
Oświadczenie złożone 
przez senatora Stanisława Koguta 

na 22. posiedzeniu Senatu 
w dniu 30 listopada 2012 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji Michała Boniego 

Szanowny Panie Ministrze! 
Z raportu zatytułowanego „Konkurencyjny rynek telekomunikacji – zablokowany potencjał” przygotowa-

nego przez ekspertów Centrum im. Adama Smitha wynika, że do wzrostu gospodarczego w Polsce mogłaby 
się przyczynić zmiana myślenia o administracji publicznej. 

Zgodnie z danymi Ministerstwa Gospodarki tylko w 2010 r. przedsiębiorcy wydali na obowiązki admini-
stracyjne łącznie 37,3 mld zł, co odpowiada blisko 3% PKB. Są to środki, które pozwoliłyby sfinansować 
wynagrodzenie blisko połowy bezrobotnych w kraju. Andrzej Sadowski z Centrum im. Adama Smitha oce-
nia, że skoro dzisiaj polski rząd wyłącza w kolejnych województwach telewizję analogową, należy jak naj-
szybciej wyłączyć też „analogową” administrację, która wysyła masę różnego rodzaju papierowych sprawoz-
dań i formularzy. Na tym skorzystałby każdy sektor, w tym sektor telekomunikacyjny. Dzisiaj rynek nowych 
technologii, telekomunikacji i mediów odpowiada za około 5% PKB, ale mogłoby to być więcej. Jak przeko-
nują autorzy raportu, dodatkowy wzrost gospodarczy, w tym między innymi w sektorze telekomunikacyj-
nym, jest możliwy bez ponoszenia dodatkowych nakładów inwestycyjnych. 

Jednym z rozwiązań mogłoby być pobudzenie konkurencyjności w myśl zasady: rynek będzie tym bar-
dziej konkurencyjny, im więcej podmiotów wzajemnie walczących o klienta będzie mogło na nim funkcjo-
nować. Pojawiają się nowe technologie, które nie ograniczają się jedynie do oferowania internetu i usług 
telekomunikacyjnych typu głosowego, ale dają coś znacznie więcej. To z kolei dałoby potężny impuls do 
długofalowego rozwoju nie tylko dostawców usług i oprogramowania, lecz również innych sektorów. Dowo-
dem na prawdziwość tych wyliczeń mają być doświadczenia innych państw, między innymi Stanów Zjedno-
czonych. 

Chcę zapytać Pana Ministra, jak ocenia przygotowany przez Centrum im. Adama Smitha raport. Czy w 
Pana ocenie w sektorze telekomunikacyjnym w Polsce rzeczywiście drzemie tak wielki i niewykorzystany 
jeszcze potencjał? 

Ile środków zamierza przeznaczyć Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w roku 2013 na cyfryzację 
administracji? Czy uda się zmniejszyć w stosunku do roku 2012 oraz 2011 wydatki przedsiębiorców na tak 
zwane obowiązki administracyjne? 

Z poważaniem 
Stanisław Kogut 




