodawstwa dotyczącego 
kosmetyków i zabawek. Wskazane byłoby uchwalenie ustawy o nazwach artykułów włókienniczych. 

Rozwój silnego, niezależnego ruchu konsumenckiego, wspieranego przez władze publiczne, będzie 
musiało iść w parze z wprowadzeniem acquis communautaire. 

Wniosek 

Poziom ochrony konsumenta w Polsce nie jest wystarczający. Aby spełnić wymagania acquis communautaire 
WE w dziedzinie polityki dotyczącej konsumenta, Polska będzie musiała przyjąć wiele nowych, ważnych 
ustaw. Natomiast wiele istniejących ustaw należy znowelizować, aby odpowiadały one standardom WE. 

3.7 Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne  

Aktualny stan prawny 

Acquis communautaire w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (WSSW) oparte jest na 
zasadach współpracy, określonych w Tytule VI (artykuł K Traktatu o Unii Europejskiej oraz „trzecim 
filarze", mimo że pewne postanowienia „pierwszego filaru" (Traktat WE) i przepisy prawne są z nim także 
blisko związane. 

Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne UE obejmują przede wszystkim: politykę azylową, kontrolę 
granic zewnętrznych i imigrację, współpracę w dziedzinie celnej oraz współpracę policji w ściganiu 
poważnych przestępstw, w tym handlu narkotykami, a także współpracę sądów w sprawach karnych i 
cywilnych. Traktat o Unii Europejskiej stanowi, że kluczowymi zasadami, na których opiera się współpraca, 
to także te postanowienia, które są zawarte zwłaszcza w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz 
Konwencji genewskiej z 1951 r., o statusie uchodźców. Pośrednio omawianą współpracę normują również 
międzynarodowe konwencje dotyczące tej dziedziny, szczególnie zaś uchwalone przez Radę Europy, Narody 
Zjednoczone i Konferencję w Hadze. Dorobek prawny trzeciego filaru acquis communautaire jest różny od 
zasad pierwszego filaru. Składa się on z konwencji, wspólnych działań i uchwał (w tym uzgodnionych 
elementów projektowanych instrumentów, które podlegają teraz negocjacjom). Wiele konwencji UE (łącznie 
z Konwencją dublińską z 1990 r., i konwencjami odnoszącymi się do ekstradycji, oszustw i EUROPOLU) 
zostało już uzgodnionych przez Radę Unii Europejskiej i obecnie trwają procesy ratyfikacyjne w 
parlamentach krajowych. Kilka innych konwencji, w tym jedna na temat granic zewnętrznych, znajduje się na 
różnym poziomie zaawansowania negocjacji w Radzie. Acquis communautaire w sprawach wymiaru 
sprawiedliwości i spraw wewnętrznych wymaga praktycznej współpracy na wysokim szczeblu, jak również 
istnienia odpowiedniego ustawodawstwa i jego ostatecznego wprowadzenia. 

Nowy Traktat 

Wejście w życie Traktatu, będącego wynikiem pracy Międzyrządowej Konferencji w Amsterdamie, 
oznaczać będzie koniec obecnie istniejących ram współpracy. 

Przypominając cel, jakim jest rozwinięcie Unii w „obszar swobody, bezpieczeństwa i sprawiedliwości", nowy 
Traktat wprowadza te sprawy, wraz ze swobodnym przepływem osób, azylem i migracją, w sferę 
kompetencji Wspólnoty. 
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Jeżeli chodzi o swobodny przepływ osób, nowy Traktat przewiduje włączenie acquis communautaire z 
Schengen w ramy Unii Europejskiej i zobowiązuje państwa kandydujące do członkostwa w UE do pełnej 
akceptacji acquis. 

Jeżeli chodzi o sprawy pozostające w ramach współpracy międzynarodowej, np. działania policji i sądów w 
sprawach karnych, nowy Traktat przewiduje wzmocnienie systemu współdziałania. 

Układ Europejski i Biała Księga 

Układ Europejski zawiera postanowienie o współpracy w zwalczania handlu narkotyków i praniu brudnych 
pieniędzy. 

Biała Księga nie zajmuje się bezpośrednio zagadnieniami trzeciego filaru, ale odnosi się do spraw pierwszego 
filaru, takich, jak pranie brudnych pieniędzy i swobodny przepływ osób, które są blisko związane z 
zagadnieniami wymiaru sprawiedliwości i sprawami wewnętrznymi. Wspomina również o Konwencji 
brukselskiej i Konwencji rzymskiej. 

Streszczenie 

Ogóle warunki wstępne współpracy w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych 

Polska przystąpiła do Rady Europy w 1991 r. i ratyfikowała większość ważnych dokumentów dotyczących 
ochrony praw człowieka. Polska konstytucja przewiduje niezawisły, kierujący się zasadą praworządności, 
system sądownictwa. 

Reformy instytucjonalne w wymiarze sprawiedliwości są już zaawansowane i idą w dobrym kierunku. 
Osiągnięto znaczny postęp, ale wciąż jeszcze dużego wysiłku wymaga jego transformacja, tak aby stworzyć 
skuteczne, demokratyczne instytucje, które sprostają wymogom acquis communautaire w dziedzinie wymiaru 
sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Wielkość i geograficzne położenie Polski, na przecięciu się szlaków 
migracji i handlowych w Europie Środkowej, stawiają przed nią szczególne wyzwanie. Zgłoszono projekt 
nowego prawa o ochronie danych, tak aby odpowiadało ono wymaganiom UE. Polska nie ratyfikowała 
jeszcze konwencji o ochronie danych z 1990 r. (Por. także rozdział o Jednolitym Rynku). 

Polityka azylowa 

Polska ratyfikowała Konwencję genewską i Protokół z 1967 r. Polska Konstytucja przewiduje prawo do azylu. 
Obecnie podstawowym aktem prawnym w tej dziedzinie są: 
ustawa o cudzoziemcach z 1963 r. (z poprawkami z 1991 r.) oraz kodeks postępowania administracyjnego. 
Oba te dokumenty zawierają pewne luki, na przykład co do przyspieszonych procedur i bezpieczeństwo 
krajów trzecich. Nowa, całościowa ustawa o cudzoziemcach, zmieniająca przepisy azylowe, jak i bardziej 
ogólne zagadnienia związane z imigracją, została przedłożona Sejmowi. Uchodźcy i osoby proszące o 
udzielenie azylu przybywają do Polski w większości z krajów arabskich, byłej Jugosławii, Wspólnoty 
Niepodległych Państw i z Azji. 
Kontrola imigracyjna/graniczna 

W 1995 r. granice Polski przekroczyło blisko 237 min osób. Z przyczyn ekonomicznych wielu nielegalnych 
emigrantów, szczególnie z WNP i coraz więcej z Azji, usiłuje dostać się do Niemiec, ale także zostać w 
Polsce. Obecnie nie istnieje skuteczna kontrola nad przebywającymi na terytorium Polski imigrantami. Nowa 
ustawa o cudzoziemcach wniesiona do Sejmu, zapewni system skutecznej kontroli. Polska zezwala na 
bezwizowy 
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wjazd osobom z krajów zachodnich. Także bezwizowo, na podstawie listu-zaproszenia, wjeżdżają do Polski 
obywatele WNP. Polska dysponuje właściwymi środkami prawnymi i administracyjnymi regulującymi 
sprawy deportacji, zatrzymania i odpowiedzialności przewoźników. Polska podpisała umowy o readmisji z 
państwami, które przystąpiły do Układu z Schengen oraz z Grecją, Bułgarią, Czechami, Węgrami, Rumunią, 
Słowacją, Rosją, Ukrainą oraz z Białorusią. Kontrola granic ma dla Polski priorytetowe znaczenie. 
Zorganizowane grupy przestępcze usiłują przeprowadzać nielegalnych imigrantów na Zachód przez polskie 
granice. Polska blisko współpracuje z niektórymi państwami członkowskimi WE, zarówno na granicach 
zachodnich, jak i wschodnich, w celu wprowadzenia potrzebnych procedur oraz ułatwień, i jest gotowa do 
rozwinięcia ich do poziomu, umożliwiającego jej przystąpienie do Konwencji z Schengen. 

Współpraca policji 

Od 1989 r. wzrosła znacznie zorganizowana przestępczość, szczególnie w dziedzinie przestępstw 
gospodarczych, produkcji i handlu narkotykami, podrabiania towarów, nielegalnego handlu bronią, handlu 
kobietami, skradzionymi samochodami, prania pieniędzy i wymuszeń. Częściowo z powodu swych 
wewnętrznych problemów w tej dziedzinie, Polska jest bardzo aktywna na forum międzynarodowym, w tym 
w ONZ, w promowaniu środków służących zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, w tym współpracy, 
oraz współdziałania w opracowaniu innych, skutecznych rozwiązań prawnych. Ustawodawstwo wewnętrzne 
jest obecnie reformowane, tak aby zapewnić skuteczne zwalczanie przestępczości zorganizowanej i 
przestępstw finansowych. W 1994 r. w policji utworzono jednostkę do zwalczania przestępczości 
zorganizowanej. Specjalne jednostki istnieją także w niektórych ministerstwach (Ministerstwie Finansów, 
Narodowym Banku Polskim, Ministerstwie Sprawiedliwości), jednak wewnętrzna koordynacja nie jest 
najlepsza. Polska nie podpisała jeszcze konwencji dotyczącej prania brudnych pieniędzy z 1990 r., ale 
wprowadziła odpowiednie krajowe instrumenty i mechanizmy. (Por. rozdział na temat Jednolitego Rynku). 
Polska ma poważny problem z wymuszonym handlem kobietami, zarówno z Polski na zachód, jak i z WNP 
do Polski. Skuteczność wysiłków Polski w zwalczaniu wszelkich form zorganizowanej przestępczości 
utrudniają ograniczenia instytucjonalne i finansowe. Polska nie doświadcza żadnych szczególnych zagrożeń 
terroryzmem, rząd jednakże podjął działania przeciwko terroryzmowi (łącznie z ratyfikowaniem Konwencji 
strasburskiej z 1977 r.). 

Narkotyki 

Polska jest poważnym producentem narkotyków syntetycznych, szczególnie na eksport do Skandynawii, 
wyraźny jest także wzrost spożycia w kraju. W ostatnich latach zlikwidowano wiele nielegalnych 
laboratoriów produkujących amfetaminę. Zatrzymano też duże ilości heroiny i kokainy. Polska podpisała 
główne międzynarodowe konwencje dotyczące narkotyków. Obecnie reformowany jest polski wewnętrzny 
system prawny i instytucjonalny, który umożliwi lepsze przeciwdziałanie narkomanii, łącznie z 
wprowadzeniem krajowego programu zapobiegania narkomanii oraz systemu informacji. W Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych powołano centralną jednostką do koordynowania działań związanych z zagadnieniem 
narkomanii, nowymi przepisami prawnymi obejmującymi zakup kontrolowany (obecnie wprowadzonymi) 
oraz ustawą o zapobieganiem narkomanii (w przygotowaniu). 

Współpraca sądownictwa 

Reforma polskiego sądownictwa jest zaawansowana. Kładzie się w niej nacisk na problem rozwoju kadr. 
Istnieją przepisy o współpracy sądów w sprawach karnych i cywilnych, Polska ratyfikowała główne 
międzynarodowe konwencje karne i cywilne, zawarła także umowy bilateralne (np. dotyczącą spraw 
cywilnych z Niemcami), zaś przepisy ustawodawstwa krajowego dopuszczają współpracę. Polska złożyła 
wniosek o przystą- 

83 



pienie do Konwencji z Lugano. Przyjęła również niektóre konwencje haskie, choć żadnej z nich nie 
ratyfikowała. 

Ocena bieżąca i perspektywiczna 

W związku z położeniem geograficznym (granica z UE, kilkoma krajami stowarzyszonymi i WNP) oraz 
wielkością, a także trudnościami z przeprowadzeniem reform w pewnych dziedzinach, Polska stoi w obliczu 
poważnych wyzwań w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Polska podjęła poważne 
działania, aby sprostać tym wyzwaniom. W większości obszarów istnieje już właściwe ustawodawstwo 
krajowe i zostały przyjęte międzynarodowe konwencje, nadal jednak brakuje regulacji dotyczących ochrony 
danych osobowych, czy statusu cudzoziemców. Polityka wizowa wobec WNP pozostaje sprawą do 
rozważenia. Obecnie rozważa się poważną reformę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, której skutkiem 
powinna być poprawa ogólnej skuteczności działania instytucji wymiaru sprawiedliwości i spraw 
wewnętrznych w ramach państwa prawa. Jednakże wciąż nie jest jasne, czy to pomoże poprawić koordynację 
między odpowiedzialnymi służbami. Poważne problemy wiążą się ze sprawami korupcji, zaufania i 
sprawności technicznej. Sądownictwu brakuje podstawowego doświadczenia w dziedzinie rządów prawa i w 
sprawach dotyczących UE. Polska dużo się nauczyła jak skuteczna może być współpraca z wymiarem 
sprawiedliwości i w sprawach wewnętrznych. Dysponuje już pewną liczbą doświadczonych urzędników. 
Potrzebne są dalsze działania, aby sprostać obowiązujących w Unii standardom. 

Wniosek 

Polska stoi w obliczu poważnych wyzwań w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, 
szczególnie jeżeli chodzi o narkotyki, zarządzanie przejściami granicznymi, migrację i przestępstwa 
transgraniczne. Zakładając, że nadal będą czynione kroki w kierunku poprawy sytuacji, Polska będzie mogła 
przyjąć acquis communautaire w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (obecnych i 
przyszłych) w okresie najbliższych kilku lat. 

3.8 Polityka zewnętrzna 

Handel i międzynarodowe stosunki gospodarcze 

Acquis communautaire w tej dziedzinie określa głównie wielostronne i dwustronne zaangażowanie w politykę 
handlową Wspólnoty oraz jej autonomiczne instrumenty obronne w handlu. 

Układ Europejski zawiera postanowienia w wielu dziedzinach wymagających od stron działań zgodnych z 
zasadami Światowej Organizacji Handlu/Ogólnego Porozumienia na temat Taryf Handlowych lub innymi 
zobowiązaniami w tych kwestiach. 

Biała Księga zawiera postanowienia w tej dziedzinie. 

Streszczenie 

Polska jest członkiem Światowej Organizacji Handlu (WTO) i dlatego obowiązują ją zasady 
otwartej gospodarki handlowej. Polska jest aktywnym obserwatorem porozumie- 
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nią na temat lotnictwa cywilnego GATT i przy przystępowaniu będzie musiała spełniać zobowiązania 
wynikające z wielostronnych porozumień WTO, których Wspólnota jest stroną. 

Obecnie Polska nie utrzymuje ilościowych ograniczeń na wyroby włókiennicze lub produkty odzieżowe. Po 
przyjęciu do Wspólnoty polityka dotycząca artykułów włókienniczych zostałaby rozciągnięta na Polskę. 
Jakiekolwiek ograniczenia Wspólnoty, utrzymywane w momencie wejścia Polski do niej, wymagałyby 
dostosowań, tak aby w odpowiednim zakresie uwzględnić jej przystąpienie. 

Ocena bieżąca i perspektywiczna 

Po przystąpieniu do Unii Polska musiałaby stosować wspólnotowe Wspólne Taryfy Celne oraz przepisy 
handlu zewnętrznego Wspólnej Polityki Rolnej. Pourugwajska średnia ważona najbardziej preferowanych ceł 
krajowych na produkty przemysłowe wynosić będzie 9,9% dla Polski i 3,6% dla Wspólnoty. Stopniowe 
wprowadzanie postanowień w sprawie wolnego handlu między Polską a Wspólnotą do czasu przystąpienia, 
zmniejszy nacisk na przemysł krajowy, a jego efektem będzie stosowanie niższych wspólnotowych 
Wspólnych Taryf Celnych. 

W stosunkach z organizacjami międzynarodowymi Polska powinna respektować postanowienia Układu 
Europejskiego oraz zapewnić harmonijne przyjęcie jej przyszłych zobowiązań, jako państwa członkowskiego 
Unii. 

W chwili przystąpienia Polska stanie się stroną różnych wspólnotowych umów preferencyjnych. Umowy 
preferencyjne między Polską a krajami trzecimi musiałyby, ogólnie biorąc, zostać z chwilą przystąpienia 
zerwane. 

Utrzymują się obawy co do handlu towarami, szczególnie jeżeli chodzi o środki podjęte lub planowane przez 
polskie władze w przemyśle motoryzacyjnym i sektorze stalowym (hutniczym). W celu usunięcia przeszkód 
w handlu, środki te powinny zostać dostosowane do legislacji WE 

Jeśli chodzi o handel usługami i zakładanie przedsiębiorstw, istnieją pewne różnice w traktowaniu krajów 
trzecich w ramach GATS. Polska wykazuje jednak chęć współpracy ze Wspólnotą przy określeniu i 
rozwiązaniu wszelkich podstawowych niezgodności między zobowiązaniami przyjętymi przez nią wobec 
GATS i wobec Wspólnoty. 

W chwili przystąpienia Polska musiałaby znieść krajowe ustawodawstwo w dziedzinie ochrony handlu i 
przyjąć prawo WE. 

Doświadczenie z poprzednich przystąpień wykazuje, iż automatyczne rozszerzenie istniejących środków 
antydumpingowych na nowe państwa członkowskie powoduje, że kraje trzecie poddają w wątpliwość 
zgodność tego rodzaju posunięć z odpowiednimi postanowieniami Światowej Organizacji Handlu. Dowiodło 
ono także, że przystąpienie tworzy potencjalne możliwości obchodzenia przyjętych przez Wspólnotę środków 
w ramach instrumentów ochrony handlu. 

Taka sytuacja ma miejsce, gdy przed przystąpieniem znaczne ilości towarów podlegających istniejącym 
środkom eksportuje się na terytorium przyszłego państwa członkowskiego i - w momencie przystąpienia - są 
one automatycznie zwalniane i są już przedmiotem swobodnego obiegu na zwiększonym obszarze celnym. 
Oba te problemy powinny zostać rozwiązane jeszcze przed przystąpieniem Polski do Unii. 
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Polska należy trzech z czterech porozumień o nieproliferacji broni masowej zagłady i zamierza przystąpić do 
czwartego. Polska wprowadza wspólnotową listę kontrolną jednostek podwójnego użytku. Kontroluje 
również eksport broni. W praktyce ustawodawstwo dotyczące kontroli eksportu w Polsce okazuje się 
surowsze niż w większości państw członkowskich Wspólnoty. Ważne będzie utrzymanie skuteczności 
kontroli podczas dostosowywania polskiego ustawodawstwa, jeżeli wielkość obrotu towarami wrażliwymi 
wzrośnie. 

Wniosek 

Polska osiągnęła dobry poziom, jeżeli chodzi o spełnianie wymagań Wspólnoty w tej dziedzinie podczas 
najbliższych kilku lat, jednak pod warunkiem, że usunie istniejące bariery w handlu. 

Rozwój 

Acquis communautaire dotyczące rozwoju sektora stanowi zasadniczo Konwencja z Lome, która obowiązuje 
do 2000 r. 

Ani Układ Europejski, ani Biała Księga nie zawierają żadnych postanowień w tej dziedzinie. 

Streszczenie 

Polska nie zawarła preferencyjnych umów handlowych z krajami ACP (Afryka, Karałby, obszar Pacyfiku). 
Niemniej zgodnie ze schematem GSP (uogólnionego systemu preferencji), Polska preferencyjnie traktuje 
wiele krajów (łącznie z krajami ACP), w których wartość PKB na głowę mieszkańca nie przekracza tej, jaka 
jest w Polsce, jak również, niektórym krajom najsłabiej rozwiniętym. Polska nie udziela dostępu bezcłowego. 

Polska bierze aktywny udział w pracach w Międzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju (2 min USD w 1996 
r.). Istnieje również Ogólna Rezerwa Rady Ministrów, z której przeznacza się środki na pomoc humanitarną. 

Ocena bieżąca i perspektywiczna 

Przystępując do UE, Polska powinna objąć swoim preferencyjnym reżimem handlowym kraje ACP i wziąć 
udział, razem z innymi państwami członkowskimi Unii, w finansowaniu Europejskiego Funduszu Rozwoju 
(EFR), który zapewnia pomoc finansową w ramach Konwencji z Lome. 

Stosowanie reżimu handlowego według Konwencji z Lome nie powinno - ogólnie biorąc - stanowić dla 
Polski trudności. 

Nowe państwa przystępują zazwyczaj do Konwencji z Lome podpisując stosowny protokół w dniu 
przystąpienia do UE. 

Wniosek 

Polska jest w dobrym położeniu, aby być w stanie spełnić wymagania UE w tej dziedzinie w ciągu 
następnych kilku lat. 
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Cła 

Acquis communautaire w tym sektorze stanowi Kodeks Celny Wspólnoty (CCC-Community Customs Code) i 
jego postanowienia wprowadzające. Scalona Nomenklatura WE, Wspólna Taryfa Celna łącznie z 
preferencjami handlowymi, kontyngentami celnymi i zawieszeniami taryfowymi, oraz inne przepisy 
dotyczące ceł. 

Układ Europejski dotyczy ustanowienia strefy wolnego handlu ze Wspólnotą oraz stopniowego usuwania ceł 
na wiele różnych produktów, zgodnie z przejrzystymi harmonogramami, poczynając od daty wejścia układu 
w życie. 

Biała Księga wymienia w pierwszym etapie, środki konsolidacji i ukierunkowania wolnego handlu 
ustanowionego Układem Europejskim, w tym ustawodawstwo kompatybilne z Kodeksem Celnym, Scaloną 
Nomenklaturą, itp. Etap drugi polega na przyjęciu całego ustawodawstwa Wspólnoty, z perspektywą 
przyłączenia się do unii celnej w momencie przystąpienia. 

Streszczenie 

Z chwilą przystąpienia do Unii, polskie organy celne musiałyby przyjąć na siebie całą odpowiedzialność za 
ochronę i kontrolę swych odcinków zewnętrznej granicy WE. Oprócz postanowień o opodatkowaniu 
pośrednim, byłyby odpowiedzialne za wprowadzenie i egzekwowanie na zewnętrznej granicy Wspólnoty 
wspólnej polityki handlowej, wspólnej polityki rolnej, wspólnej polityki w dziedzinie rybołówstwa itd. 

Zdolność Polski do pełnego wdrożenia acquis communautaire oznacza także odpowiednią infrastrukturę i 
wyposażenie, w szczególności komputeryzację i możliwość zastosowania środków ścigania oraz 
ustanawiania skutecznych organizacji celnych o wystarczającej liczbie wykwalifikowanych i 
zaangażowanych pracowników, wykazujących wysoki stopień zintegrowania. 

Sejm przyjął ustawodawstwo kompatybilne z kodeksem celnym Wspólnoty w listopadzie 1996 r. Wejdzie w 
życie od l stycznia 1998 r. Regulacje kodeksu celnego i ustawodawstwo dotyczące towarów podrobionych i 
pochodzących z nielegalnych źródeł, zgodne z ustawodawstwem Wspólnoty, wejdą w życie w tym samym 
terminie. 

Polska nomenklatura towarów jest coraz bliższa Scalonej Nomenklatury Wspólnoty. Obecnie nie istnieje 
jeszcze prawnie wiążący system informacji taryfowej, ale polski ustawodawca pracuje już nad 
przygotowaniem zintegrowanej taryfy celnej, co w dużym stopniu powinno ułatwić porównanie polskich 
stawek taryfowych ze stawkami Wspólnej Taryfy Celnej. 

l stycznia 1997 r. Polska przyjęła nowy system kumulacji pochodzenia między krajami europejskimi. 

l lipca 1996 r. Polska stała się stroną umowy Konwencji dotyczącej wspólnego tranzytu EC/EFTA i 
Konwencji dotyczącej uproszczenia formalności. 

Komisja wyraża zaniepokojenie co do skuteczności kontroli celnej towarów przywożonych do polskich 
portów w celu transportu do Wspólnoty, a także odnośnie przygotowań do certyfikacji towarów 
przeznaczonych na import do Wspólnoty przy preferencyjnych stawkach taryfowych. 
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Ocena bieżąca i perspektywiczna 

Polska powinna dostosować swe procedury do ustawodawstwa Wspólnoty, jeżeli chodzi o przygotowania 
zawieszające i procedury celne o znaczeniu gospodarczym, a szczególnie reżim przetwarzania pod kontrolą 
celną, co nie jest obecnie stosowane, zgodnie z obowiązującym prawem. W chwili przystąpienia do 
Wspólnoty, potrzebne będą pewne techniczne przygotowania przejściowe, szczególnie dla operacji 
rozpoczynających się przed dniem przystąpienia, które zakończą się po tej dacie. 

Ważne będzie, aby polskie organy celne mogły w pełni uczestniczyć w różnych skomputeryzowanych 
systemach zarządzania, w rynku celnym Unii/Rynku Wewnętrznym, cłami i w postanowieniach dotyczących 
podatków pośrednich, jak również skomputeryzowanych systemach wzajemnej pomocy administracyjnej w 
dziedzinie ceł, rolnictwa i podatków pośrednich. 

W momencie przystąpienia do Unii nastąpi zniesienie kontroli celnej na granicy Polski z państwami 
członkowskimi UE i innymi państwami przystępującymi. Środki potrzebne na budowę placówek granicznych 
wzdłuż granic z państwami, które nie będą członkami UE, powinny zostać uwzględnione w planie 
strategicznym. 

Jeżeli chodzi o sprawy organizacyjne i personalne, Polska systematycznie przybliża się do obowiązków, jakie 
muszą zostać wypełniane przez nowoczesną administrację celną, chociaż nadal pozostają pewne różnice w 
porównaniu z UE. 

Nieodpowiednie stosowanie Scalonej Nomenklatury przy imporcie pojazdów samochodowych z kraju 
trzeciego rodzi pytanie, czy polskie władze chcą stosować ten system jednolicie i konsekwentnie, tak jak 
wszystkie inne państwa członkowskie. 

Wniosek 

Jeżeli Polska będzie konsekwentnie działać na rzecz zbliżenia, szczególnie usprawniając zarządzaniem i 
zwiększając tempo komputeryzacji, to osiągnie gotowość do spełniania obowiązków administracji kwestiami 
celnymi w UE już w najbliższych latach. 

Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa 

Od 1989 r. Polska przeorientowała swą politykę zagraniczną i bezpieczeństwa w kierunku integracji 
europejskiej i euroatlantyckiej. Poprawa stosunków z krajami sąsiedzkimi również była priorytetem dla 
kolejnych polskich rządów. Polska jest aktywnym uczestnikiem dialogu przewidzianego w ramach Wspólnej 
Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa i tam gdzie jest zapraszana, zawsze popiera działania Unii w tym 
zakresie. Polska jest członkiem ONZ, OBWE, Rady Europy i wielu innych organizacji międzynarodowych. 
Jest partnerem stowarzyszonym Unii Zachodnioeuropejskiej, uczestniczy w NACC i Partnerstwie dla Pokoju, 
a także jasno wyraziła wolę stania się jak najszybciej pełnoprawnym członkiem Unii Zachodnioeuropejskiej i 
NATO. Została zaproszona do otwartych negocjacji o członkostwo w NATO. Polskie oddziały uczestniczą w 
siłach IFOR/SFOR. Działa także w wielu regionalnych organizacjach między innymi w Radzie Krajów 
Morza Bałtyckiego, CEFTA i Inicjatywie Środkowoeuropejskiej. 

Nie istnieją spory terytorialne między Polską a jakimkolwiek państwem członkowskim 
Unii. Polska nie ma także żadnych terytorialnych sporów ani innych konfliktów 
z sąsiadującymi krajami stowarzyszonymi. Wszystkie granice państwa potwierdzone 
są traktatami. Ustalenia dotyczące ruchu granicznego z Ukrainą, Białorusią, Litwą 
i rosyjskim okręgiem kaliningradzkim są mniej satysfakcjonujące niż z innymi sąsiadami 
Polski. Istnieją duże skupiska polskiej mniejszości narodowej na Litwie, w Białorusi, na 
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Ukrainie i w Rosji, ale ich sytuacja nie powoduje żadnego poważnego problemu. Polska dokonała 
szczególnych wysiłków w kierunku poprawy i ożywienia stosunków z Litwą i Ukrainą, na przykład poprzez 
powołanie połączonych polsko-litewskich i polsko-ukraińskich batalionów przeznaczonych do uczestniczenia 
w operacjach pokojowych. 

Polska ma liczną służbę dyplomatyczną, co pozwoli jej jako państwu członkowskiemu Unii odgrywać w 
pełni aktywną i skuteczną rolę. Utrzymuje 67 przedstawicielstw zagranicznych i zatrudnia około 700 
członków personelu dyplomatycznego. 

Polska popiera nie rozprzestrzenianie broni jądrowej, biologicznej i chemicznej i jest sygnatariuszem 
wszystkich istotnych międzynarodowych porozumień dotyczących kontroli zbrojeń. Sprawuje ścisłą kontrolę 
w związku z podwójnym wykorzystaniem technologii, będąc członkiem wszystkich istniejących obecnie 
istotnych systemów kontroli eksportu. Polskie siły zbrojne, dość znaczne, są pod demokratyczną kontrolą. 
Baza przemysłowa do produkcji sprzętu wojskowego znacznie się w ostatnich latach zmniejszyła i znajduje 
się w okresie reorganizacji. 

W memorandum towarzyszącym wnioskowi o członkostwo w Unii Polska potwierdziła, że jest gotowa i 
zdolna uczestniczyć w pełni i aktywnie we Wspólnej Polityce Zagranicznej i Bezpieczeństwa. 

Ocena polskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa daje podstawy by oczekiwać, że jako państwo 
członkowskie, Polska będzie w stanie skutecznie spełniać swe obowiązki w tej dziedzinie. 

3.9 Kwestie finansowe 

Kontrola finansowa 

Wprowadzenie polityk wspólnotowych, szczególnie w dziedzinie rolnictwa czy funduszy strukturalnych, 
wymaga skutecznego systemu zarządzania oraz kontroli wydatków publicznych, zawierającego przepisy 
dotyczące przeciwdziałania defraudacjom. Harmonizacja prawa umożliwi ponadto wprowadzenie systemu 
„środków własnych" wraz z zadowalającymi regulacjami z zakresu rachunkowości. 

Układ Europejski nie zawiera żadnych szczegółowych postanowień dotyczących kontroli księgowej lub 
finansowej. To samo odnosi się do Białej Księgi. 

Streszczenie 

Najwyższa Izba Kontroli (NIK) jest państwowym organem kontrolnym, przeprowadzającym zewnętrzną 
kontrolę i inne działania kontrolne na wniosek Sejmu. Sejm przyjmuje budżet państwa zawsze po 
rozpatrzeniu opinii przedstawionej przez prezesa NIK. NIK przedstawia także Sejmowi analizę wykonania 
budżetu państwa i wytyczne w sprawach polityki monetarnej, jak również roczny raport z ich 
przeprowadzenia. 

Nie istnieje żaden centralny, niezależny organ wewnętrznej kontroli. Każde ministerstwo, departament 
odpowiedzialny jest za prowadzenie kontroli wewnętrznych; nie istnieje żaden akt prawny całościowo 
regulujący zasady kontroli wewnętrznej w administracji publicznej. 

Rada Ministrów sprawuje ogólny nadzór nad realizacją budżetu państwa i może wydawać wytyczne w 
sprawie realizacji polityki budżetowej. Minister Finansów sprawuje ogólną kontrolę nad wpływami do 
budżetu państwa i wydatkami z budżetu oraz bilan- 
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sem budżetowym. Oddzielne jednostki (ministrowie i wojewodowie) nadzorują i kontrolują całkowite 
zarządzanie finansami w podległych sobie jednostkach organizacyjnych, realizację zadań budżetowych i 
rozliczanie dotacji udzielonych na ten cel z budżetu państwowego. Kontrola skarbu dokonywana przez 
Ministra Finansów, jak się wydaje, jest skoncentrowana na tych gałęziach przemysłu, do których kierowane 
są duże środki z budżetu i które mają niedobre „notowania" z powodu naruszania przepisów prawa i 
niedostatecznie dbają o spłatę odsetek. 

Niezależność władz regionalnych została wymuszona przez wprowadzenie w 1993 r. Izb Obrachunkowych, 
umożliwiających niezależny nadzór nad finansami lokalnymi. Zarządy tych Izb mają pewne obowiązki w 
zakresie zarządzania i kontroli budżetowo-finansowej w gminach. 

Oszustwa i ich karanie podlegają przepisom innych aktów prawnych, zgodnie z charakterem popełnionego 
przestępstwa. Nie istnieje organ centralny, którego zadaniem byłoby przeciwdziałanie i zwalczanie oszustw. 
Prokuratura (podległa ministrowi sprawiedliwości, który jest jednocześnie prokuratorem generalnym) oraz 
policja (składająca sprawozdania Komendantowi Głównemu, podległemu ministrowi spraw wewnętrznych) 
mają uprawnienia do zwalczania oszustw. 

Polski kodeks celny został przyjęty przez Sejm w listopadzie 1996 r. Wejdzie w życie w 1998 r. Kontrola 
zewnętrzna w tej dziedzinie zapewnia Najwyższa Izba Kontroli i minister finansów, a kontrolę wewnętrzną - 
biuro Kontroli Wewnętrznej Głównego Urzędu Ceł oraz departamenty Głównego Urzędu Ceł w ramach 
nadzoru funkcyjnego. 

Administracja celna odpowiada za wymierzanie i pobieranie ceł importowych. Cła w Polsce podlegają 
kompetencji Ministerstwa Finansów. 

Ocena bieżąca i perspektywiczna 

Odnośnie do funduszy strukturalnych, nie ma obecnie jednolitej polityki, porównywalnej z systemem UE. 
Rada Ministrów jest głównym organem decyzyjnym, jeżeli chodzi o programy strukturalne. Ich realizacja 
spoczywa w rękach właściwych ministerstw i instytucji. 

Stan i perspektywy wdrażania acquis communautaire w odniesieniu do funduszy strukturalnych w 
nadchodzących latach wskazują, że system ten, w swym obecnym kształcie, zapewnia solidną bazę do 
przyszłego rozwoju. Wydaje się, że ogólne zasady systemu skutecznej kontroli istnieją także w rolnictwa. Jest 
to połączenie kontroli wewnętrznej i zewnętrznej, obejmującą kontrolę pieniężną, zarówno prawidłowość 
wydatków, jak i ich wartość. 

Polski system karania za oszustwa przeciwko interesowi finansowemu i gospodarczemu kraju, jest 
porównywalny z tym, jaki istnieje w państwach członkowskich Wspólnoty. Nie ma przeszkód w stosowaniu 
w Polsce postanowień artykułu 209(a) Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Jeśli chodzi o 
zadłużenie celne, nowe ustawodawstwo celne przewiduje regulacje identyczne z postanowieniami 
Wspólnoty. 

Należy kontynuować współpracę z Komisją, aby ustalić, czy system rachunkowości obecnie stosowany w 
Polsce jest kompatybilny z regulacją 1552/89 i w jaki sposób przeprowadzane są kontrole. Organy kontroli 
wewnętrznej i zewnętrznej jako takie jeszcze nie osiągnęły dostatecznego poziomu skuteczności i nie można 
ich uznać za kompatybilne z ogólnie przyjętymi normami europejskimi - zarówno na poziomie państw 
członkowskich, jak i Wspólnoty. 
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Wniosek 

Został uczyniony pewien postęp. Proces wdrażania systemów kontroli finansowej wymagać będzie 
znacznego wysiłku ze strony polskiej administracji. Niemniej, jeżeli uzyskane zostaną potrzebne środki, 
Polska powinna być w stanie, w średniookresowej perspektywie, spełnić wymagania UE w tej dziedzinie. 

Implikacje budżetowe 

Dokument zatytułowany „Agenda 2000" wyznacza ogólne ramy finansowe, które powinny przewidzieć 
wpływ przyszłego poszerzenia na budżet UE w średniookresowej perspektywie. Ma to zapewnić zgodność 
wszelkich poszerzeń z proponowanymi wytycznymi polityki Wspólnotowej w rozsądnych granicach 
budżetowych. 

Obecnie, jest za wcześnie na dokładne oszacowanie możliwych implikacji budżetowych dla każdego z krajów 
kandydujących do członkostwa w Unii. Dokładny wpływ poszerzenia może różnić się znacząco zależnie od 
wielu czynników: 

• data przystąpienia przez państwo kandydujące, 

• rozwoju polityki Wspólnoty, jaki może mieć miejsce między dniem dzisiejszym a dniem 
przystąpienia, szczególnie decyzji, jakie zostaną podjęte co do dalszych reform Wspólnej Polityki 
Rolnej i nowych wytycznych dotyczących pomocy strukturalnej, 

• postępu dokonanego przez państwa kandydujące, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy, zwiększenie 
konkurencyjności i wydajności oraz zdolności do przyjęcia acquis communautaire, 

• wynegocjonowanych rozwiązań przejściowych. 

Przy sporządzaniu wytycznych na przyszłość można uwzględnić jedynie kilka priorytetowych założeń w 
niektórych działach budżetu, jak też szacunki ogólne. 

Wydatki 

Jeżeli Wspólna Polityka Rolna miałaby zostać zreformowana według propozycji Komisję, w momencie, gdy 
reformy te zostałyby wprowadzone, a także patrząc w kategoriach jedynie środków interwencji rynkowej, 
przystąpienie Polski oznaczałoby dodatkowe zwiększenie wydatków o około 5-6%, liczonych zgodnie z 
poziomem przewidywanych wydatków dla piętnastu państw członkowskich. 

Po okresie wstępnym - alokacja dla Polski na środki strukturalne zapewne wyniosłaby około 4% PKB. 

Realizacja innych polityk wspólnotowych w nowych państwach członkowskich prawdopodobnie oznacza 
także dodatkowe wydatki, zapewne przekraczające ich dotychczasowy procentowy udział w PKB Unii, 
ponieważ dla pewnych rodzajów polityki dodatkowe koszty wprowadzania także zależą od liczby ludności, 
której dotyczą, rejonu geograficznego lub liczby państw członkowskich zaangażowanych w koordynację i 
harmonizację środków. PKB w Polsce wynosi obecnie 1,8% całkowitego PKB Unii. 

Przystąpienie Polski nie powinno pociągać za sobą znacznego wzrostu wydatków, jeżeli chodzi o zewnętrzne 
działania Unii. 
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Nie należy zapominać, że w momencie przystąpienia do Unii państw kandydujących, budżet Wspólnoty 
nie będzie ponosił kosztów grantów kierowanych do danego kraju zgodnie z różnymi programami 
przedprzystąpieniowymi, takimi jak np. PHARE. 

Konkludując, szacunkowe koszty w trzech wymienionych dziedzinach wynikające 
z przystąpienia Polski, powinny mieścić się corocznie w granicach od 7,5 do 9,5 miliarda 
ECU w latach 2005-2006 (licząc po cenach stałych z 1997 r.). 

Wpływy 

Zakładając pełne zastosowanie systemu finansowania ze środków własnych, udziały nowych państw 
członkowskich w budżecie Wspólnoty powinny, w kategoriach całkowitego PKB i VAT, (z uwzględnieniem 
zasad rozliczania VAT) być bliskie proporcji PKB Unii, co - w przypadku Polski - wynosi około 1,8%. 
Polska część tradycyjnych środków własnych będzie zależała od struktury jej obrotów handlowych w chwili 
przystępowania do Unii. 

Aby powołać skuteczny system dostępu, a następnie monitorowania własnych źródeł finansowania, zgodnie z 
wytycznymi regulacji Wspólnoty dotyczącymi tych właśnie instrumentów, Polska będzie musiała gruntownie 
przeanalizować swój obecny system celny. Ponadto, w celu dokładnego obliczenia środków PKB - trzeba 
będzie zdecydowanie usprawnić krajowy system statystyki narodowej, aby zapewnić jej wiarygodność i 
spójność. Poprawa statystyki będzie także istotna, aby przygotować podstawy do środków własnych VAT, co 
będzie tożsame z osiągnięciem zbliżenia polskiego systemu VAT do wytycznych zawartych w dyrektywach 
Wspólnoty. 

 
4. Zdolność administracji do zastosowania 

Acquis communautaire 
W grudniu 1995 r., w Madrycie Rada Europejska postanowiła, że harmonijna integracja z UE kandydujących 
do niej państw Europy Środkowej i Wschodniej wymaga zwłaszcza, dostosowania ich struktur 
administracyjnych. Niniejszy rozdział zajmuje się obecnym stanem administracji publicznej w Polsce, w tym 
istotnymi aspektami systemu sądownictwa, oraz rozważaniami na temat bieżącej i przyszłej zdolności Polski 
do jej właściwego funkcjonowania w nowoczesnym, demokratycznym państwie, ze szczególnym 
uwzględnieniem zagadnień związanych z administrowaniem sprawami, których dotyczy acquis 
communautaire. 

4.1 Struktury administracyjne 

Opis polskich struktur konstytucyjnych, ich uprawnień i zakresu odpowiedzialności, wraz z opisem władz 
lokalnych i regionalnych, znajduje się w Rozdziale l. 

Po reformie centralnej administracji państwowej z 1996 r., obecnie istnieje 16 ministerstw, Kancelaria 
Prezesa Rady Ministrów a także wiele organów, które w zasadzie mają rangę ministerstw, jak np.: takimi jak 
Komitet Integracji Europejskiej czy Rządowe Centrum Studiów Strategicznych. 

Służba publiczna została oparta na niezależnych, podstawach sformułowanych przez ustawę o służbie 
publicznej z 1996 r. Pełne wdrożenie przepisów ustawy zajmie pewien 
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czas, jednak już l stycznia 1997 r. weszły w życie przepisy regulujące status, nabór, zasady wynagradzania i 
kodeks dyscyplinarny dotyczący urzędników służby publicznej. Ustawa przewiduje ona ustanowienie 
mianowanej przez rząd Rady Służby Publicznej, która będzie realizować postanowienia ustawy, oraz 
Komitetu Służby Publicznej, w którego gestii znalazły się sprawy dotyczące odwołań, dyscypliny i 
kwalifikacji. 

Polityczna niezależność służby publicznej jest ogólnie respektowana. 

W administracji rzędowej jest zatrudnionych około 21 000 urzędników, natomiast we władzach lokalne kilka 
razy więcej. W dużych miastach i w zachodniej Polsce płace urzędników państwowych są niskie w 
porównaniu z sektorem prywatnym. Natomiast we wschodniej Polsce i w rejonach rolniczych ta sama praca 
jest bardziej atrakcyjna. 

Reforma administracji rządowej była kluczową kwestią dla obecnego rządu, wprowadzono bowiem szerokie 
zmiany w organizacji obowiązków ministerialnych, ustanowiono przy Premierze koordynującą kancelarię. 
Organy administracyjne, które służą pomocą Radzie Ministrów, zostały zreformowane z dniem l stycznia 
1997 r. 

Jeżeli chodzi o sprawy związane z UE, utworzono koordynacyjny, międzyresortowy Komitet Integracji 
Europejskiej, podległy Premierowi, oraz jednostki do spraw integracji europejskiej w każdym ministerstwie. 
(Por. też właściwy fragment Wstępu). 

4.2 Kompetencje administracyjne i sądowe 

W okresie komunistycznym Polska administrowana była zgodnie z planem centralnym. System 
komunistyczny odrzucał prymat rządów prawa i sprowadzał prawo i administrację do funkcji realizacji 
polityki partyjnej. Na tym tle, zarówno administracja, jak i prawo samo w sobie, były postrzegane przez 
społeczeństwo jako instrumenty kontroli politycznej. 

Ogólne struktury polskiej administracji państwowej są - w szerokim ujęciu - satysfakcjonujące. 

Niektóre części administracji publicznej są silne. Należy do nich system kontroli. Jednakże można także 
dostrzec istotne słabości, o czym świadczy np. powszechne zjawisko uchylania się od płacenia podatków czy 
niezadowalający mechanizm rozwiązań systemowych w dziedzinach takich jak zdrowie, bezpieczeństwo i 
środowisko naturalne. 

Podstawa prawna służby publicznej jest trwała, a jej niezależność nie jest kwestionowana. 

W służbie publicznej, nie ma dostatecznej liczby personelu merytorycznego, natomiast ma ona nadmiar 
personelu na poziomie wykonawczym Są duże problemy z naborem wysokokwalifikowanych, młodych kadr, 
znających języki obce do pracy w komórkach zajmujących się integracją z UE, Dotyczy to także innych 
instytucji. W dużej mierze jest to dziedzictwem przeszłości. Polski rząd - świadomy tej sytuacji - rozpoczął 
głęboką reformę podstaw prawnych służby publicznej i szeroko zakrojone reformy strukturalne w centralnych 
instytucjach zarządzających sprawami gospodarczymi kraju. Natomiast -jak dotychczas - niewiele zostało 
zrobione aby skutecznie rozwiązać poszczególne problemy, wpływające na organizację zdecentralizowanej 
władzy. 

Na zaufanie społeczeństwa do służby publicznej oddziałuje dziedzictwo przeszłości. Najczęstszy kontakt ma 
społeczeństwo z niższym personelem służby publicznej, usiłując załatwić swe sprawy na drodze 
zrutynizowanych procedur administracyjnych. Można domniemywać, iż osoby zatrudnione w niższych 
strukturach władzy nie są dobrą 
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wizytówką polskiej administracji publicznej. Istnieje korupcja. Niemniej, gdy takie zjawiska mają miejsce, 
nierzadko są one ujawniane i zwalczane. 

Wysiłki Polski, aby restrukturyzować i zreformować funkcjonowanie administracji publicznej na poziomie 
centralnym, są dobrze ukierunkowane. Jeżeli chodzi o poziom personelu, potrzebne będą wzmożone wysiłki, 
aby zatrudnić kompetentne kadry, a osoby słabo przygotowane odsunąć od służby państwowej. 

Powołanie Komitetu Integracji Europejskiej, określenie zakresu jego kompetencji, a także jednostek ds. 
integracji europejskiej w każdym ministerstwie jest bardzo istotnym osiągnięciem, które ułatwi działania 
integracyjne w Polsce. 

Dziedziny kluczowe przy wdrażaniu  acquis communautaire 

Jednolite stosowanie prawa WE: Skuteczność wdrażania acquis communautaire opiera się na domniemaniu, 
że władze sądownicze państw członkowskich są w stanie wypełnić postanowienia Traktatu dotyczące 
zapewnienia jednolitości i stosowania acquis communautaire oraz są przygotowane, aby zapewnić właściwe 
funkcjonowanie polityki Jednolitego Rynku i Wspólnoty w ogóle. Wysoki poziom, dobre kwalifikacje oraz 
osobiste zaangażowanie pracowników sądownictwa są niezbędne, by sądy krajów kandydujących stosowały 
prawo WE, w tym w sprawach o bezpośrednim skutku oraz sprawach wnoszonych przed Europejski Trybunał 
Sprawiedliwości zgodnie z artykułem 177 Traktatu o WE. 

System sądownictwa w Polsce boryka się z brakiem wyposażenia, środków i odpowiednim przygotowaniem 
merytorycznym kadr, szczególnie w kwestii znajomości prawa wspólnotowego. Dopiero nadrobienie tych 
braków, co wymaga jednak poważnego wysiłku, umożliwi skuteczne stosowanie acquis communautaire. 

Jednolity Rynek: Zdolność Polski do zapewnienia prawidłowego stosowania wymagań Wspólnoty w 
sprawach Jednolitego Rynku, szczególnie jeżeli chodzi o swobodny przepływ towarów i usług, będzie 
równoznaczna z powołaniem w pełni kompetentnych organów w dziedzinie regulacji, standaryzacji, 
certyfikacji i nadzoru, które będą w stanie działać zgodnie z zasadami WE. Analizy tych kwestii dokonano w 
Rozdziale 3.1 („Cztery swobody"). 

Biorąc pod uwagę kompetencje administracji, jeżeli chodzi o swobodny przepływ towarów, sytuacja w 
Polsce jest - ogólnie biorąc - zadowalająca, jednak wymaga dalszej pracy, tak aby zapewnić skuteczne 
wprowadzanie acquis communautaire. Instytucje odpowiedzialne za te sprawy powinny być większym 
stopniu niezależne. Należy powołać organy i stworzyć mechanizmy nadzoru rynkowego. Jeśli chodzi o 
swobodny przepływ usług, to polski sektor finansowy - oceniając go jako całościowy system - jest 
nadzorowany w sposób zadowalający. Dalsze usprawnienia są wprowadzane, a na skutki tych działań trzeba 
poczekać jeszcze kilka lat. Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego zatrudnia 473 pracowników. Komisja 
Papierów Wartościowych - 125, a Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń - 65. 

W celu spełnienia wymagań związanych z Jednolitym Rynkiem - mimo iż wiele rozwiązań funkcjonuje 
dobrze - nadal należy wzmocnić struktury wykonawcze. 

Konkurencja: Jak wyjaśniono w Rozdziale 3.1 („Konkurencja") wdrażanie zasad konkurencji wymaga 
ustanowienia organów antytrustowych i monitorujących pomoc państwa, tak aby system sądownictwa, 
administracja publiczna i właściwe jednostki gospodarcze posiadały dostateczną wiedzę na prawa i 
prowadzoną polityki w dziedzinie konkurencji. 
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W Polsce kompetentnym w tej dziedzinie organem centralnym jest Urząd Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów, w którym pracuje 140 osób. Jest to odpowiednia liczba. Poziom znajomości zagadnień jest 
dobry. Istnieją już struktury administracyjne umożliwiające wprowadzenie reguł WE w tej dziedzinie, choć 
wciąż nie funkcjonują one zgodnie z wymaganym poziomem przejrzystości. 

Telekomunikacja: Aby sformułować i wprowadzić w życie wielu regulacji liberalizujących, zawartych w 
acquis communautaire, należy powołać organ regulujący i ustalający politykę, trwale oddzielony od 
przedsiębiorstw. 

Departament Regulacji Ministerstwa Łączności zatrudnia 45 pracowników; wydaje się, że jest to liczba 
wystarczająca. 

Podatki pośrednie: Skuteczne wdrażanie acquis communautaire w dziedzinie podatków pośrednich zakłada 
istnienie struktur zdolnych do wprowadzenia ustawodawstwa WE odnoszącego się do harmonizacji podatku 
od wartości dodanej (VAT) i opłat akcyzowych w obszarze, gdzie kontrole podatkowe na wewnętrznych 
granicach UE zostały zniesione, a system akcyzowy opiera się na systemie składów podatkowych, natomiast 
podatki są określone według stawek lokalnych państwa członkowskiego. Wymaga to wysoce rozwiniętej oraz 
dobrze wyszkolonej, sprawnej służby o wysokim stopniu zintegrowania. 

W Polsce właściwym organem jest Ministerstwo Finansów (ministerstwo, 79 izb skarbowych i 326 urzędów 
podatkowych), łącznie około 4 000 pracowników. Z powodu dużej rotacji kadr, co częściowo wynika z 
odpływu wyszkolonego personelu do sektora prywatnego, trudno jest ocenić kompetencje zatrudnionej kadry. 
Aby zapewnić skuteczność wdrażania acquis communautaire w tej dziedzinie, trzeba będzie skonsolidować i 
podnieść ogólny poziom profesjonalny personelu, łącznie ze zwiększeniem liczby i intensywności szkoleń i 
podniesieniem wynagrodzeń. 

Rolnictwo: Administracyjne wymagania w rolnictwie dotyczą przede wszystkim weterynarii i kontroli 
fitosanitarnej, co umożliwi ochronę zdrowia społeczeństwa i zapewni swobodny przepływu produktów 
rolnych, a prawidłowe administrowanie mechanizmami CAP, zapewni także właściwy poziom kontroli i 
statystyki publicznej. Te kwestie omówiono w Rozdziale 3.4 („Rolnictwo"); natomiast standardom w 
dziedzinie statystyki poświęcono Rozdział 3.3 („Statystyka"). 

Jeżeli chodzi o kompetencje administracyjne w zakresie weterynarii i kontroli fitosanitarnych, Polska nią 
względnie dobrze rozwiniętą infrastrukturę, zarówno na granicach, jak i wewnątrz kraju. Liczba personelu w 
inspektoratach żywności i weterynarii nie jest obecnie Komisji znana. Jeżeli chodzi o zarządzanie ogólnymi 
wymaganiami CAP, trzeba będzie dostosować obecne struktury administracji. 

Spełnienie wymagań WE w tej dziedzinie wiąże się z koniecznością dalszych działań dostosowawczych. 

Transport: Stosowanie wymagań obowiązujących na Rynku Wewnętrznym WE oraz reguł konkurencji 
dotyczących sektora transportu, rozwój odpowiedniej infrastruktury i spełnienie innych aspektów wdrażania 
acquis communautaire w dziedzinie transportu będą dla nowych państw członkowskich wyzwaniem, 
zwłaszcza dla sposobu administrowania tą dziedziną. 

W Polsce rządowym organem odpowiedzialnym za tę dziedzinę jest Ministerstwo Transportu, zatrudnia ono 
280 pracowników. Brak jest wykwalifikowanego personelu. Budzi to szczególną troskę, jeżeli chodzi o 
wykonanie kontroli bezpieczeństwa. 
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Zatrudnienie i polityka socjalna: Głównym wymaganiem wobec centralnej administracji, jeżeli chodzi o 
acquis communautaire w tym zakresie, jest istnienie odpowiedniej inspekcji, szczególnie w sprawach zdrowia 
i bezpieczeństwa pracy. 

W Polsce Krajowy Inspektorat Pracy liczy około l 700 pracowników, chociaż nie jest jasne, czy wszyscy 
oni wypełnianie obowiązki ściśle związane z inspekcji pracy. Nie można wykluczyć, iż służby te będą 
musiały być wzmocnione. 

Polityka regionalna i spójność: Głównym wymaganiem administracyjnym w tej dziedzinie jest istnienie 
skutecznych organów administracyjnych, a szczególnie właściwe kompetencje i spójność działań w 
administrowaniu funduszami Wspólnoty. 

Polityką regionalną w Polsce zajmuje się Ministerstwo Gospodarki. Liczba osób zatrudnionych w 
ministerstwach, które zajmują się sprawami regionalnymi, wynosi 105 osób. Przyjęte w tej dziedzinie 
procedury nie są w pełni satysfakcjonujące, choć - przy pewnym wysiłku - można w miarę szybko poprawić 
sytuację w dziedzinie kontroli finansową (por. część „Kontrola finansowa"). 

Skuteczna administracja wdrażaniem acquis communautaire w tej dziedzinie będzie wymagała poprawy 
organizacji i lepszej koordynacji - co zapewni zarazem niezależną kontrolę administracyjną i budżetową. 

Środowisko naturalne: Polityka WE dotycząca środowiska naturalnego wymaga integracji ochrony 
środowiska z sektorową polityką WE, administracyjne wymagania w tej dziedzinie są potencjalnie bardzo 
szerokie, dotyczące wielu instytucji normalnie nie związanych z ochroną środowiska. Niemniej główna 
odpowiedzialność spoczywa na ministerstwach ochrony środowiska i podległych im instytucjach. 

W Polsce w Ministerstwie Ochrony Środowiska jest zatrudnionych 300 osób. Monitorowanie i egzekwowanie 
prowadzi Państwowy Inspektorat Ochrony Środowiska i 49 inspektoratów regionalnych. Rozwiązania te są 
wystarczające. Skuteczna administracja acquis communautaire-w tej dziedzinie będzie jednak wymagała 
poważnych środków finansowych, aby lepiej pod względem merytorycznym przygotować osoby zajmujące 
się tymi kwestiami (zwłaszcza w zakresie spraw związanych ze stosunkami z UE). 

Ochrona konsumenta: W tej dziedzinie skuteczna administracja acquis communautaire wymaga przyznania 
pełnej odpowiedzialności specjalnej instytucji państwowej, który tworzyłaby i stosowałaby politykę 
konsumencką, a także czuwałaby nad ustawodawstwem chroniącym interesy konsumenta. 

W Polsce główna odpowiedzialność za politykę konsumencką spoczywa na organie zajmującym się 
konkurencją; Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (4 pracowników zajmuje się sprawami ochrony 
konsumenta). Jeżeli chodzi o pozarządowe instytucje konsumenckie, rozwinął się już silny, niezależny ruch 
konsumencki. Nie ma jednak jasność co do zakresu i celów polityki konsumenckiej. To częściowo wyjaśnia 
trudności w skutecznym egzekwowaniu praw konsumentów. Inne czynniki, na które należy zwrócić uwagę, są 
związane z brakami kompetentnego personelu, niedostatkami organizacyjnymi i niewrażliwością sądownictwa 
na kwestie konsumenckie. 

Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne: Kwestiami dotyczących wymiaru sprawiedliwości i spraw 
wewnętrznych zajmuje się: Ministerstwo Sprawiedliwości i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i 
Administracji. Te struktury administracyjne powinny być przygotowane do skutecznego zajmowania się 
sprawami dotyczącymi azylu i migracji, przejściami granicznymi, współpracą policyjną i sądową. Istnieje 
duże zapotrzebowanie na odpowiednią liczbę profesjonalnie przygotowanego personelu. 
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W Polsce Ministerstwo Sprawiedliwości i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji mają 
wystarczający personel. Właściwe organy nie są dostatecznie przygotowane do administrowania sprawami 
azylu i imigracji, ponieważ nie w pełni zostało wdrożone odpowiednie ustawodawstwo. W niektórych 
rejonach zarządzanie przejściami granicznymi jest nie najskuteczniejsze, głównie, z powodu braku 
odpowiednich urządzeń i kompetentnych struktur administracyjnych. Utworzono wyspecjalizowane jednostki 
policji ale koordynacja ich działań jest słaba. Trwa reforma sądownictwa, szczególny nacisk został położony 
na dobór i szkolenie kadr. Skuteczna administracja acquis communautaire w tych dziedzinach wymagać 
będzie lepszej koordynacji (wewnętrznej i zewnętrznej), dalszego doskonalenia personelu oraz 
skuteczniejszego zwalczenia korupcji. 

Cła: Pełne wdrażanie acquis communautaire w tej dziedzinie wymaga odpowiedniego poziomu infrastruktury 
i wyposażenia, w tym komputeryzacji i zastosowanie właściwych środków śledczych oraz ustanowienia 
skutecznej organizacji celnej, z wykwalifikowanym, odpowiednio zmotywowanymi kadrami. 

W Polsce służba celna liczy 12 100 osób. Z powodu dużej rotacji kadr, trudno jest określić jakość jej pracy, a 
w związku z tym rzeczywisty poziom merytoryczny i zatrudnienia. Skuteczna administracja acquis 
communautaire w tej dziedzinie wymaga doświadczonego i wykwalifikowanego personelu, stworzenia 
bardziej skutecznych struktur kontroli wewnętrznej i większej ilości wyposażenia technicznego (szczególnie 
na granicy wschodniej). 

Kontrola finansowa: Ochrona interesów finansowych Wspólnoty wymaga stworzenia służb 
przeciwdziałających oszustwom, systemu szkoleń dla wyspecjalizowanego personelu (oficerów śledczych, 
sędziów) oraz wzmocnienia struktur specyficznej współpracy. Wdrożenie polityki Wspólnoty, szczególnie w 
sektorze rolniczym i dziedzinie funduszy strukturalnych, wymaga skutecznego zarządzania i funkcjonowania 
systemów kontroli wydatków publicznych, a także powołanie wyposażonych w odpowiednie kompetencje 
służb, które będą zajmowały się zwalczaniem oszustw. Z punktu widzenia skuteczności administracji, jest 
istotne aby w jej łonie istniał wyraźny podział na kontrolę wewnętrzną i zewnętrzną. Policyjne i sądownictwo 
muszą być w stanie skutecznie zajmować się skomplikowanymi międzynarodowymi przestępstwami 
finansowymi (łącznie z oszustwami, korupcją i praniem brudnych pieniędzy), które mogłyby narazić interesy 
finansowe Wspólnoty. 

W Polsce głównym organem kontroli jest Najwyższa Izba Kontroli zatrudniająca blisko l 500 pracowników. 
Jest to liczba wystarczająca. Niemniej skuteczna administracja acquis communautaire w tej dziedzinie 
wymaga, aby Polska zastosowała jeszcze inne środki by dostosować swe systemy do specyficznych wymagań 
UE. 

4.3 Ocena ogólna 

Jeżeli Polska będzie kontynuowała szerokie prace reformatorskie w tej dziedzinie, należy domniemywać, że 
jej struktury administracyjne będą przygotowane do administrowania acquis communautaire w 
średniookresowej perspektywie. 

Taka sama ocena odnosi się do zdolności polskiego systemu sądownictwa do zapewnienia skutecznego 
zastosowania prawa Wspólnoty. 
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C. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 
Polska złożyła wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej 5 kwietnia 1994 r. Ten fakt stanowi część 
historycznego procesu kończącego podział Europy i konsolidującego przemiany zmierzające ku pełniejszej 
demokratyzacji na kontynencie. 

Zgodnie z postanowieniami artykułu O Traktatu, Komisja, na wniosek Rady Europejskiej, przygotowała 
Opinię na temat wniosku Polski o członkostwo. 

Przygotowania Polski do członkostwa postępują w szybkim tempie na podstawie Układu Europejskiego, 
który wszedł w życie l lutego 1994 r. Wprowadzanie zaleceń Białej Księgi z maja 1995 r. w dziedzinie 
Rynku Wewnętrznego, kolejnego ważnego elementu strategii przedprzystąpieniowej, przebiega na podstawie 
Narodowej Strategii Integracji przyjętej przez rząd w styczniu 1997 r. Rząd ustanowił odpowiednie 
mechanizmy koordynacji swej polityki w dziedzinie integracji europejskiej. 

Przygotowując Opinię, Komisja zastosowała kryteria ustalone w czasie obrad szczytu Rady Europejskiej 
w Kopenhadze w czerwcu 1993 r. Rada stwierdziła wówczas, iż te kandydujące kraje Europy Środkowej i 
Wschodniej, które życzą sobie członkostwa w Unii, staną się jej członkami, jeżeli spełnią następujące 
warunki: 

• osiągną stabilności instytucji gwarantujących demokrację, rządy prawa, będą respektowały prawa 
człowieka oraz prawa mniejszości; 

• zapewnią istnienie dobrze funkcjonującej gospodarki rynkowej, jak również będą gotowe sprostać 
presją konkurencji i sił rynkowych w Unii; 

• będą zdolne do przyjęcia obowiązków członkowskich, szczególnie zaś celów unii politycznej, 
gospodarczej i monetarnej. 

Ocena tych trzech grup kryteriów ~ politycznych, gospodarczych i zdolności przyjęcia acquis communautaire 
- zależy także od skuteczności systemu administracyjnego i prawnego kraju we wprowadzeniu w życie zasad 
demokracji i gospodarki rynkowej oraz możliwości rzeczywistego egzekwowania acquis. 

W niniejszej opinii przyjęto metodę, która polega na analizie sytuacji, w każdym kraju kandydującym w 
perspektywie średnio- i długoterminowej, uwzględniono także dokonane postępy oraz poziom gotowości 
wprowadzenia kolejnych reform. Jeżeli chodzi o kryteria polityczne. Komisja przestudiowała obecną sytuację 
nie tylko z formalnego, instytucjonalnego punktu widzenia, ale również pragnęła przekonać się, jak 
praktycznie realizowane są procesy demokratyzacji oraz rządy prawa. 

l. Kryteria polityczne 

Polskie instytucje polityczne funkcjonują właściwie i w stabilnym otoczeniu. Nie wykraczają poza ustalone 
kompetencji i współpracują ze sobą. Wybory do Sejmu w roku 1991 i w roku 1993, oraz wybory 
prezydenckie w 1995 r., były wolne i uczciwie przeprowadzone. W roku 1993 i w roku 1995, kiedy to 
nastąpiła zmiana układu sił, odbyło się to w sposób prawidłowy. Opozycja odgrywa normalną rolę w życiu 
politycznym. Prace nad poprawą działania systemu sądownictwa oraz zintensyfikowanie walki z korupcją, 
należy kontynuować. 

Nie ma poważniejszych problemów, jeżeli chodzi o poszanowanie fundamentalnych praw. Istnieją jednak 
pewne ograniczenia jeśli chodzi o swobodę prasy. Szczególną 
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uwagę trzeba będzie poświęcić zagadnieniu, czy - a jeśli tak, to w jakim zakresie - nowo wprowadzone prawo 
ogranicza dostęp do służby publicznej niektórym kategoriom osób. W Polsce niezbędne jest uzupełnienie 
procedur otrzymywania rekompensat przez osoby, których majątek został przejęty przez nazistów czy 
komunistów. 

Polska wykazuje cechy państwa demokratycznego, o stabilnych instytucjach, które gwarantują rządy prawa, 
poszanowanie praw człowieka oraz poszanowanie i ochronę mniejszości. 

2. Kryteria gospodarcze 

Przed 1989 r. polska gospodarka cierpiała z powodu poważnej stagnacji, inflacji i zadłużenia zagranicznego. 
Plan wyjścia z tej sytuacji zainicjowany w styczniu 1990 r. był drastyczny, ale wywoływał tylko ograniczony 
spadek produkcji (choć produkcja już wcześniej poważnie spadła w latach 80.). Po 1992 r. rozpoczął się 
wzrost gospodarczy i tendencja ta utrzymuje się (6% w 1996 r.). Deficyt budżetowy został zredukowany i 
spadł poniżej 3% PKB. Obciążenie obsługą zadłużenia zagranicznego, po uzgodnieniu w 1991 r. nowego 
harmonogramu spłat, stopniowo się zmniejsza. Stopa inflacji spadła w ostatnich latach, ale w 1991 r. wciąż 
wynosiła 19,9%. PKB na osobę wynosi około 31% przeciętnego dochodu w UE, przy liczbie ludności 38,6 
miliona. Sektor rolnictwa zatrudniał w 1995 r. 27% siły roboczej i wytwarzał 6,6% wartości dodanej brutto. 
70% polskiego eksportu trafia do UE a 65% importu pochodziło z UE. 

Na tej podstawie, ocena Komisji co do możliwości spełnienia przez Polskę kryteriów ekonomicznych 
brzmiała następująco: 

Polskę można uważać za państwo, w którym funkcjonuje gospodarka rynkowa. Ceny i handel zostały w 
dużym stopniu zliberalizowane. Gospodarka została skutecznie ustabilizowana. Wszystkie dotychczasowe 
rządy przestrzegały przyjęty kierunek polityczny. Aby zapewnić stabilność w dłuższym terminie należy 
zreformować system emerytalny i system zabezpieczenia socjalnego. Usługi finansowe nie są dostatecznie 
rozwinięte. System bankowy wymaga dalszych reform. 

Polska powinna skutecznie sprostać presji konkurencji i sił rynkowych w Unii w terminie średnim i 
dłuższym, pod warunkiem, że utrzymane zostanie tempo restrukturyzacji i otwarta gospodarka. Rozwój i 
inwestycje nie słabną, a zwiększenie jednostkowych kosztów pracy w sektorze produkcji zostało złagodzone. 
Ostatnio zwiększył się napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Głównym problemem są duże 
przedsiębiorstwa państwowe, w których nieskuteczne zarządzanie, połączone jeszcze z konkurencji 
zagranicznej - mogłoby mieć poważne konsekwencje. Rolnictwo potrzebuje modernizacji. Nastąpiły pewne 
zmiany w polityce handlowej. 

3. Zdolność do przyjęcia na siebie obowiązków członkowskich 

Zdolność Polski do przyjęcia acquis communautaire została oceniona na podstawie wielu wskaźników, 
takich jak: 

• spełnienie obowiązków określonych w Układzie Europejskim, szczególnie odnośnie do prawa 
regulującego zakładanie przedsiębiorstw, narodowego traktowania, swobodnego obiegu towarów, 
własności intelektualnej i zamówień publicznych; 
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• wprowadzanie środków określonych w Białej Księdze, istotnych dla ustanowię nią Jednolitego 
Rynku; 

• stopniowe przenoszenie innych składników acquis communautaire. 

Polska wprowadziła już istotne postanowienia Układu Europejskiego, w większości zgodnie z 
harmonogramem. Zbyt wiele było problemów związanych z handlem, aczkolwiek większość z nich udało się 
rozwiązać. Polska osiągnęła zadowalające tempo przenoszenia zasad i dyrektyw wymienionych w Białej 
Księdze, chociaż wiele jeszcze pracy legislacyjnej pozostało do zrobienia. 

Jeżeli chodzi o postanowienia odnoszące się szczególnie do Jednolitego Rynku, istotny postęp osiągnięto 
w dziedzinie ochrony własności intelektualnej, prawa o spółkach, opodatkowania, rachunkowości i usług 
finansowych. Nadal należy skupić uwagę nad kwestiami związanymi z zamówieniami publicznymi, 
ochroną danych osobowych, konkurencją i liberalizacją przepływów kapitałowych. 

Postępowi w przenoszeniu do polskiego prawa ustawodawstwa Unii towarzyszyć muszą konkretne środki 
wprowadzania, szczególnie poprzez stworzenie skutecznych struktur administracyjnych. Ogólnie biorąc, 
infrastruktura administracyjna albo już dobrze funkcjonuje albo jej mechanizmy zostały ostatnio ustalone i 
już działa normalnie. Natomiast ustawodawcze działania dostosowawcze w dziedzinie zasad technicznych i 
norm przebiegają wolno. 

Jeżeli chodzi o inne dziedziny acquis communautaire, Polska nie powinna mieć trudności w zastosowaniu 
ich w średniookresowej perspektywie; odnosi się to do: 
edukacji, szkolenia i młodzieży, badań i rozwoju technologicznego, statystyki, małych i średnich 
przedsiębiorstw; ceł oraz kwestii rozwoju i zagospodarowania. 

Natomiast Polska będzie musiała dokonać znacznego wysiłku, aby być w stanie wdrożyć stosowne regulacje 
acquis communautaire w dziedzinie telekomunikacji, rybołówstwa i ochrony konsumenta. 

Polski przemysł charakteryzuje się istnieniem zarówno nowego, dynamicznego sektora prywatnego, który 
powinien być w stanie konkurować na Jednolitym Rynku w średniookresowej perspektywie, jak i dużych 
sektorów, w większości państwowych, które potrzebują restrukturyzacji, aby móc stawić czoło konkurencji. 

Jeżeli chodzi o środowisko naturalne, należy zarówno wydatnie zwiększyć poziom inwestycji, jak i 
wzmocnić zdolność administracji do egzekwowania prawa. Pełnej zgodności z acquis communautaire można 
się spodziewać tylko w perspektywie długoterminowej. Wymaga to również zwiększonego poziomu 
wydatków ze źródeł publicznych. 

Jeżeli chodzi o transport, Polska poczyniła znaczny postęp w przyjmowaniu acquis communautaire, ale 
potrzebne są dalsze inwestycje w transporcie drogowym. O ile ten cel zostanie zrealizowany, sektor 
transportu nie powinien stwarzać większych problemów w średniookresowej perspektywie. Pamiętając o 
wymaganiach Jednolitego Rynku, należy dążyć do poszerzenia sieci transportu europejskiego, co wiąże się z 
koniecznością inwestowania. 

Aby sprostać wymaganiom acquis communautaire w dziedzinie zatrudnienia 
i spraw socjalnych w średniookresowej perspektywie, niezbędne będzie przyjęcie 
ustawodawstwa w dziedzinie zdrowia i bezpieczeństwa pracy. 

Jeżeli Polska w dziedzinie polityki regionalnej i spójności, wprowadzi zalecenia swej Grupy zadaniowej do 
spraw polityki regionalnej, będzie to poważny krok naprzód 
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we wdrażaniu acquis communautaire. Zakładając istnienie właściwych ram administracyjnych i poprawę w 
dziedzinie kontroli finansowej, Polska powinna być w stanie w średniookresowej perspektywie skutecznie 
wykorzystać regionalne i strukturalne fundusze Unii. 

Rolnictwu trzeba zapewnić zwłaszcza spójną politykę rozwoju strukturalnego i na obszarach wiejskich, a 
także wprowadzić wymagania dotyczące spraw weterynaryjnych i fitosanitarnych; należy również wzmocnić 
struktury administracyjne potrzebne podczas realizacji Wspólnej Polityki Rolnej. Zakładając, że takie cele 
mogą zostać osiągnięte, Wspólna Polityka Rolna mogłaby zostać zastosowana w odpowiedni sposób z 
chwilą przystąpienia do Unii w terminie średnio i dłuższym, mimo że rozwiązanie problemów strukturalnych 
Polski wymagać będzie czasu. 

Polska, jeśli chodzi o sprawy energetyki, nie ma programu rozwoju energetyki jądrowej, nie powinna mieć 
zatem trudności z dostosowaniem się do postanowień Euratomu. Powinna być w stanie zastosować się do 
pozostałych przepisów acquis communautaire, które dotyczą energetyki w terminie średnim lub nieco 
dłuższym, ale wymagać to będzie pracy nad takimi zagadnieniami, jak ceny energii, bariery importowe na 
produkty naftowe czy interwencjonizm państwa w sektorze węglowym. 

Na podstawie analizy możliwości stosowania acquis communautaire przez Polskę, można stwierdzić, iż nie 
ma przeszkód, aby w średniookresowej perspektywie Polska mogła wprowadzić środki potrzebne do 
usunięcia kontroli na swych granicach z państwami członkowskimi Unii. 

Uczestnictwo Polski w trzecim etapie Unii Ekonomicznej i Monetarnej, które implikuje koordynację 
polityki gospodarczej i pełną liberalizację przepływów kapitału, nie powinno stanowić problemu w terminie 
średnio długim. Jest jednak zbyt wcześnie na stwierdzenie, czy Polska będzie w stanie, do czasu 
przystąpienia, uczestniczyć w obszarze euro. Będzie to zależało, w jakim zakresie powodzenie jej 
transformacji strukturalnej umożliwi osiągnięcie i utrzymanie kryteriów konwergencji. Nie stanowi to, 
jednakże, warunku członkostwa. 

Polska stoi w obliczu poważnych zadań w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, 
szczególnie jeżeli chodzi o narkotyki, ruch graniczny i przestępstwa transgraniczne Zakładając, iż Polska nie 
ustanie w swych wysiłkach, będzie ona w stanie spełnić wymagania acquis communautaire w ciągu kilku 
najbliższych lat. 

Polska powinna być w stanie spełnić swe obowiązki w dziedzinie wspólnej polityki zagranicznej i 
bezpieczeństwa. 

Polska nie ma jakichkolwiek zatargów terytorialnego z państwami członkowskimi Unii lub kandydujących 
do członkostwa. Wszystkie jej granice państwowe są uregulowane traktatami. 

4. Kompetencje administracyjne i prawne 

Jeżeli Polska nadal będzie czynić wysiłki na rzecz dalszych reform w tej dziedzinie, mogłaby już w 
średniookresowej perspektywie dysponować strukturami administracyjnymi niezbędnymi przy skutecznym 
stosowaniu, a następnie egzekwowaniu acquis communautaire. 

To samo odnosi się do polskiego systemu sądownictwa, który ma do odegrania równie ważną rolę. 
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WNIOSEK 
W świetle tych rozważań. Komisja uważa, że: 

• Polska przejawia cechy demokracji o stabilnych instytucjach gwarantujących rządy prawa, prawa 
człowieka i poszanowanie mniejszości; 

• Polska gospodarka może być uważana za funkcjonującą gospodarkę rynkową i powinna być w stanie 
poradzić sobie z presją konkurencji i sił rynkowych w Unii w perspektywie średniookresowej; 

• jeżeli Polska będzie dalej pracować nad przeniesieniem acquis communautaire, szczególnie w 
zakresie Jednolitego Rynku, i intensyfikować pracę nad jego wprowadzeniem, powinna stać się 
zdolna do pełnego uczestnictwa w Jednolitym Rynku w średniookresowej perspektywie. 
Szczególne wysiłki i inwestycje potrzebne będą w celu spełnienia warunków acquis w takich 
sektorach, jak rolnictwo, środowisko naturalne i transport. Jeżeli Polska ma mieć struktury 
odpowiednie do skutecznego stosowania i egzekwowania acquis communautaire, niezbędne będą 
dalsze reformy administracyjne. 

W świetle tych rozważań. Komisja zaleca otwarcie negocjacji z Polską w sprawie jej przystąpienia do 
Unii. 

Wzmocniona strategia przedprzystąpieniowa pomoże Polsce lepiej przygotować się do spełnienia 
obowiązków członkostwa oraz podjąć działania na rzecz wyeliminowania niedostatków wskazanych w tej 
Opinii. Komisja przedstawi raport na temat postępów osiągniętych przez Polskę najpóźniej do końca 1998 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 


