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„Inwestor Zagraniczny” to źródło informacji dla członków Izby, 
parlamentarzystów, samorządowców oraz wszystkich, którzy 
chcą działać gospodarczo w Polsce. To źródło niekwestiono-
wanej, użytecznej informacji gospodarczej, prawnej, sejmowej, 
unijnej, jak również najważniejszych wiadomości z życia Izby.
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Ćwierć wieku w historii państwa i narodu to niewiele, ale w życiu 
organizacji takiej, jak nasza izba to całkiem sporo. Transformacja 
ustrojowa Polski zapoczątkowana w 1989 r. jest zasadniczym od-
niesieniem dla losów Izby Przemysłowo – Handlowej Inwestorów 
w Polsce.
Bardzo interesująco pisze na ten temat pan Stanisław Romanowski, 
współtwórca sukcesów Izby, jako jej wieloletni dyrektor.  Pierwotna mi-
zeria, a w konsekwencji totalne bankructwo socjalistycznej gospodarki 
nakazowo – rozdzielczej były praźródłem potrzeby przywrócenia w Polsce 
wolności gospodarczej. Swoboda podejmowania aktywności przez przed-
siębiorców, w warunkach wolnej konkurencji, to jeden z fundamentów 
pozytywnych zmian ostatnich 25 lat. Program celebrowania osiągnięć 
Polski i Polaków  w tym czasie, zainicjowany przez Prezydenta RP Bro-
nisława Komorowskiego, obfitował w szereg wydarzeń i przedsięwzięć. 
Wpisuje się w to również jubileusz 25 lecia powstania Pracodawców RP, 
najbardziej reprezentatywnej organizacji przedsiębiorców, z którą nasza 
izba ściśle współpracuje od lat. 

Dzisiaj możemy być dumni z osiągnięć Izby i naszych 25 lat aktywno-
ści. Obecne sukcesy polskiej przedsiębiorczości nie byłyby możliwe bez 
wkładu, jaki wnieśli inwestorzy zagraniczni.  Jeszcze przed 1989 r. szla-
ki wejścia na polski rynek przecierali biznesmeni o polskich korzeniach. 
Na bazie doświadczeń firm polonijno – zagranicznych, w grudniu 1989 r. 
inwestorzy zagraniczni uzyskali gwarancję rangi ustawowej. Nasza izba 
była reprezentantem i obrońcą interesów kapitału zagranicznego w klu-
czowym okresie transformacji gospodarczej. Dzisiaj mamy satysfakcję 
z tego, że wszyscy mają równą pozycję prawną - przedsiębiorcy mali i duzi, 
inwestorzy krajowi oraz zagraniczni.

Marian Mazurek

OD WYDAWCY

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń. 
Prawa autorskie zastrzeżone. Przedruki za zgodą redakcji.

Zdjęcie na okładce: 
Gala 25lecia Pracodawców RP, 
wręczanie nagród „Super Wektory 25-lecia”.

Nasze 25 lat

W numerze:



Rozważając credo programowe na 
nową perspektywę, nie sposób nie 

wrócić do historii. Jednym z wielu suk-
cesów transformacji ustrojowej w Polsce 
jest szeroko rozumiany pluralizm, w tym 
również w zakresie reprezentacji intere-
sów przedsiębiorców. W latach dziewięć-
dziesiątych ubiegłego stulecia Izba 
Przemysłowo – Handlowa Inwestorów 
Zagranicznych była praktycznie jedynym 
wyrazicielem interesów obcego kapitału. 
Z biegiem czasu zaczęły powstawać licz-
ne izby gospodarcze o charakterze bila-
teralnym, skupiające inwestorów według 
klucza kraju pochodzenia kapitału (pol-
sko – amerykańska, polsko – niemiecka 
itp.). Jednocześnie powstał i rozwija się 
silny nurt integracji przedsiębiorców we-
dług interesu branżowego. Funkcjonują 
w kraju setki, a może tysiące organizacji, 
które w różnych formach (izby gospo-
darcze, stowarzyszenia, fundacje, związki 
pracodawców), skupiają przedstawicieli 
określonych branż. Zaostrzająca się kon-
kurencja oraz ostatni kryzys gospodarczy 
wymusiły na przedsiębiorcach poszukiwa-
nie oszczędności, również w zakresie kosz-
tów przynależności do organizacji samo-
rządu gospodarczego. Skutkiem tego było 
opuszczenie szeregów naszej Izby przez 
wielu wieloletnich członków. W tym miej-
scu chcielibyśmy serdecznie podziękować 

– w imieniu władz statutowych - tym dzie-
siątkom najwierniejszych członków naszej 
Izby, którzy są z nami nadal. Jest to dla nas 
zobowiązanie na przyszłość.

W ubiegłym roku – jubileuszu 25 lecia 
- uświadomiliśmy sobie, że musimy na 
nowo zdefiniować swoją rolę i miejsce 
w strukturach samorządu gospodarcze-
go. Przede wszystkim w dobie swobody 
przepływu kapitałów walne zgromadze-
nie izby zdecydowało o lekkiej korekcie 
nazwy przez „odjęcie” wyrazu „zagranicz-
nych”. Jesteśmy więc Izbą Przemysłowo 

– Handlową Inwestorów w Polsce. 

Przybliżenia wymaga ostatnia deklaracja. 
Otóż w procesie produkcji i dystrybucji 
dóbr konsumpcyjnych i inwestycyjnych 
następuje obciążenie skutkami tej dzia-
łalności środowiska naturalnego. Z tej 
racji już obecnie co najmniej kilkana-
ście różnych ustaw nakłada na przedsię-
biorców obowiązek realizacji (na rzecz 
państwa lub samorządu terytorialnego) 
określonych świadczeń w formie opłat 

środowiskowych (np. produktowej). Z dru-
giej strony niektóre ustawy, jak np. z dnia 
13 czerwca 2013 r. o gospodarce opako-
waniami i odpadami opakowaniowymi, 
zachęca do tworzenia dobrowolnych po-
rozumień ułatwiających rozliczenie się 
przedsiębiorcy w ramach większej struk-
tury. Nasza izba jest już stroną trzech 
porozumień zawartych z Marszałkiem 
Województwa Mazowieckiego, które 
ułatwiają przedsiębiorcom rozliczenie 
się z opakowań wielomateriałowych, po 
środkach niebezpiecznych oraz po środ-
kach niebezpiecznych wykorzystywanych 
w rolnictwie.

Niezależnie od powyższego w warunkach 
światowej konkurencji rośnie znaczenie 
idei zrównoważonego rozwoju. Uwa-
żamy, że w jej ramach nakazem czasu 
jest postulat gospodarki recyrkulacyjnej.  
To program zamkniętego obiegu gospo-
darczego w układzie: surowiec naturalny 

—> produkt —> odpad —> odzysk / recy-
kling —> surowiec wtórny —> nowy pro-
dukt. Drzemie w tym olbrzymi potencjał. 
Przykładowo badania przeprowadzone 
w Niemczech wykazały, że konsekwen-
tne działania ukierunkowane na odzysk 
7 podstawowych grup surowców wtór-
nych (makulatura, metale, tworzywa 
sztuczne, szkło, drewno, kartony po na-
pojach, odpady biologiczne) po dobrach 
konsumpcyjnych pozwoliłoby przywrócić 
do obiegu gospodarczego 8 mln Mg su-
rowców. W Polskich warunkach obydwa 
rynki komercyjny i konsumpcyjny gene-
rują kilkadziesiąt milionów ton (w skali 
roku) odpadów nadających się do odzy-
sku. Szerzej na ten temat traktuje artykuł 
w niniejszym numerze „Inwestora”. 

W konkluzji chcemy gromadzić potencjał 
wiedzy i wykorzystywać go w wyżej okre-
ślonej dziedzinie. Już dzisiaj wielu na-
szych członków skorzystało z nowej oferty 
i przystąpiło do prowadzonych przez Izbę 
porozumień. Dziękujemy im za zaufanie.

Przedstawiając pokrótce te plany, jeste-
śmy jak zawsze otwarci na pomysły i idee 
członków naszej Izby.

Marian Mazurek
Leszek Pieszczek

Oferujemy naszym członkom (obecnym 
i potencjalnym nowym):

rolę „adwokata” w każdej sprawie, która 
wymaga interwencji lub sygnalizacji do 
organów     centralnych lub lokalnych,

artykułowanie interesów danej grupy 
w procesie stanowienia prawa,

transmisje kluczowych problemów na 
forum organizacji „dachowej”, jaką są     
Pracodawcy RP – nasi partnerzy,

korzystne rozwiązania w zakresie rozli-
czania obowiązków przedsiębiorców wy-
nikających z przepisów środowiskowych.

•

•

•

•
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Stanisław Romanowski

Z dziejów Izby Przemysłowo – Handlowej w Polsce
– refleksje historyczne

Podczas kilkudziesięciu lat pracy w Izbie Inwestorów Zagranicznych często spotyka-
łem się z pytaniami członków, zwłaszcza nowo wstępujących, o jej początki. Skąd się 
Izba „wzięła”? Co sprawiło, że w końcu lat 70-tych ub. w.  w najmniej ku temu sprzy-
jających warunkach mogła powstać  organizacja biznesu zagranicznego, która mimo 
oporu licznych wówczas i liczących się przeciwników gospodarki wolnorynkowej  
- z „kopciuszka” stała się z czasem liczącym się partnerem władzy.

Rok 2015, w który wkraczamy, jest 
dobrą okazją by odpowiedzieć na 

pytanie „skąd jesteśmy”, a także na to cze-
go dokonaliśmy i co chcemy robić nadal. 
Połowę lat 70-tych ub. w., od której dzieli 
nas 40 lat, zwykło się bowiem uważać za 
początek współpracy Polski z Polonią za-
graniczną na niwie gospodarczej, po któ-
rą sięgnęła ówczesna władza w obliczu 
narastających kłopotów gospodarczych, 
w poszukiwaniu nowych rozwiązań dla 
poprawy zaopatrzenia rynku.

Początki tej współpracy nie napawały 
optymizmem, a „pierwsze jaskółki nie 
czyniły wiosny”. Tworzenie dla niej ak-
tów prawnych nie nadążało za decyzjami 
politycznymi, a istniejące przepisy o wy-
konywaniu rzemiosła oraz handlu przez 
jednostki gospodarki nieuspołecznionej 
nie określały ram i zasad funkcjonowania 
przedsiębiorstw kapitału zagranicznego. 
Ułatwiło to wspomnianej na wstępie, cią-
gle silnej w sferach politycznych i gospo-
darczych PRL grupie zwolenników gospo-
darki wielkoprzemysłowej, prowadzenie 
polityki szkodliwej dla sektora drobnej 
wytwórczości. W tej sytuacji pozostająca 
pod jej wpływem ówczesna administracja 
traktowała współpracę z Polonią bardziej 
w kategoriach gestu politycznego aniżeli 
trwałego składnika modelu gospodarcze-
go, zachowując rezerwę wobec inicjatyw 

polonijnych i hamując rozwój pierwszych 
przedsiębiorstw polonijnych (krótkoter-
minowe zezwolenia na działalność, limi-
towanie zatrudnienia, permanentna kon-
trola itp.).

Stosunek Polonii do tych zjawisk trafnie 
oddają słowa jed nego z pionierów po-
lonijnych ruchu gospodarczego Henryka 
Kulczyka, kierowane z trybuny Forum Po-
lonijnego do uczestniczących w nim rzą-
dowych notabli.

„My prawdziwi działacze gospodarczy roz-
proszeni po świecie – ci z Australii, Anglii, 
Francji i ci z Kanady, USA i RFN – mamy tę 
samą duszę, to samo serce i tak samo my-
ślimy jak wy, nasi rodacy w kraju. Przyszli-
śmy do Polski, gdy nastały dla niej złe dni 
i nigdy bardziej niż dziś nie czuliśmy się 
związani z Macierzą, kiedy ta jest w po-
trzebie i zdeterminowani, aby przyjść jej 
z pomocą na jaką nas tylko stać”.

W jakim stopniu te słowa będące drama-
tyczną próbą zapobieżenia fiasku rodzą-

cej się polsko – polonijnej współpracy go-
spodarczej wpłynęły na dalszy jej rozwój 

- powiedzieć trudno. Wsparte przez innych 
liderów polonijnych (Edwarda Piszka, 
Mitchella Kobelińskiego, Stefana Lewan-
dowskiego, Jena Zarzeckiego) znalazły 
przecież zrozumienie u tej części ówczes-
nych decydentów, którzy przez pryzmat 
pustych półek sklepowych dostrzegli 
potrzebę restrukturyzacji gospodarki po-
przez ilościowy i jakościowy rozwój drob-
nej wytwórczości, jako jednego z ważnych 
jej komponentów wzbogacających rynek 
i wyzwalających społeczną aktywność.

W obliczu narastającego kryzysu, nie 
nadprodukcji towarów i usług, lecz ich 
niedostatku - takie właśnie myślenie 
obejmowało coraz szersze kręgi, wycho-
dząc naprzeciw polonijnym deklaracjom 
współpracy gospodarczej, do której parli 
polonijni liderzy, świadomi przecież ry-
zyka inwestowania w zubożonym kraju. 
Polonijne hasło z chicagowskich witryn 
sklepowych „Polak do Polaka – swój do 
swego” zyskiwało prawo obywatelstwa. 
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Potwierdził się raz jeszcze znany i spraw-
dzony fakt, że Polonia która w stabilnych 
okresach nigdy nie tworzy zintegrowanej 
całości, mobilizuje się zawsze, gdy są za-
grożone polskie interesy. W obu powyż-
szych faktach obok wspólnego biznesu, 
upatrywać trzeba źródeł zjawiska, które 
przebijało się do polskiej świadomości 
pod hasłem: polonijny ruch gospodarczy.

Początki temu zjawisku dały przepisy Roz-
porządzenia RM z 1976 r. tworzące pod-
stawę prawną, choć dalece jeszcze niedo-
skonałą, dla działalności przedsiębiorstw 
polonijnych. Dopiero uchwalona przez 
Sejm 6 lipca 1982 r. ustawa o zasadach 
prowadzenia działalności gospodarczej 
przez zagraniczne osoby prawne i fizycz-
ne w Polsce potwierdziła wolę władz do 
nadania inicjatywom gospodarczym Po-
lonii waloru niepodważalności i określiła 

miejsce tych przedsiębiorstw w sektorze 
drobnej wytwórczości. Ponadto ustawa 
ta wydłużyła okres ważności zezwolenia 
na działalność z 10 do 20 a nawet 40 lat, 
wprowadziła w praktyce zasadę podziału 
korzyści po połowie (państwo i przedsię-
biorstwo) z tytułu dochodu dewizowego, 
zwiększyła okres zwolnienia z podatku 
dochodowego z 2 do 3 lat itd.

W wyniku tego nastąpił znaczny wzrost 
liczby przedsiębiorstw polonijno – za-
granicznych (PPZ), co z kolei uzasadniło 
potrzebę zaktywizowania działalności 
powołanej w końcu lat 70 – tych, pod 
patronatem Towarzystwa Łączności 
z Polonią Zagraniczną i Polskiej Izby 
Handlu Zagranicznego, Polsko – Polonij-
nej Izby Przemysłowo – Handlowej „Inter 

– Polcom”, jako jeszcze jednej płaszczyzny 
umacniania więzi Polonii z krajem.

Dziesięcioletni okres działalności PPJPH 
„Inter-Polcom” potwierdził wiele nadziei, 
jakie wiązano z jej powstaniem, ale do-
starczył też wielu rozczarowań. Był to 
czas dynamicznego, ilościowego i jakoś-
ciowego rozwoju PPZ – ów, których – pa-
radoksalnie - najwięcej powstało w latach 
stanu wojennego. Obok prostej produkcji 
odzieży, kosmetyków itp. działalności pro-
wadzonej dotąd, firmy nowopowstające 
w oparciu o zachodnie technologie po-
dejmowały produkcję wielu unikalnych 
wyrobów dotychczas importowanych, 
zwiększając tym samym bilans korzy-
ści uzyskiwanych przez nasz kraj z tego 
tytułu. Jeśli do tego dodać rosnącą war-
tość produkcji i usług w tych latach, ich 
sprzedaż na rynku wewnętrznym i na 
eksport, wpływy dewizowe z tego tytułu 
itd. działalność przedsiębiorstw polonijno 

– zagranicznych w tamtej dekadzie ocenić 
należy jednoznacznie pozytywnie.

Podobną ocenę można by zaryzykować 
także w stosunku do zrzeszającej PPZ- ty 
Izby „Inter – Polcom” gdyby - paradoksal-
nie – można ją było odnieść jedynie do 
tych działań tej organizacji, które służyły 
dobrej sprawie. Te działania to promo-
cja polonijnego ruchu gospodarczego, 
fachowa informacja o zasadach tworze-
nia nowych firm, opiniowanie projek-
tów przepisów prawa dotyczących PPZ, 
pomoc prawna dla firm już istniejących, 
gromadzenie danych o wynikach ich 
działalności, organizacja wspólnych wy-
staw i ekspozycji na targach w Poznaniu 
i w Warszawie, itp. 
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Sukcesy PPZ – tów i zrzeszającej je Izby 
nie przełożyły się na działania godne 
naśladowania przez firmy państwowe. 
Przeciwnie – stały się przysłowiową solą 
w oku u tej części działaczy gospodar-
czych, która tkwiła niezmiennie w sche-
matach gospodarki wielkoprzemysłowej. 
Rozpoczęta przez nich w latach 70 – tych 
i kontynuowana w latach 80 – tych poli-
tyka restrykcyjna wobec PPZ zaczęła brać 
górę. PPZ – tom zarzucano stosowanie 
niedozwolonych praktyk pracy nakładczej, 
nadmierne bogacenie się itp. W opinii spo-
łecznej kreowano obraz firmy polonijnych 
jako miejsca fantastycznych zarobków. 
Te i inne zarzuty stawiane konkretnym 
przedsiębiorcom, choć nie poparte do-
wodami częstokroć kończyły się dla nich 
bądź bankructwem, bądź bezprawnym 
uwięzieniem, a nawet utratą zdrowia.

Efektem tego była nowelizacja ustawy 
z 6 lipca 1982 r., zmiana przepisów po-
datkowych w sposób istotny pogarsza-
jąca warunki działalności gospodarczej 
w Polsce, co podważyło tak niezbędną 
w biznesie wiarę w stabilność polityki go-
spodarczej państwa wobec firm polonijno 

– zagranicznych. Czarę goryczy dopełniła, 
doprowadzona do absurdu, nieukrywana 
prawie inwigilacja członków Izby przez 
ówczesne tzw. służby, których „zasłużeni” 
przedstawiciele zajmowali w jej władzach 
poczesne stanowiska.

I tak z jednej strony, pogorszenie warun-
ków dla przedsiębiorstw – z drugiej, po-
lityka intryg i nagonka na przedsiębior-
ców stały się powodem spadku zaufania 
członków Izby do władz własnej organi-

zacji i wykruszenia się z jej grona wielu 
działaczy i sympatyków zniechęconych 
tymi praktykami.

Ten stan marazmu trwał kilka lat. Do cza-
su, kiedy to zmiany przepisów zapisane 
w nowo uchwalonej (23 grudnia 1988 r.) 
ustawie o zasadach prowadzenia działal-
ności gospodarczej z udziałem podmio-
tów zagranicznych stworzyły przychylne 
warunki dla przedsiębiorstw zagranicz-
nych i ich zrzeszania się i zrodziły nowe 
nadzieje. Reakcją na to było wyłonienie 
spośród najbardziej doświadczonych 
przedstawicieli środowiska inwestorów 
Społecznego Komitetu ds. powołania no-
wej Izby, w którego skład weszli polonijni 
przedsiębiorcy oraz przedstawiciele nowo 
tworzonych spółek joint venture, tacy 
m.in. jak: S. Zasada, J. Starak, A. Sobański, 
H. Kulczyk, J. Kulczyk, B. Bandurski, J. Szwe-
de, S. Lewandowski, J. Wejchert.

Jednym z pierwszych przejawów działal-
ności Komitetu był list do premiera Mie-
czysława Rakowskiego, będący reakcją 
przedsiębiorców na fragment jego wy-
stąpienia na Forum Polonijnym w 1988 
r., w którym powiedział, zwracając się 
do zebranych: „Ze swej strony uczynię 
wszystko byście mogli działać bez ko-
nieczności pokonywania przeszkód, które 
są niepotrzebne. Na szczęście większość 
tych przeszkód zbudowana jest z papie-
ru i dzięki temu nie będą twierdzą nie do 
pokonania.”

W liście do premiera przedsiębiorcy od-
pisali: „pomni na te słowa pragniemy 
zapewnić Pana Premiera, że – pomimo 
stale ponawianych prób sterowania na-
szą działalnością zza urzędniczego biurka 

- nie ustaniemy w wysiłkach aby owe prze-
szkody pokonać, nawet gdyby były one 
zbudowane nie z papieru a z betonu”.
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Była to nie tylko aluzja, jakże czytelna, 
do zarządców Inter - Polcomu i do jesz-
cze wówczas rządzących twardogłowych 
dygnitarzy. Był tam też czytelny lejtmotyw, 
wyrażający determinację przedsiębiorców 
powołania własnej organizacji, na demo-
kratycznych zasadach.

Kilka dni wcześniej, dokładnie 7 kwietnia 
1989 r. Społeczny Komitet ds. organizacji 
Izby Przemysłowo – Handlowej Inwesto-
rów Zagranicznych podjął uchwałę o zwo-
łaniu do Poznania w dniu 19 czerwca 1989 
r. I Walnego Zgromadzenia członków.

Tego dnia sala reprezentacyjna hotelu 
„Poznań” stała się miejscem niecodzienne-
go wydarzenia. Po raz pierwszy w historii 
PRL zebrali się inwestorzy zagraniczni 
lokujący w Polsce kapitał i przedstawi-
ciele spółek joint venture by powołać 
własną organizację. Własną – to znaczy 
taką, która skupia wyłącznie inwestorów 
zagranicznych i ich polskich wspólników, 
zarówno osoby fizyczne i prawne. Własną 

– to znaczy powoływaną przez nich, z ich 
inicjatywy i zgodnie z ich wolą. Nie ste-
rowaną z zewnątrz, lecz rządzoną przez 
nich samych. Oszczędną w wydatkach, 
a jednocześnie bogatą, nowoczesną i sku-
teczną w działaniu. Całkowicie dobrowol-
ną, a jednocześnie taką do której przyna-
leżność nobilituje, daje poczucie więzi ze 
środowiskiem, wyróżnia.

W atmosferze powagi i wzajemnej życz-
liwości uchwalono statut IP-HIZ, główne 
kierunki działania oraz deklarację progra-
mową – podstawowe dokumenty wytycza-
jące Izbie najważniejsze cele. Prezesem na 
kilka kadencji został Stefan Lewandowski, 
długoletni działacz polonijny ruchu go-
spodarczego i jeden z jego prekursorów. 
Do władz zostali wybrani przedsiębiorcy 
znani ze społecznikowskiej pasji, którzy 

potrafią dzielić czas pomiędzy własny bi-
znes i pracę dla środowiska.

Dawało to dobre rokowania, pozwalające 
wierzyć, że Izba – na wzór podobnych or-
ganizacji działających w świecie biznesu 

- będzie godnie reprezentować interesy 
swoich członków, że dzięki działaniom ja-
kie podejmie, środowisko inwestorów zdo-
będzie trwałe umocowanie, należne mu 
miejsce na mapie gospodarczej Polski.

Odpowiedź na pytanie, czy tak się stało 
nie jest łatwa, wymaga bowiem rzetelnej 
kwerendy i naukowej oceny, zarówno suk-
cesów, jakie Izba odnosiła, jak i niepowo-
dzeń. Zanim to się stanie, dziś można po-
wiedzieć, że - jako zbiorowy reprezentant 
zagranicznych przedsiębiorców – Izba 
z dobrym skutkiem reprezentowała ich 
interesy wobec organów rządowych, in-
stytucji i urzędów, placówek naukowych 
oraz organizacji zagranicznych zaintere-

sowanych współpracą. Wspólnie z nimi 
kształtowała właściwy klimat oraz warun-
ki i podstawy prawne dla funkcjonowania 
zagranicznych przedsiębiorstw, opraco-
wywała raporty i analizy sytuacji gospo-
darczej w Polsce, tworzyła dla inwestorów 
banki informacji w zakresie przepisów 
prawnych, regulacji ekonomicznych, ofert 
współpracy, prowadziła działalność pro-
mocyjną poprzez własne czasopisma, oka-
zjonalne wydawnictwa oraz zewnętrzne 
środki przekazu. 

Szczegółowe opisanie wszystkich tych 
działań nie mieści się w ramach tego 
artykułu. Wymienić więc można tylko te, 
najbardziej spektakularne, które umac-
niały Izbę jako partnera władzy, zyskując 
uznanie i poparcie całego środowiska in-
westorów.

Do takich należała wizyta delegacji Izby 
u Lecha Wałęsy w Gdańsku 14 grudnia 
1989 r., podczas której został mu wrę-
czony Memoriał, wyrażający krytyczny 
stosunek przedsiębiorców do projektu 
zmian w przepisach prawa proponowa-
nych w tzw. pakiecie ustaw Balcerowicza 
oraz wobec barier hamujących napływ 
kapitału zagranicznego. Ów memoriał, 
paradoksalnie, był tzw. „żółtą kartką” wrę-
czoną wicepremierowi Balcerowiczowi za 
pośrednictwem Wałęsy. Tę praktykę stoso-
waliśmy także w stosunku do innych wy-
sokich urzędników, którzy wobec napływu 
tego kapitału uruchamiali mechanizmy 
hamulcowe, mimo oficjalnych deklaracji 
o ich usuwaniu. I choć skutek tych działań 
wobec różnych osób był różny, przecież 
w odniesieniu do L. Balcerowicza zgodny 
z oczekiwaniami przedsiębiorców. Nie-
długo po wspomnianej wizycie u Wałęsy 
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i wkrótce po wygranym przez Izbę w Try-
bunale Konstytucyjnym sporze z Minister-
stwem Finansów o niezgodny z prawem 
pobór podatku od tzw. różnic kursowych 
walut obcych L. Balcerowicz przyjął nasze 
zaproszenie na spotkanie do hotelu Fo-
rum w Warszawie i „wypił piwo” nawarzo-
ne mu przez urzędników. 

Przyjmował je także później, choć już bez 
piwa, uczestnicząc w spotkaniach, któ-
rych byliśmy organizatorem. Sukcesem 
Izby zakończył się także inny głośny spór, 
jaki w latach 90 – tych toczyliśmy z na-
stępnym ministrem finansów, G. Kołodką, 
o zaniechanie sprzecznego z prawem 
poboru podatku od lokat terminowych 
utrzymywanych w bankach przez spółki 
joint venture zwolnione czasowo z podat-
ku dochodowego. Powodzeniem kończyły 
się też inne interwencje, np. w kwestii wa-
kacji podatkowych, przywrócenia przed-
siębiorstwom kont dewizowych, składek 
na ZUS, opodatkowania VAT–em przed-
stawicielstw zagranicznych itp. Ale były 
też i takie interwencje od lat ponawiane 
przez Izbę jak ta w sprawie najbardziej 
kontrowersyjnej ustawy o gospodarce od-
padami, które napotykają niezmiennie na 
mur obojętności. 

Działania podejmowane przez Izbę 
w ostatnim 25 – leciu nie zawsze i nie 
tylko wyrażały się w sporach z organa-
mi władzy. Także we współpracy z nimi, 
której przyświecała myśl o rozwiązaniu 
trudnych spraw. Przykładem tego mogą 
być wspomniane wcześniej „Raporty 
o inwestycjach zagranicznych”, które Izba 
składała w latach 90 – tych premierom 
rządu (Tadeuszowi Mazowieckiemu, Ja-
nowi Bieleckiemu, Hannie Suchockiej), 
kierownikom resortów gospodarczych 
i nowopowstających izb samorządowych, 

wyprzedzając powołane do tego agendy 
rządowe. Mogą być także liczne przy-
kłady uczestnictwa przedstawicieli Izby 
w zespołach eksperckich pracujących nad 
projektami ustaw stymulujących rozwój 
gospodarki rynkowej, takich jak np. po-
wołany przez L. Balcerowicza zespół ds. 
odbiurokratyzowania gospodarki, udział 
w pracach komisji sejmowych itp.

Oprócz wspomnianych kontaktów z Le-
chem Wałęsą i Leszkiem Balcerowiczem 
spotkaliśmy się ponownie z L. Wałęsą, 
który już jako prezydent - przyjął nasze 
zaproszenie na spotkanie Noworoczne 
na Zamku Królewskim w lutym 1991 r., 
z Aleksandrem Kwaśniewskim – pierwszy 
raz podczas spotkania Noworocznego 
w Pałacu Prezydenckim w styczniu 2000 r. 
i wielokrotnie później, bądź to z okazji do-
rocznych spotkań majowych w ogrodach 
prezydenckich, bądź okrągłych rocznic ob-
chodzonych przez Izbę. W minionych la-
tach mieliśmy zaproszenia od marszałków 

Sejmu i Senatu (M. Płażyńskiego, L. Pastu-
siaka), bądź gościliśmy ich u siebie. Byli-
śmy zapraszani przez kolejnych premierów  
(K. Bieleckiego, H. Suchocką, L. Millera), 
bądź przyjmowaliśmy ich u siebie (W. Paw-
laka, J. Oleksego, M. Belkę), wicepremierów 
(M. Pola, J. Hausnera), ministrów, kierowni-
ków resortów gospodarczych w różnych 
latach, wśród nich M. Wilczka – współtwór-
cę dwóch ustaw sejmowych z 23 grudnia 
1988 r. o swobodzie gospodarczej, które 
otworzyły wrota gospodarce rynkowej. 
Gośćmi Izby byli wybitni przedstawiciele 
świata nauki m.in. profesorowie W. Orłow-
ski. M. Górski, Zdz. Sadowski, W. Gasparski, 
J. Osiatyński, St. Gomułka, którzy głęboką 
wiedzą i aktywnością uświetniali konfe-
rencje z cyklu „Biznes – Nauka – Polityka” 
organizowane przez Izbę. Z kolei, jako 
Izba byliśmy zapraszani na wiele spotkań 
środowiskowych, z których szczególnie 
jedno, które odbyło się 18 lutego 2002 r. 
z udziałem prezydenta i premiera w Sali 
Wielkiej Zamku Królewskiego, w annałach 
Izby zapisze się złotymi zgłoskami. Na to 
spotkanie Izba została zaproszona jako je-
dyna spośród organizacji przedsiębiorców. 
W odpowiedzi miesiąc później, wspólnie 
z Sejmową Komisją Europejską Izba zor-
ganizowała konferencję zatytułowaną 

„Adaptacja przedsiębiorstw do wymogów 
rynku unijnego”, dając wyraz szczególne-
go zainteresowania problematyką unijną. 
Gościliśmy także przedstawicieli Banku 
Światowego, EWG, CAJ (Central West Euro-
pe Conference z Australii), Państwowego 
Komitetu Ukrainy ds. przedsiębiorczości, 
Polish – American Enterprise Fund oraz 
przedstawicieli powstających izb bila-
teralnych: polsko – szwedzkiej, polsko 

– duńskiej, francusko – polskiej, kanadyjsko 
– polskiej, amerykańsko – polskiej i wielu 
innych, a także ambasad i przedstawi-
cielstw handlowych.



�

Ważnym wydarzeniem w działalności 
IP-HIZ było powołanie w styczniu 2003 r. 
przez 11 organizacji biznesowych tzw. 
Rady Przedsiębiorczości w celu wypraco-
wywania wspólnych poglądów na gospo-
darkę całego środowiska i przedkładanie 
ich rządowi. W pracach Rady Izba odegrała 
niepośrednią rolę. To jej przypadł zaszczyt 
sprawowania pierwszej prezydencji, była 
też inicjatorem i wnioskodawcą projek-
tu jednolitego powszechnego „liniowego” 
podatku dochodowego, przyjętego w ca-
łości przez pozostałe organizacje i reko-
mendowanego rządowi. Inna inicjatywa 
Izby także przyjęta przez Radę Przedsię-
biorczości zawierała się w haśle „Biznes 
integracja” i dotyczyła integracji przedsię-
biorców oraz ludzi nauki i kultury wokół 
idei rozwoju gospodarki kraju.

W ciągu 4 lat działalności RP wypraco-
wała wiele dokumentów, które dotyczyły 
kondycji polskiej gospodarki, kwestii bu-
dowy samorządu gospodarczego, refor-
my finansów publicznych, instrumentów 
pobudzania gospodarki, prywatyzacji, 
usprawnienia systemu prawnego itp. Źró-
deł zaprzestania działalności przez Radę 
jesienią 2007 r. – jak twierdzą wtajemni-
czeni – upatrywać należy w nadmiernych 
ambicjach liderów niektórych organizacji, 
którzy partykularyzm przedkładali nad 
dobro ogółu i ocenić jako szkodliwe.

Powyższe stanowisko prezentowało wie-
lu członków Izby wolnych od posądzeń 
o własny interes lub o polityczne sym-
patie. W genach jej założycieli, przyjętych 
przez większość członków Izby, tkwiła 
głęboka niechęć go intryg opisywanych 
wyżej i do polityki w ogóle. Izba bowiem 
zawsze przedkładała skromność i sku-
teczność nad hałas i fajerwerki. Pozwoliło 
jej to w 2014 r. bez zbytnich emocji zmie-
nić nazwę na bardziej odpowiadająca 
potrzebom czasów, w których żyjemy i na 
wybranie właściwej drogi, którą będzie 
zmierzać. Decyzją tą Izba – ujmując ze 
swego szyldu słowo: „Zagranicznych” za-

akceptowała decyzję sprzed lat 10 – ciu 
swojej poprzedniczki potwierdzającą 
członkostwo na równych prawach przed-
siębiorstw zagranicznych i polskich.

We wszystkim co powyżej, w możliwie 
największym skrócie starałem się odpo-
wiedzieć na pytanie skąd przyszliśmy i co 
zrobiliśmy. Odpowiedź na pytanie dokąd 
zmierzamy i jaką drogą pójdziemy należy 
do aktualnych członków Rady IPHI i do jej 
Zarządu.

Głęboko wierzę, że opisanie całości do-
czeka się kiedyś swojego „Długosza”.
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Nasza Izba jako jedna z pierwszych 
organizacji samorządu gospodar-

czego zawarła w połowie 2014 roku trzy 
dobrowolne Porozumienia z Marszałkiem 
Województwa Mazowieckiego w zakresie 
utworzenia i utrzymania systemu zbiera-
nia, transportu, odzysku, w tym recyklingu 
lub unieszkodliwiania odpadów opako-
waniowych.

System dotyczy odpadów powstałych z:
opakowań wielomateriałowych,
opakowań po środkach niebezpiecz-
nych, innych niż środki ochrony roślin, 
opakowań po środkach niebezpiecz-
nych wykorzystywanych w rolnictwie, 
w tym po środkach ochrony roślin.

W perspektywie najbliższych lat systemy 
zbiórki opakowań po środkach niebez-
piecznych i opakowań wielomateriało-
wych obejmą swoim zasięgiem zdecydo-
waną większość tych opakowań skutkując 
bardziej ekologicznym sposobem ich 
zagospodarowania. I tak już w 2015 r. 
w ramach systemów zbiórki opakowań 
ma być poddane odzyskowi 10 % opako-
wań po środkach niebezpiecznych i 20 % 
opakowań wielomateriałowych. W dal-
szych latach będziemy zobowiązani do 
tego aby w imieniu uczestników syste-

•
•

•

mów zbiórki poddać recyklingowi ponad 
61% takich opakowań. Dzięki zawartym 
Porozumieniom nasza Izba umożliwia 
podmiotom wprowadzającym produkty 
w opakowaniach prawidłową realiza-
cję obowiązków wynikających z ustawy 
z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospo-
darce opakowaniami i odpadami opako-
waniowymi w zakresie osiągnięcia okre-
ślonych poziomów odzysku i recyklingu 
odpadów opakowaniowych. 

Propagując funkcjonowanie systemów 
zbiorki opakowań prowadzimy w imie-
niu Wprowadzających kampanie edu-
kacyjne do realizacji których zostali na 
mocy wyżej wymienionych przepisów 
zobligowani.

Ponadto poprzez prowadzone przez 
Izbę działania proekologiczne głównie 

poprzez szkolenia, warsztaty edukacyj-
ne prowadzone u Przedsiębiorców oraz 
w placówkach oświatowych (przedszko-
la, szkoły), nasza Izba propaguje właści-
we postępowanie z odpadami, informuje 
o dostępnych systemach zwrotu, zbiera-
nia i odzysku, w tym recyklingu odpadów 
opakowaniowych, co z kolei wpływa na 
poprawę stanu środowiska naturalnego.

Zawarte Porozumienia stanowią reali-
zację założeń zrównoważonego rozwoju 
i wpisują się w propagowane przez na-
szą Izbę oraz Marszałka Województwa 
Mazowieckiego działania zmierzające do 
zwiększania stanu świadomości ekolo-
gicznej społeczeństwa.

Jak widać z powyższego, nasza izba pod-
jęła się realizacji nowych, ambitnych wy-
zwań.

Piotr Sakowicz, Marcin Jurasz

Izba Przemysłowo-Handlowa Inwestorów w Polsce 
stroną dobrowolnych Porozumień z Marszałkiem Województwa 
Mazowieckiego

Z życia Izby
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Wraz z Izbą niektórzy z jej członków również mogą się 
legitymować długim funkcjonowaniem na rynku. 

W dniu 17 września 2013 r. w Hotelu Bristol w Warsza-
wie odbyły się obchody jubileuszu 25-lecia działalności 
kancelarii prawnej M. Mazurek i Partnerzy. Z tej okazji 
Partnerzy i Zespół Kancelarii otrzymali wiele gratulacji 
oraz jubileuszowych upominków. 

Wśród nich honorową statuetkę od międzynarodowej 
organizacji prawniczej JCA International, której Kance-
laria jest członkiem.
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CELE FINANSOWANIA
Zapisane w budżecie unijnym środ-
ki mogą być wydatkowane na pro-

jekty wdrażane od dnia 1 stycznia 2014 r. 
Z tym dniem otworzył się w Polsce olbrzy-
mi rynek dla inwestycji z wykorzystaniem 
unijnych środków. Główne cele finanso-
wania obejmują:

Rozwój komunikacji - promowanie 
zrównoważonego transportu i usuwa-
nie niedoborów przepustowości w dzia-
łaniu najważniejszych infrastruktur sie-
ciowych
Energetykę - wspieranie przejścia na 
gospodarkę niskoemisyjną we wszyst-
kich sektorach
Ochronę środowiska naturalnego 
i wspieranie efektywności wykorzysta-
nia zasobów
Aktywizację regionów poprzez stałe 
wsparcie dla ich mocnych stron i po-
tencjału konkurencyjnego
Wspieranie badań naukowych, rozwoju 
technologicznego i innowacji
Podnoszenie konkurencyjności małych 
i średnich przedsiębiorstw, sektora rol-
nego oraz sektora rybołówstwa i akwa-
kultury, wspieranie przedsiębiorczości
Promowanie dostosowania do zmian 
klimatu, zapobiegania ryzyku i zarzą-
dzania ryzykiem
Wspieranie włączenia społecznego (in-
stytucje i działania społeczne i integra-
cyjne)
Wspieranie zatrudnienia i mobilności 
pracowników
Inwestowanie w edukację, umiejętności 
i uczenie się przez całe życie
Wzmacnianie potencjału instytucjonal-
nego i skuteczności administracji pub-
licznej

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Zwiększenie dostępności, stopnia wy-
korzystania i jakości technologii infor-
macyjno-komunikacyjnych.

UMOWA PARTNERSTWA
Dla omawianego tematu kluczowe zna-
czenie będą miały trzy grupy dokumen-
tów: Umowa Partnerstwa, dokumenty 
strategiczne dla poszczególnych branż, 
poszczególne plany inwestycyjne.

Szczegółowe zasady przyznania środków 
określone zostały w Umowie Partnerstwa 
pomiędzy Polską a Komisją Europejską 
z dnia 23 maja 2014 r. Umowa Partnerstwa 
jest dokumentem określającym kierunki 
działań w latach 2014-2020 w ramach Po-
lityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej 
oraz Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Do-
kument powstał na bazie Założeń Umowy 

• Partnerstwa 2014-2020 przyjętych przez 
Radę Ministrów 15 stycznia 2013 roku. 
Przygotowując Umowę  uwzględniono 
m.in. doświadczenia związane z wydatko-
waniem środków w latach 2004-2006 oraz 
2007-2013. W dokumencie uwzględniono 
opinie partnerów społecznych i gospodar-
czych oraz przygotowane na potrzeby pro-
cesu programowania analizy.

Umowa Partnerstwa przedstawia m.in.:

cele i priorytety działań w ujęciu tema-
tycznym i terytorialnym wraz z podsta-
wowymi wskaźnikami, 
opis stopnia uzupełniania się działań 
finansowanych z Polityki Spójności, 
Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej 
Polityki Rybołówstwa, 
układ programów operacyjnych, 
zarys systemu finansowania i wdrażania. 

•

•

•
•

W perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 przewidziano środ-
ki w wysokości 960 mld euro w zobowiązaniach i 908 mld euro w rzeczywistych płat-
nościach. Polsce przyznano aż 105,8 mld euro (w tym 72,9 mld na politykę spójności 
i 28,5 mld na politykę rolną), co czyni ją największym beneficjentem unijnych funduszy 
spośród państw członkowskich UE. Dzięki środkom pozyskanym z UE w Polsce poja-
wiło się wiele możliwości inwestycyjnych. Kluczowe znaczenie dla wydatkowania tych 
środków ma realizacja Umowy Partnerstwa pomiędzy Polską a Komisją Europejską oraz 
plany inwestycyjne samorządów lokalnych.

Inwestycje ze środków unijnych na lata 2014-2020
w zakresie ochrony środowiska Jakub Pawelec

Jakub Wojsyk 
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INWESTYCJE W OCHRONĘ 
ŚRODOWISKA: GOSPODARKA 
WODNO-ŚCIEKOWA I GOSPO-
DARKA ODPADAMI

Działania w obszarze ochrony środowi-
ska wpisują się w inicjatywę przewod-
nią unijnej strategii „Europa 2020” na 
rzecz trwałego wzrostu gospodarczego 

- „Europa efektywnie korzystająca z zaso-
bów” („Resource efficient Europe”), a także 
w cele Strategii UE dla Regionu Morza 
Bałtyckiego – pierwszej makroregional-
nej strategii UE - głównie w aspekcie 
dotyczącym zapewnienia czystości wód, 
poprawy bioróżnorodności i zrówno-
ważonego wykorzystywania zasobów 
morskich (strategia ta została ogłoszo-
na przez Komisję Europejską w dniu 
10.06.2009 r. w komunikacie do Parla-
mentu Europejskiego, Rady, Europejskie-
go Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
i Komitetu Regionów, KOM(2009) 248 
i stanowi zintegrowane ramy umożli-
wiające UE i państwom członkowskim 

– Danii, Estonii, Litwie, Łotwie, Finlandii, 
Niemcom, Polsce i Szwecji – określenie 
potrzeb i dostosowanie ich do dostęp-

nych zasobów poprzez koordynację dzia-
łań politycznych). 

W wymiarze krajowym, wiodącym do-
kumentem strategicznym dla wymie-
nionych kierunków działań jest Stra-
tegia „Bezpieczeństwo Energetyczne 
i Środowisko – perspektywa do 2020 r.” 
przygotowana przez Ministerstwo Go-
spodarki i przyjęta przez Radę Ministrów 
w uchwale z dnia 15 kwietnia 2014 r. 
Strategia „Bezpieczeństwo Energetycz-
ne i Środowisko” jest jedną z 9 zintegro-
wanych strategii rozwoju, powstałych 
w oparciu o ustawę z dnia 6 grudnia 
2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju. Strategia ta uszczegóławia po-
stanowienia średniookresowej strategii 
rozwoju kraju („Strategia Rozwoju Kraju 
2020. Aktywne społeczeństwo, konku-
rencyjna gospodarka, sprawne państwo” 
opracowana przez Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego we wrześniu 2012 r. i przy-
jęta uchwałą Rady Ministrów z dnia 25 
września 2012 r.) w dziedzinie energety-
ki i środowiska oraz stanowi ogólną wy-
tyczną dla „Polityki energetycznej Polski” 
opracowywanej przez Ministerstwo Go-
spodarki (projekt „Polityki energetycznej 

Polski do 2050 r.” opracowany w sierpniu 
2014 r. znajduje się obecnie w fazie kon-
sultacji społecznych).

W obszarze ochrony różnorodności bio-
logicznej dokumentem wyznaczającym 
konkretne cele i działania do realizacji 
przez państwa członkowskie jest strate-
gia: „Nasze ubezpieczenie na życie i nasz 
kapitał naturalny – unijna strategia 
ochrony różnorodności biologicznej na 
okres do 2020 r.” (komunikat Komisji Eu-
ropejskiej z dnia 3 maja 2011 r. do Parla-
mentu Europejskiego, Rady, Europejskie-
go Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
i Komitetu Regionów, KOM(2011) 244) 
oraz krajowy „Program ochrony i zrów-
noważonego użytkowania różnorodno-
ści biologicznej wraz z planem działań 
2014–2020”, przygotowany przez Mi-
nisterstwo Środowiska (w najbliższym 
czasie spodziewana jest uchwała Rady 
Ministrów w sprawie zatwierdzenia pro-
gramu).

W zakresie działań podejmowanych na 
obszarze sieci Natura 2000 potrzeby 
i priorytety wyznacza dokument Mini-
sterstwa Środowiska „Priorytetowe Ramy 
Działań dla sieci Natura 2000 na Wielo-
letni Program Finansowania UE w latach 
2014-2020” z kwietnia 2013 r., oparty 
na dokumencie Komisji Europejskiej pt. 

„Prioritised Action Frameworks for Natu-
ra 2000. EU co-financing of conservation 
measures” z 2012 r. i realizujący posta-
nowienia dyrektywy Rady nr 92/43/EWG 
z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony 
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fau-
ny i flory, a także dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 2009/147/WE 
z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie 
ochrony dzikiego ptactwa.

Motywacją do podejmowania działań na 
rzecz lepszego wykorzystania zasobów 
jest z jednej strony ich efekt gospodarczy, 
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z drugiej strony zaś poprawa jakości życia 
ludzi dzięki zapewnieniu lepszego sta-
nu środowiska. Wdrożenie nowoczesnej 
gospodarki odpadami, zgodnie z unijną 
hierarchią sposobów postępowania z od-
padami, ma przynieść zarówno pozytywny 
efekt gospodarczy (ponowne wykorzysta-
nie surowców i odzysk energii z odpadów), 
jak i polepszyć jakość życia (likwidacja 
uciążliwości związanych ze składowa-
niem odpadów). Z kolei nadrzędną prze-
słanką do realizacji projektów w zakresie 
gospodarki wodno-ściekowej czy ochrony 
środowiska miejskiego ma być poprawa 
jakości życia ludzi.

W pierwszej kolejności powinny być fi-
nansowane zadania wynikające ze zobo-
wiązań akcesyjnych Polski oraz dyrektyw 
unijnych. Z operacyjnego punktu widze-
nia, priorytetowa jest zatem realizacja 
inwestycji w zakresie gospodarki wod-
no-ściekowej oraz gospodarki odpada-
mi – w tych obszarach mamy wciąż do 
czynienia ze znacznymi, niezaspokojo-
nymi potrzebami inwestycyjnymi. Ma to 
uchronić Polskę przed konsekwencjami 
(też finansowymi) niewdrożenia odpo-
wiednich dyrektyw. 

Głównym celem działań w gospodarce 
wodno-ściekowej, bezpośrednio związa-
nym z efektywnym gospodarowaniem 
zasobami wodnymi, jest konieczność 
ograniczenia zrzutów nieoczyszczonych 
i niedostatecznie oczyszczonych ścieków. 
Pomimo postępu budowy infrastruktury 
komunalnej zapewniającej odprowadza-
nie i efektywne oczyszczanie ścieków, na-
dal istnieją duże potrzeby inwestycyjne 
w tym zakresie, również w odniesieniu do 
właściwego zagospodarowania osadów 
ściekowych. W ramach prowadzonej go-
spodarki ściekami komunalnymi gminy 
powinny – jako zadanie własne – zapew-
nić realizację zobowiązań wynikających 
z dyrektywy Rady nr 91/271/EWG z dnia 
21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania 
ścieków komunalnych (tzw. dyrektywa 
ściekowa), w tym również w zakresie za-
gospodarowania komunalnych osadów 
ściekowych z uwzględnieniem posta-
nowień Traktatu Akcesyjnego (Traktatu 
o przystąpieniu Rzeczypospolitej Pol-
skiej do Unii Europejskiej, podpisanego 
w Atenach w dniu 16 kwietnia 2003 r. 
i ogłoszonego w Dz. U. 2004, Nr 90).

Inwestycje w sektorze gospodarki od-
padami mają być realizowane zgodnie 
z unijną hierarchią sposobów postępo-
wania z odpadami wskazaną w dyrekty-
wie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 
2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. 

w sprawie odpadów (tzw. ramowa dyrek-
tywa o odpadach), która nadaje priorytet 
zapobieganiu powstawaniu odpadów, 
przygotowaniu do ponownego użycia 
i recyklingowi. Zgodnie z wymogami ww. 
dyrektywy, do roku 2020 niezbędne jest 
przygotowanie do ponownego użycia 
i recykling odpadów przynajmniej ta-
kich frakcji jak papier, metal, tworzywa 
sztuczne i szkło z gospodarstw domo-
wych wagowo na poziomie minimum 
50% oraz przygotowanie do ponownego 
użycia, recyklingu i innych metod odzy-
sku innych niż niebezpieczne odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych na pozio-
mie minimum 70%.

Z kolei dyrektywa Rady nr 1999/31/WE 
z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie 
składowania odpadów (tzw. dyrekty-
wa składowiskowa) nakłada na Polskę 
obowiązek redukcji masy odpadów ko-
munalnych ulegających biodegradacji 
kierowanych do składowania, do po-
ziomu maksymalnie 35% w roku 2020 
w stosunku do masy tych odpadów wy-
tworzonych w 1995 r. Projekty dotyczące 
mechaniczno-biologicznego przetwa-
rzania czy termicznego przekształcania 
odpadów z odzyskiem energii muszą 
więc stanowić część szerszego syste-
mu gospodarki odpadami komunalnymi, 
zawierającego wspomniane elementy 
usytuowane najwyżej w hierarchii. Do 
realizacji celów krajowych wynikających 
z ramowej dyrektywy o odpadach, muszą 
w jasny sposób przyczyniać się również 
wszystkie przedsięwzięcia podejmowa-
ne na poziomie regionalnym.

PLANY INWESTYCYJNE – TWO-
RZENIE, TREŚĆ I SKUTKI

Ze środków unijnych finansowane będą 
zasadniczo jedynie projekty uwzględnio-
ne w planach inwestycyjnych tworzonych 
przez zarządy województw i uzgadnianych 
z ministrem właściwym do spraw środo-
wiska, dotyczących gospodarki odpadami 
komunalnymi. Plany inwestycyjne będą 
zawierać szczegółową analizę sytuacji 
w danym regionie łącznie ze strumienia-
mi i ilością odpadów w regionie, informa-
cjami dotyczącymi istniejącej infrastruk-
tury gospodarki odpadami, planowanych 
inwestycji (w tym oszacowania kosztów 
i źródeł finansowania) wraz ze wskaza-
niem harmonogramu realizacji. Na tej 
podstawie plany określą niezbędne in-
westycje potrzebne do osiągnięcia celów 
określonych dyrektywą nr 2008/98/WE 
w sprawie odpadów.

Plany inwestycyjne będą podstawą finan-
sowania inwestycji zarówno na poziomie 
krajowym, jak i regionalnym. Celem pla-
nów inwestycyjnych będzie wskazanie 
infrastruktury niezbędnej do osiągnię-
cia do 2020 roku zgodności z unijnymi 
dyrektywami w zakresie gospodarki 
odpadami komunalnymi, w tym wdroże-
nia hierarchii sposobów postępowania 
z odpadami, osiągnięcia wymaganych 
poziomów przygotowania do ponowne-
go użycia i recyklingu oraz ograniczenia 
składowania odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji. W pierwszej 
kolejności powinna więc być rozbudo-
wywana infrastruktura w zakresie selek-
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tywnego zbierania i przygotowania do 
recyklingu. Realizacja zadań współfinan-
sowanych ze środków unijnych w sekto-
rze odpadów będzie ukierunkowana na 
obowiązki jednostek samorządowych 
wynikające z ustawy o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach oraz ustawy 
o odpadach.

Plany inwestycyjne będą miały kluczowe 
znaczenie ze względu na treść dokumen-
tu „Programowanie perspektywy finan-
sowej 2014-2020, Umowa Partnerstwa”. 
Zgodnie z tym dokumentem, warunkiem 
dopuszczalności finansowania inwestycji 
w zakresie zapobiegania powstawaniu 
odpadów oraz inwestycji w zakresie go-
spodarowania odpadami ze środków Unii 
Europejskiej lub funduszy ochrony śro-
dowiska i gospodarki wodnej jest ujęcie 
ich w planach inwestycyjnych. Praktycz-
nym skutkiem wprowadzenia planów 
inwestycyjnych będzie to, iż projekt (in-
stalacja) nieumieszczony w planie inwe-
stycyjnym nie otrzyma dofinansowania 
ze środków UE, Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
ani Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Sposób i formę sporządzenia Woje-
wódzkiego Planu Gospodarki Odpadami 
(WPGO) oraz wzór planu inwestycyjnego 
określi minister właściwy do spraw środo-
wiska. Nie został jednak określony sposób 
i forma tworzenia planu inwestycyjnego, 
tzn. brak jest jasnych zasad, które decydo-
wałyby o umieszczeniu danego projektu 
(inwestycji, instalacji) w planie inwesty-
cyjnym. Przykładowo, nie jest określone, 
kto zgłasza instalację do planu inwesty-
cyjnego i kto ma legitymację do zaskar-
żenia planu, a także czy sejmik wojewódz-

twa głosuje nad treścią planu opartego 
na wzorze określonym przez ministra. Nie 
zostało określone, jaki będzie status in-
westycji (instalacji) już rozpoczętych, czy 
wciąż będą mogły znaleźć się w planie 
i uzyskać dofinansowanie, czy chodzi tylko 
o przyszłe, planowane instalacje. W efek-
cie instalacje już istniejące lub prywatne 
mogą zostać w sposób faktyczny pozba-
wione podstaw funkcjonowania. Projekty 
WPGO będą „opiniowane” przez ministra 
właściwego do spraw środowiska, a pro-
jekty planów inwestycyjnych będą z nim 

„uzgadniane”. Pierwotnie projekty planów 
inwestycyjnych miały być „zatwierdza-
ne” przez ministra, a w toku prac legis-
lacyjnych zmieniono to słowo na „opi-
niowane”. Rada Ministrów taką zmianę 
oceniła negatywnie, argumentując, iż 
niezatwierdzanie planów inwestycyjnych 
przez ministra wykluczyłoby możliwość 
otrzymania środków unijnych. Ostatecz-
nie przyjęto kompromisowe rozwiązanie 
dla roli ministra – „uzgodnienie” zdaje się 
być czymś mniej niż „zatwierdzenie”, ale 
w stopniu większym niż „zaopiniowanie” 
uwzględniać będzie stanowisko ministra. 
Jeżeli minister nie zgłosi uwag do projek-
tu planu inwestycyjnego, projekt uzna się 
za uzgodniony. Dokonanie przez sejmik 
województwa zmian w planie inwesty-
cyjnym uzgodnionym z ministrem oraz 
w pozostałej części WPGO, która odnosi 
się do inwestycji wskazanych w planie 
inwestycyjnym, wymagać będzie również 
uzgodnienia z ministrem.

CHARAKTER PRAWNY PLA-
NÓW INWESTYCYJNYCH
Plany inwestycyjne tworzone przez zarzą-
dy województw i uzgadniane z ministrem 
właściwym do spraw środowiska będą 

stanowiły załącznik do Wojewódzkich 
Planów Gospodarki Odpadami.

Umiejscowienie nowych przepisów re-
gulujących uchwalanie planów inwesty-
cyjnych pośród ustępów art. 36 ustawy 
o odpadach może sugerować, iż plany 
inwestycyjne, stanowiące załącznik do 
WPGO, będą uchwalane i uzgadniane 
w tej samej procedurze, w której uchwa-
lane i opiniowane będą WPGO.

Istnieje wątpliwość, czy WPGO mają cha-
rakter prawa miejscowego, a zatem także 
czy taki charakter będą miały załączone 
do nich plany inwestycyjne. Zgodnie z wy-
rokiem Wojewódzkiego Sądu Administra-
cyjnego w Krakowie z dnia 25.01.2005 r., 
sygn. II SA/Kr 1385/04, plany gospodarki 
odpadami nie mają charakteru aktów 
prawa miejscowego i nie wymagają pub-
likacji w wojewódzkim dzienniku urzędo-
wym, ponieważ treść WPGO nie normuje 
uprawnień ani obowiązków adresatów 
zewnętrznych, lecz ma jedynie znaczenie 
kierunkowe.

Wobec powyższego można wnioskować, 
iż plany inwestycyjne, jako załączniki 
do WPGO, również nie będą miały cha-
rakteru prawa miejscowego. Prawem 
miejscowym jest natomiast niewątpliwie 
uchwała w sprawie wykonania WPGO, 
podlegająca ogłoszeniu w wojewódzkim 
dzienniku urzędowym. O ile możliwość 
skarżenia uchwał będących aktami pra-
wa miejscowego jest oczywista i wynika 
wprost z art. 90 ustawy z dnia 5 czerw-
ca 1998 r. o samorządzie województwa  
(t.j. Dz. U. 2013, poz. 596), to możliwość 
skarżenia uchwał nie mających charakte-
ru aktów prawa miejscowego jest sporna 
w doktrynie prawa administracyjnego. 
Stąd możliwość skarżenia WPGO i załą-
czonych do nich planów inwestycyjnych 
może być podważana.

Nie ulega wątpliwości, że środki unij-
ne na lata 2014-2020 stwarzają dużą 
i prawdopodobnie niepowtarzalną dla 
Polski szansę na dokonanie niezbędnych 
szerokich inwestycji w ochronę środowi-
ska i infrastrukturę. Czy i jak te środki zo-
staną wykorzystane, zależy od wszystkich 
uczestników procesów inwestycyjnych 

– zarówno przedsiębiorców, jak i władz 
krajowych i lokalnych.

Informacja o autorach:
Dr Jakub Pawelec, LL.M., radca prawny, 
Partner w kancelarii M. Mazurek i Partnerzy
Jakub Wojsyk – aplikant radcowski w tej 
kancelarii
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Ekonomia cyrkularna w bieżącej legislacji UE

Jakub Pawelec
Jakub Wojsyk 

W dniu 16 grudnia 2014 r. Komi-
sja Europejska przedstawiła Parla-

mentowi Europejskiemu plan prac na rok 
2015. Precedensem jest, iż KE zdecydo-
wała o tymczasowym wycofaniu projek-
tów dyrektyw w zakresie tzw. ekonomii 
cyrkularnej i zanieczyszczenia powietrza, 
w trakcie toczących się już prac legis-
lacyjnych w Parlamencie Europejskim. 
W dniu 15 stycznia 2015 r. PE nie zdo-
łał przegłosować jednolitego stanowiska 
wzywającego KE do kontynuacji prac nad 
wniesionymi projektami. Jest to istotne 
zagadnienie dla wielu branż i gałęzi go-
spodarki, w szczególności w zakresie pla-
nów inwestycyjnych w kolejnych latach.

CZYM JEST  
EKONOMIA CYRKULARNA
W 2014 r. prowadzono intensywne prace 
nad nową koncepcją zrównoważonego 
rozwoju – gospodarką cyrkularną (circular 
economy), przewidującą zamknięty obieg 
konsumpcji dóbr. Wedle tej koncepcji, zu-
żyte lub niechciane produkty miały być 
przetworzone w taki sposób, aby w tej sa-
mej lub zmienionej formie mogły powró-
cić do obiegu, co nie tylko zmniejszyłoby 
ilość odpadów, lecz także zapotrzebowa-
nie na surowce.

W 2014 r. KE przedstawiła propozycję 
(„Communication: Towards a circular eco-
nomy: A zero waste programme for Euro-
pe”), mającą otworzyć Europę na poten-
cjał tzw. ekonomii cyrkularnej i pozwolić 
UE bardziej efektywnie wykorzystywać 
swoje zasoby. Ambitny projekt dyrektywy 
zmieniającej dyrektywę nr 2008/98/WE 
w sprawie odpadów, nr 94/62/WE w spra-
wie opakowań i odpadów opakowanio-
wych, nr 1999/31/WE w sprawie składo-
wania odpadów, nr 2000/53/WE w sprawie 
pojazdów wycofanych z eksploatacji, nr 
2006/66/WE w sprawie baterii i akumu-
latorów oraz zużytych baterii i akumu-
latorów, oraz nr 2012/19/UE w sprawie 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektro-
nicznego, zmierzający do realizacji celów 
zawartych w „Siódmym ogólnym unijnym 
programie działań w zakresie ochrony 
środowiska naturalnego do 2020 r.”, prze-

widywał nowy sposób 
p o -

strze-
gania wielu zagadnień w tym innowacji 
i projektowania przestrzeni miejskiej. 
W ramach przyjętego modelu, do mini-
mum powinno być ograniczone wytwa-
rzanie odpadów.

Działania inwestycyjne wedle powyższych 
założeń miałyby charakter systemowy, tj. 
uwzględniający lokalne warunki, prze-
pisy ochrony środowiska oraz istniejącą 
już infrastrukturę. Takie podejście miało 
na celu stworzenie zamkniętego obiegu, 
w którym odpady jednych podmiotów słu-
żyłyby jako surowce dla innych podmio-

tów, eliminując tym samym niepożądane 
produkty uboczne.

NOWE DZIAŁANIA  
KOMISJI EUROPEJSKIEJ
W grudniu 2014 r., w ramach „polityki lep-
szej regulacji”, Komisja Europejska w skła-
dzie powołanym przez Jean-Claude’a Jun-
ckera ogłosiła zamiar wycofania wielu 
istotnych projektów legislacyjnych 
w zakresie ochrony środowiska. Wycofanie 
przez Komisję Europejską projektów, nad 
którymi zaczął już pracę Parlament Euro-
pejski, jest precedensem, stąd w wątpli-
wość podano nie tylko zasadność takiego 
działania, lecz także jego zgodność z unij-
nymi traktatami. Należy jednak stwierdzić, 
że KE ma nie tylko prawo modyfikować 
zainicjowane projekty, lecz także je wyco-
fywać, jeśli pracy nad nimi nie rozpoczęła 
jeszcze Rada. Komisja może wycofać pro-
jekt nawet wobec sprzeciwu Rady, która 
chce kontynuować procedurę legislacyjną. 
KE musi jednak wykazać, że projekt nie 

jest już konieczny, ponieważ przestał ko-
respondować z potrzebami UE. 

W dniu 16 grudnia 2014 r. KE przed-
stawiła Parlamentowi Europejskiemu 

program swojej pracy na rok 2015. Ini-
cjatywa prawodawcza KE skupić się 
ma przede wszystkim na kreowaniu 
miejsc pracy.

Dotychczas, unijne polityki dotyczące 
gospodarki odpadami były skuteczne 

w zakresie objętym dyrektywami na-
kładającymi na państwa członkowskie 
obowiązki legislacyjne związane z recy-
klingiem (pojazdy wycofane z eksploa-
tacji, odpady elektryczne i elektroniczne, 
odpady opakowaniowe, baterie i aku-
mulatory). Ostatni projekt – dotyczący 
ekonomii cyrkularnej – ma jednak zostać 
wycofany przez Komisję Europejską z po-
wodu „braku spodziewanego porozumie-
nia” pomiędzy państwami członkowskimi 
a Parlamentem Europejskim. KE zamierza 
przygotować „ambitniejszy” projekt do 
końca 2015 roku. Decyzja o wycofaniu 
wcześniejszego projektu oparta jest na 
założeniu, iż projekt ten jest nierealistycz-
ny i stwarzałby zbyt wiele przeszkód dla 
przemysłu. Zdaniem specjalistów od pra-
wa ochrony środowiska, np. prawników 
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zrzeszonych w bremeńskiej grupie Avo-
setta, jest jednak inaczej – „przeszkody” te 
nie sprawiają wrażenia zbyt wymagają-
cych, a nawet prowadziłyby do stworze-
nia nowych miejsc pracy i stymulowałyby 
innowacyjność.

Jak stwierdził Karl Falkenberg, Dyrektor 
Generalny ds. Środowiska, nowy projekt 
opracowywany przez Komisję będzie bar-
dziej ambitny i wszechstronny w takim 
rozumieniu, iż będzie uwzględniał za-
strzeżenia, które były zgłaszane przez Par-
lament i Radę, a także inne zagadnienia 
(np. projektowanie produktów, substancje, 
które mogą być oddzielone w procesie 
recyklingu lub ponownego użytku i ich 
szkodliwość, lepsze sposoby wykorzy-
stania kapitału naturalnego i surowców). 
Nowy projekt ma w większym stopniu re-
alizować zasady lepszej regulacji i subsy-
diarności w celu umożliwienia państwom 
członkowskim pełniejszej implementa-
cji unijnego prawodawstwa w zakresie 
ochrony środowiska, a także ma być ści-
śle powiązany z „Planem inwestycyjnym” 
Jean-Claude’a Junckera (315 mld euro na 
lata 2015-2017).

SKUTKI DECYZJI KOMISJI
Decyzja o wycofaniu projektu i zawie-
szeniu prac nad nową dyrektywą nie po-
winna być odczytywana jako obniżenie 
obowiązujących standardów środowisko-
wych i technologicznych, m.in. w zakresie 
prowadzonych instalacji przetwarzania 
odpadów.

Po pierwsze, w mocy pozostają szcze-
gółowe uregulowania w zakresie stan-
dardów ekologicznych oraz kierunków 
postępowania z odpadami. Przykładowo, 
w dalszym ciągu kluczowe znaczenie 
ma hierarchia sposobów postępowania 
z odpadami, przewidująca m.in. ponowne 
wykorzystanie (re-using) jako najbardziej 
oczekiwany sposób zagospodarowania 
odpadów.

Również stosowane być powinny zasady 
przewidujące wybór możliwie efektyw-
nych rozwiązań technologicznych i śro-
dowiskowych, np. postanowienia przyjętej 
w lutym 2014 r. nowej dyrektywy w spra-
wie zamówień publicznych, przewidujące 
tzw. life-cycle-cost jako jedno z kryteriów 
oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty.

W tej precedensowej sytuacji trudno 
przewidzieć jak potoczą się losy projektu 
o nazwie „ekonomia cyrkularna”. Przede 
wszystkim, co wynika z prawa traktato-
wego, Parlament Europejski i Rada mogą 

wezwać Komisję Europejską do przed-
stawienia nowych projektów legislacyj-
nych w zakresie ekonomii cyrkularnej. 
Poza tym, mogą zwrócić Komisji uwagę, 
że definitywne wycofanie istniejących 
projektów naruszyłoby zasadę lojalnej 
współpracy między instytucjami UE. Jed-
nak póki co, w głosowaniu przeprowadzo-
nym w dniu 15 stycznia 2015 r., frakcje 
polityczne w Parlamencie Europejskim 
nie porozumiały się co do jednolitego 
stanowiska wobec planu prac KE na rok 
2015 r. O ile większość europosłów wy-
raziła swój sprzeciw wobec wycofania 
przez KE projektu dyrektywy dot. ekono-
mii cyrkularnej, to nie przełożyło się to 
na przyjęcie rezolucji krytycznej wobec 
całego planu prac KE na ten rok. Prze-
ciwna takiej rezolucji była największa 
frakcja – Europejska Partia Ludowa (EPP) 

– i pozostająca z nią w „wielkiej koalicji” 
frakcja socjaldemokratyczna (S&D). Brak 
wspólnego stanowiska PE, krytycznego 
wobec wycofania przez KE projektu dy-
rektywy, oznacza praktycznie przyzwole-
nie na taki ruch Komisji. W sprawie ocze-
kiwany jest jeszcze głos Rady UE, jednak 
sprawująca obecnie prezydencję w UE 
Łotwa zdaje się mniej zainteresowana 
tematem ekonomii cyrkularnej niż spra-
wujące poprzednią prezydencję Włochy. 
Należy też zwrócić uwagę na pewną spe-
cyfikę prawną Rady. Choć jest ona poje-
dynczym podmiotem prawnym, to zbiera 
się w 10 różnych formacjach, w zależno-
ści od zagadnienia, nad którym ma praco-
wać (np. Rada ds. Konkurencyjności, Rada 
do Spraw Zagranicznych, Rada ECOFIN 

– do Spraw Gospodarczych i Finansowych, 
Rada do Spraw Ogólnych – koordynują-
ca prace Rady w poszczególnych forma-
cjach). W kwestii wycofania przez Komisję 
wcześniejszych projektów krytycznie wy-
powiedziała się Rada ds. Środowiska, jed-
nak z wypowiedzi Dyrektora Generalnego 
ds. Środowiska Karla Falkenberga można 

wnioskować, iż KE nie uznaje tego sta-
nowiska za wystarczający sprzeciw, lecz 
oczekuje na głos Rady do Spraw Ogól-
nych. Z prawnego punktu widzenia brak 
jest podstaw dla logiki prezentowanej 
przez KE – nieuzasadnione jest zarów-
no ignorowanie sprzeciwu Rady ds. Śro-
dowiska jak i przedkładanie opinii Rady 
do Spraw Ogólnych nad opinię której-
kolwiek innej formacji Rady. Tak czy ina-
czej, jak zaznaczono na wstępie, KE może 
wycofać projekt nawet wobec sprzeciwu 
Rady, jednak musi udowodnić, że projekt 
ten przestał korespondować z potrzeba-
mi Unii. To może być trudne, ponieważ 
potrzeby Unii w zakresie ochrony śro-
dowiska, przedstawione w uzasadnieniu 
projektu, pozostają aktualne. Z prawnego 
punktu widzenia modyfikacja projektu 
i kontynuacja prac nad nim byłaby zatem 
bardziej uzasadniona niż jego wycofanie 
na obecnym etapie.

W 2015 roku można się zatem spodziewać 
dalszej aktywności KE w zakresie zgłasza-
nia nowych projektów legislacyjnych oraz 
zmian przepisów już istniejących. W tym 
kontekście szczególnie istotne jest moni-
torowanie prac unijnych instytucji, które 
mogą mieć wpływ na średnio- i długoter-
minowe plany inwestycyjne w poszcze-
gólnych państwach członkowskich UE. 
Czujni powinni być zwłaszcza inwestorzy 
aktywni na terenie Polski – największego 
beneficjenta środków unijnych w latach 
2014-2020 – bowiem wprowadzone ad 
hoc rozwiązania prawne mogą przełożyć 
się na zasadniczą zmianę wymogów eko-
logicznych i technologicznych, a co za tym 
idzie wpłynąć na opłacalność inwestycji.

Informacja o autorach:
Dr Jakub Pawelec, LL.M., radca prawny, 
Partner w kancelarii M. Mazurek i Partnerzy
Jakub Wojsyk – aplikant radcowski w tej 
kancelarii
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Relacja 

z Polskiego Kongresu Gospodarczego

– Misją Kongresu jest stworzenie plat-
formy rzetelnej, twórczej dyskusji nad 
postulowanymi, niezbędnymi relacjami 
i powiązaniami między nauka a biznesem 

– powiedział otwierając Kongres Prezy-
dent Pracodawców RP Andrzej Malinow-
ski. – Podjęcie tego tematu właśnie teraz, 
po 25 latach ustrojowej transformacji, jest 
niemal cywilizacyjnym – i tak już spóźnio-
nym – obowiązkiem. Bez rewolucyjnych 
zmian w triadzie gospodarka – edukacja 

– nauka może się zdarzyć, że w Polsce 
drogi uczelni i biznesu dramatycznie się 
rozejdą – ostrzegał Prezydent Malinowski. 
Dodał, że racją stanu naszego państwa 
jest utworzenie efektywnego, elastycz-
nego  i kreatywnego systemu łączącego 
w jedną wartość gospodarkę, edukację 
i naukę. Systemu, który wprowadzi Polskę 
do grona państw zaawansowanych tech-
nologicznie i na stałe umiejscowi nasz 
kraj wśród tych, które swój byt i rozwój 

opierają na potencjale intelektualnym 
swoich obywateli. – Polska potrzebuje 
silnej gospodarki; nie będzie jej bez ro-
dzimej, wykwalifikowanej kadry i źródeł 
rodzimych rozwiązań technologicznych 

– dodał Prezydent Pracodawców RP. Pod-
kreślił przy tym, że zmiany legislacyjne, 
choć potrzebne, nie powinny być gwał-
towne. – Proponujemy wprowadzenie 
rozwiązań równoległych, tak by poszcze-
gólne instytucje mogły same wybierać 
optymalną dla siebie drogę. Koniecznym 
jest ustanowienie wspólnej, międzymini-
sterialnej polityki wspierającej nowy sy-
stem – powiedział Andrzej Malinowski.

Lena Kolarska-Bobińska, Minister Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego zwróciła uwagę 
na fakt, iż europejskie koncepcje rozwoju 
są oparte właśnie na nauce, dlatego mu-

simy przestawić naszą gospodarkę i to na 
kilku poziomach. – To już się dzieje. Rząd 
postawił na naukę, stąd tegoroczny wzrost 
nakładów na badania o 10 proc. I zapew-
nienie dużego wzrostu w przyszłym roku 

– powiedziała minister. Jednak jej zda-
niem cywilizacyjne zmiany nie mogą zo-
stać przeprowadzone jedynie pieniędzmi 
z budżetu. - Liczymy, że biznes włączy się 
w ten proces – dodała minister Kolarska-
Bobińska. Podkreśliła konieczność zmian 
w szkolnictwie wyższym. – Excellent – to 
europejskie hasło w nauczaniu. My też 
musimy odejść od bylejakości. Trzeba 
sobie uzmysłowić, że dziś misja nauki 
i wyższej uczelni jest inna niż przed laty 

– uniwersytet musi być użyteczny, nauka 
musi być siłą napędową rozwoju całego 
kraju. Uniwersytety nie mogą wypuszczać 
bezrobotnych absolwentów, lecz kreatyw-

Nauka ma być użyteczna – to słowa, które stały się mottem rozpoczętego w środę 
Polskiego Kongresu Gospodarczego „Nauka dla biznesu, biznes dla nauki” którego 

gościem honorowym był Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. 
Organizowane przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej wydarzenie z udziałem bli-
sko pół tysiąca gości jest jednym z najważniejszych elementów obchodów 25-lecia Or-
ganizacji.

Uczestnicy debaty pt. „Współpraca biznesu i nauki jako narzędzie modernizacji Polski” .Wiesław Banyś 
- Rektor Uniwersytetu Śląskiego, Adam Góral - Prezes Zarządu Asseco Poland, Ewa Grenda - Dyrektor 
Generalna Roche Polska, Zbigniew Jagiełło - Prezes Zarządu PKO BP, Michał Kleiber - Prezes Polskiej 
Akademii Nauk, Krzysztof J. Kurzydłowski - Dyrektor Narodowego Centrum Badań i RozwojuWłodzisław Duch - Wiceminister Nauki i Szkolni-

ctwa Wyższego
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nych młodych ludzi. Nie mamy czasu do 
stracenia – powiedziała pani minister.

Bronisław Komorowski, Prezydent Rzeczy-
pospolitej Polskiej podkreślił natomiast 
fakt ogromnego udziału pracodawców 
w zagospodarowaniu polskiej wolności. 
To, że Polska cieszy się nieprzerwanym 
wzrostem gospodarczym od dwóch dekad 
to efekt zmiany nie tylko ustroju gospo-
darczego i politycznego, lecz także zmiany 
podejścia społeczeństwa do przedsiębior-
czości. – Dlatego też powinniśmy szukać 
mechanizmów mogących utrwalać ten 
rozwój, a jednym z nich jest współpraca 
biznesu z nauką. To niezwykle ważne, tym 
bardziej że – jeśli chodzi

o innowacyjność – to w Unii Europejskiej 
nadal jesteśmy niemal na samym końcu. 
To wyzwanie i przestroga – powiedział 
prezydent Komorowski. Zwrócił uwagę 
na fakt, że dziś to państwo w zdecydowa-
nej większości finansuje badania i rozwój, 
a światowe trendy są odmienne.

Podczas debaty Współpraca biznesu 
i nauki jako narzędzie modernizacji Pol-
ski przedsiębiorcy zwracali uwagę na 
czynniki, które ich zdaniem powodują, iż 
współpraca ta nie przebiega tak, jak po-
winna. Jednym z najważniejszych jest 
ryzyko związane z finansowym fiaskiem 
komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań. 
Przedstawiciele przedsiębiorców podkre-
ślali, że bez pomocy państwa współpraca 
ze szkołami wyższymi nigdy nie będzie 
wzorowa, bowiem małe i średnie firmy 
nie mają wystarczających funduszy na to, 

by ryzykować wprowadzenie rozwiązania, 
które nie przyniesie pewnego zysku. Du-
żym problemem jest także brak akceptacji 
ryzyka w spółkach Skarbu Państwa.

Uczestnicy debaty, której moderatorem 
był Jan Krzysztof Bielecki, Przewodniczą-
cy Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady 
Ministrów, podkreślali, że duże firmy nie 
są zainteresowane pracami nad własny-
mi innowacjami. Wygodniej jest im kupić 
droższe, ale za to gotowe już rozwiąza-
nia. Dlatego też jednym z postulatów jest 
konieczność stworzenia dużych firm in-
nowacyjnych, które będą zasilane odpo-
wiednimi kwotami. Tylko takie działanie 
może nas doprowadzić do polskich Nobli. 

– Nie bójmy się rozmawiać o pieniądzach. 
Bez nich będzie żadnego postępu – po-

wiedział Wiceprezydent Pracodawców RP 
Andrzej Mądrala, który zastanawiał się, 
kiedy wreszcie dojdziemy do momentu, 
w którym to innowacyjne rozwiązania 
w medycynie będą odpowiednio nagra-
dzane.

Zwrócono także uwagę na brak ulg, 
które zachęciłyby przedsiębiorców do 
prowadzenia projektów z naukowcami. 
Zdaniem niektórych przedstawicieli bi-
znesu szeroko pojęta nauka nie jest zain-
teresowana opuszczeniem murów uczelni 
i zmierzeniem się z problemem dotyczą-
cym wdrożeń innowacyjnych rozwiązań 
w przedsiębiorstwach. Innym czynnikiem 
zakłócającym współpracę między nauką 
a biznesem jest niestabilność prawa. Prof. 
dr hab. Maciej Żylicz, Prezes Fundacji na 
rzecz Nauki Polskiej powiedział, że tylko 
pomoc prawników Fundacji pozwoliła 
uratować kilka firm skupionych wokół 
ośrodków naukowych.

Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego prof. dr hab. Włodzisław Duch 
zwrócił uwagę na działalność centrów 
badawczych. – Brakuje im strategii dzia-
łania ukierunkowanej na współpracę z bi-

znesem. Podmioty te, nadzorowane przez 
poszczególne ministerstwa, w tym m.in. 
Ministerstwo Gospodarki, które jednak nie 
interesuje się ich działalnością, mogłyby 
być lepiej wykorzystywane – powiedział 
wiceminister.

Prof. dr hab. Wiesław Banyś, Rektor Uni-
wersytetu Śląskiego, Przewodniczący 
Konferencji Rektorów Akademickich 
Szkół Polskich zauważył zmiany, które Idą 
w dobrym kierunku. – Na wielu uczelniach 
programy dydaktyczne są już uzgadniane 
z biznesem, podobnie rzecz się ma z prak-

Wiesław Banyś - Rektor Uniwersytetu Śląskiego, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich 
Szkół Polskich, Adam Góral - Prezes Zarządu Asseco Poland oraz Ewa Grenda - Dyrektor Generalna Ro-
che Polska podczas debaty pt. „Współpraca biznesu i nauki jako narzędzie modernizacji Polski”
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tykami w przedsiębiorstwach. Oczywiście 
to ciągle mało, ale przedsiębiorcy biorą 
udział życiu szkół wyższych, mają wpływ 
na to, co tam się dzieje – powiedział prof. 
Banyś, proponując wprowadzenie unii in-
nowacji dla Polski. W jego opinii sukces 
zależy od wielu czynników, z których jed-
nym z najważniejszych jest finansowanie 
nauki z budżetu państwa.

Zdaniem prof. dr hab. Michała Kleibera, 
Prezesa Polskiej Akademii Nauk, potrzeb-
ny jest nowy w Polsce zawód – brokera 
wiedzy, czyli osoby, która z jednej strony 
będzie współpracowała z naukowcami, 
z drugiej zaś będzie miała doskonały 
kontakt z biznesem. Podkreślił, że nauka 
w Polsce jest daleka od ideału - nie jest 
mobilna, jest zamknięta na wyzwania, 
które stawia przed nią rzeczywistość. 

– Szkoły wyższe powinny prowadzić tak-
że badania, a nie zajmować się tylko 
samą dydaktyką – powiedział prof. Klei-
ber. Podkreślił, że kluczem do myślenia 
o poprawie współpracy nauki z biznesem 
jest szeroko rozumiana polityka wsparta 
społecznymi działaniami. Nie ścigamy się 
z innymi państwami także ze względu na 
fakt, ze przepisy prawa zniechęcają do in-
nowacyjnych zachowań.

– Dziś płacimy cenę za to, że nie byliśmy 
w stanie stworzyć dużych innowacyjnych 
firm. Nasza gospodarka to przede wszyst-
kim małe przedsiębiorstwa, nie mające 

czasu na myślenie o przyszłości – powie-
dział z kolei Adam Góral, Prezes Zarządu 
Asseco Poland. – Przestańmy wreszcie żyć 
stereotypami, że profesorowie nie słyszą 
tego, co mówi biznes – dodał. – Widzę 
postęp we wzajemnej współpracy – za-
angażowaliśmy się w proces edukacyjny 
w szkołach wyższych, choć jeszcze stosun-
kowo niedawno nie było zainteresowania 

w tym zakresie ze strony uczelni. Dziś jest 
zupełnie inaczej – to profesorowie przy-
chodzą do nas z prośbą o współpracę. To 
jest bardzo budujące – powiedział pre-
zes Góral. Nie do końca zgodził się z nim 
Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO BP. 
W jego opinii polskie uczelnie nie potra-
fią elastycznie podchodzić do programów 
nauczania. – Skorzystały one na boo-
mie sięgania po wyższe wykształcenie 
i wykorzystały fundusze unijne, wpadając 
w samozadowolenie – powiedział prezes 
Jagiełło. Dodał także, że – choć młodzi Po-
lacy osiągają duże sukcesy w międzyna-
rodowych konkursach związanych z inno-
wacyjnością – to nie przekładają się one 
na komercyjne rozwiązania.

O współpracy na styku nauki i biznesu 
wypowiedziała się także Dyrektor Gene-
ralna Roche Polska Ewa Grenda. Zwróciła 
m.in. uwagę na fakt, że świetni absolwen-
ci lub studenci ostatnich lat studiów mu-
szą popracować w przemyśle, by poznać 
jego specyfikę.

W pierwszym dniu Kongresu jego uczest-
nicy dyskutowali także m.in. na temat pro-
pozycji zmian systemowych i prawnych 
w nauce i edukacji oraz otoczeniu bizne-
sowym, o perspektywach współpracy i ko-
mercjalizacji na styku nauki i biznesu do 
2020 r., a także o edukacji wyższej i zwią-
zanych z nią potrzebach rynku pracy.

„Silver economy” – bariery w rozwoju rynku innowacyjnych usług dla seniorów Moderator: Dominika 
Tuzinek-Szynkowska - Prezes Fundacji na rzecz Zdrowego Starzenia się, prof. dr hab. Bolesław Samo-
liński - Przewodniczący Koalicji na rzecz Zdrowego Starzenia Się, Robert Gwiazdowski - Prezydent Cen-
trum im. Adama Smitha, Paweł Sztwiertnia - Dyrektor Generalny Związku Pracodawców Innowacyjnych 
Firm Farmaceutycznych INFARMA, Work Service, Dagmara Krzesińska - Ekspert ds. Reputacji i Odpo-
wiedzialnego Biznesu, UPC Polska, Krzysztof Przybył - Prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego 
„Teraz Polska”, Łukasz Zalicki - Partner EY, Janusz Pietkiewicz, Wiceprezydent Pracodawców RP

Uczestnicy panelu: PARP: Bożena Lublińska-Kasprzak - Prezes Zarządu, Polska Agencja Rozwoju Przed-
siębiorczości Michał Bańka, PARP, Krzysztof Bełech - Członek Zarządu, Satus Venture, Mariusz Lala 
- Wiceprezes Zarządu Combidata Piotr Pietrzak - Chief Technology Officer, IBM Polska i Kraje Bałtyckie, 
Marcin Seniuk - Kierownik Sekcji Wsparcia Usług Proinnowacyjnych i Powiązań Kooperacyjnych, PARP
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Prezydent Komorowski podkreślił, że nie ma wolności bez 
ludzi przedsiębiorczych, nie ma wolności bez zaradności 

i pracowitości. W jego opinii środowiska pracodawców, środo-
wiska ludzi biznesu, praktyki życia gospodarczego to jest jedno 
z największych osiągnięć wolnej Polski. – Należy podziękować 
ludziom, którzy mieli odwagę brać odpowiedzialność za własne 
życie, za życie swoich rodzin, potem także za życie pracowników, 
na własne barki. To była wielka szkoła wolnego rynku i odpowie-
dzialności za siebie, za cały kraj – powiedział Prezydent Komo-
rowski, zwracając się do przedstawicieli Pracodawców RP. 

Przypomniał, jak wielką trzeba było wykonać pracę, aby w ra-
mach wolnej Polski umocnić przekonanie, że fundamentem tej 
wolności musi być wolność gospodarcza, wolny rynek. Trzeba 
było przebudować mentalność ówczesnych elit politycznych, 
ówczesnej opozycji antykomunistycznej, a także opozycji soli-
darnościowej związanej ze związkami zawodowymi. Trzeba było 
przebudować w sposób niesłychanie głęboki mentalność całego 
niemal społeczeństwa.

Podczas uroczystości Prezydent Komorowski poinformował, że 
Kancelaria Prezydenta RP opracowała projekt zmian w ordynacji 
podatkowej. – Projekt ustawy przewiduje m.in. wprowadzenie 
zasady, zgodnie z którą wątpliwości w sprawie wykładni prze-
pisów podatkowych powinny być rozstrzygane na korzyść po-
datnika. Projekt przewiduje tez wprowadzenie maksymalnego 
czasu zawieszania i przerywania przedawnienia zobowiązania 
podatkowego z powodów pozostawionych swobodnemu uzna-
niu urzędników oraz uniemożliwienie egzekucji z majątku po-
datnika w oparciu o niestateczne decyzje urzędników i tylko ze 
względu na fakt, że zbliża się termin przedawnienia zobowiąza-
nia podatkowego – powiedział Prezydent Komorowski.

Uroczysta Gala była zwieńczeniem jubileuszowego roku Praco-
dawców RP, na który składały się takie wydarzenia, jak cykl ogól-
nopolskich konferencji Region – Gospodarka – Unia czy Polski 
Kongres Gospodarczy Nauka dla biznesu, biznes dla nauki.

Podczas tego Wydarzenia Pracodawcy RP uhonorowali specjal-
nymi nagrodami – Super Wektorami 25-lecia – osoby oraz insty-
tucje, które przyczyniły się do pomyślnej transformacji polskiej 
gospodarki.

Prezydent Lech Wałęsa
Człowiek-legenda, symbol demokratycznych przemian w Polsce, 
symbol dążenia do wolności dla całego świata; człowiek, od któ-
rego wszystko się zaczęło.

Lech Wałęsa otrzymał Super Wektora 25-lecia za budowę społe-
czeństwa opartego na prawdzie, wolności i godności obywateli; 
za udowodnienie, że pokojowy sposób rozwiązywania konfliktów 
jest możliwy we współczesnym świecie; oraz za wybitne zasługi 
dla promocji Polski na świecie.

Super Wektory 25-lecia

– Nie ma wolności bez przedsiębiorczości – powiedział 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komo-
rowski podczas Gali z okazji 25-lecia Pracodawców RP, 
która odbyła się 27 listopada w Teatrze Wielkim.

WEKTORY i SUPER WEKTOR - nagrody przyznawane 
przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej (wcześniej 
Konfederację Pracodawców Polskich) od roku 2002. 
Przyznawane są wybitnym osobistościom ze świata  
gospodarki, polityki, kultury i mediów. 
Statuetki wręczane są podczas Balu Pracodawców.
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Międzynarodowa Organizacja 
Pracodawców (IOE)
Za popularyzowanie najbardziej efektyw-
nych rozwiązań organizacyjnych i praw-
nych wspierających pracodawców na 
świecie; za tworzenie wysokich standar-
dów gwarantujących rozwój gospodarki 
wolnorynkowej; za promowanie przej-
rzystych zasad współpracy gospodarczej 
w globalnej gospodarce rynkowej, zapew-
niających powstawanie nowych miejsc 
pracy; za pomoc i skuteczne wsparcie dla 
Pracodawców RP od początku istnienia 
organizacji.

Międzynarodowa Organizacja 
Pracy (ILO) 
Za pomoc we wdrażaniu w Polsce nowych 
zasad dialogu społecznego; za uświa-
domienie rządzącym w przełomowych 
latach 1989-1990 znaczenia organizacji 
pracodawców w tym dialogu; za wspiera-
nie i promowanie w Polsce rozwoju au-
tonomicznych organizacji pracodawców 
i niezależnych związków zawodowych 
reprezentujących pracowników.

Prezydent Aleksander Kwaś-
niewski, Premier Leszek Miller 
Dla obu: Za aktywne współtworzenie 
zmian systemowych w Polsce, gwarantu-
jących rozwój gospodarki i bezpieczeń-
stwo. W szczególności za proces akcesji 
Polski do Unii Europejskiej, za doprowa-
dzenie do uchwalenia pierwszej ustawy 
o swobodzie działalności gospodarczej.

Dla Aleksandra Kwaśniewskiego – za ak-
tywną rolę w tworzeniu ładu konstytu-
cyjnego; za budowę międzynarodowego 
uznania dla Polski.
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Dla Leszka Millera – za odwagę w obni-
żaniu podatków, zwłaszcza za wprowa-
dzenie podatku linowego dla osób pro-
wadzących działalność gospodarczą, 
dzięki czemu powstało wiele miejsc pracy, 
a polska gospodarka otrzymała olbrzymi 
impuls rozwojowy.

Ministerstwo Skarbu Państwa
Za odwagę w prowadzeniu procesów 
zmian własnościowych, często wbrew 
opinii publicznej; 
za wyznaczenie ścieżki zmian tworzących 

„prywatne” w morzu socjalistycznej, byle 
jakiej współwłasności; 
za konsekwentne budowanie nowoczes-
nej gospodarki rynkowej umożliwiającej 
wykorzystanie potencjału polskich firm 
dzięki pojawieniu się prawdziwych właś-
cicieli; 
za determinację, siłę i wytrwałość w pro-
cesie transformacji polskiej gospodarki.

Bezimienny pracodawca
Dla wszystkich tych, którzy codziennie 
rano wstają do pracy, tworząc dobrobyt 
państwa polskiego, gotowych ryzykować, 
czasem nawet swoją wolność osobistą; 

za odwagę i mądrość w żeglowaniu po 
morzu absurdów i wzajemnie wyklucza-
jących się przepisów; za wiarę, że warto, 
że należy pracować. 
Bez Was, bez nas Polska byłaby wyraźnie 
gorszym miejscem na ziemi.



Andrzej Malinowski przypo-
mniał historię polskiej przed-
siębiorczości na świecie. Polscy 
szklarze zbudowali pierwszą 
w Nowym Świecie fabrykę 
w Jamestown w Wirginii w 1608 
roku i zarządzali nią. Doma-
gając się praw wyborczych, ci 
sami Polacy zorganizowa-
li pierwszy w całym Nowym 
Świecie strajk pracowniczy.  
I odnieśli sukces. Dlatego mię-
dzy innymi Pracodawcy RP co 
roku przyznają nagrodę Wekto-
rów – aby ci, którzy piszą histo-
rię polskiej przedsiębiorczości, 
nie szli w zapomnienie.

– Celowo na galę wręczenia te-
gorocznych Wektorów wybra-
liśmy Bibliotekę Uniwersytetu 
Warszawskiego. To nieprzypad-
kowe miejsce i nieprzypadkowi 
ludzie tu gościli. Czternaście lat 
temu – krótko po otwarciu tego 
budynku – w tym samym miejscu, 
w którym ja stoję, stał Prezydent 
Bush i mówił o tym, że przepełnia 
to miejsce duch polskiej przed-
siębiorczości i rozwoju – mówił 
Andrzej Malinowski, Prezydent 
Pracodawców Rzeczypospolitej 
Polskiej, otwierając uroczystość. 

– Nie wiem, czy amerykańscy pre-
zydenci są szkoleni w zakresie 
proroctw, ale tamte słowa okazały 
się zdecydowanie prorocze, biorąc 
pod uwagę to, kto dziś się tu znaj-
duje. Kwiat polskiej przedsiębior-
czości! – dodał.

Józef Dziubasik 
współwłaściciel Kotelnica Ośrodek Bania
za przełamanie odwiecznego stereotypu górala-indywi-
dualisty; za wytyczenie nowego kierunku współdziała-
nia lokalnych przedsiębiorców, przynoszącego korzyści 
im samym i regionowi.

Poza Super Wektorami wręczono jeszcze sześć Wektorów 2014. 
Otrzymali je:

Waldemar Biliński
właściciel Zakładów Włókienniczych Biliński
za zbudowanie jednej z najnowocześniejszych firm włó-
kienniczych w Europie.

Konrad Pokutycki 
Prezes Zarządu BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego 
za osobisty wkład w rozwój branży producentów AGD, 
stawiający ją na pierwszym miejscu w Unii Europej-
skiej.

Edvinas Katilius 
Prezes Zarządu Philip Morris Polska Distribution
za konsekwentne wzmacnianie roli polskiego przemy-
słu tytoniowego na arenie międzynarodowej.

Adam Góral 
Prezes Zarządu Asseco Poland
za konsekwentne budowanie globalnej firmy z polską 
duszą i za pasję oraz konsekwencję w działalności edu-
kacyjnej i społecznej.
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Jubileuszowa, dwudniowa konfe-
rencja ma na celu zdefiniowanie 

wyzwań kluczowych z perspektywy pol-
skiej gospodarki i próbę znalezienia klu-
cza do jej przyszłego, pomyślnego rozwo-
ju. Uczestnicy spotkania będą próbowali 
znaleźć odpowiedzi m.in. na takie pytania 
jak: Co zrobić, aby pobudzić wzrost go-
spodarczy w Europie? Jak wykorzystać do-
świadczenia polskiej transformacji z po-
żytkiem dla całej Europy? Gdzie i w jaki 
sposób polscy przedsiębiorcy powinni 

szukać szans rozwoju i możliwości glo-
balnej ekspansji? Jaka powinna być rola 
liderów przyszłości?

W otwierającym konferencję przemówie-
niu Prezydent Pracodawców RP Andrzej 
Malinowski przypomniał, iż światowej sła-
wy politolog Francis Fukuyama uznał pol-
skie przemiany za jeden z największych 
cudów, które wydarzyły się w XX wieku. 

– Ten cud był efektem ciężkiej pracy, odwagi 
i determinacji wszystkich, którzy brali udział 

w transformacji ustrojowej. Jej prawdziwy-
mi bohaterami byli polscy przedsiębiorcy. To 
oni stworzyli nową grupę społeczną, która 

– jak dowiodły tego następne lata – po 1989 
r. wzięła na swoje barki trud budowania 
rzeczywistości rynkowej w naszym kraju 

– powiedział Prezydent Malinowski. Przy-
pomniał także słowa Prezydenta RP Bro-
nisława Komorowskiego, które padły pod-
czas organizowanego przez Pracodawców 
RP II Polskiego Kongresu Gospodarczego 
w tym roku. Prezydent w swoim wystą-

Historia polskiej transformacji jest nieodłącznie związana z historią Pracodawców RP 
– organizacji, która obchodzi w tym roku 25. urodziny. Integralną częścią Jubileuszu jest 
dwudniowa międzynarodowa konferencja pt.: Od transformacji do globalizacji. Honoro-
wy patronat nad tym wydarzeniem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław 
Komorowski.

Kazimierz Marcinkiewicz - Premier w latach 2005-2006, Peter Clever - Wiceprzewodniczący Grupy Pracodawców, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, 
Członek Zarządu Federalnego Zrzeszenia Niemieckich Organizacji Pracodawców (BDA), Zbigniew Jagiełło - Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego, Adam Góral 
- prezes zarządu Asseco Poland, Leszek Miller - Premier w latach 2001-2004, Przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Waldemar Pawlak - Premier  
w latach 1993-1995, prof. dr hab. Witold Orłowski - Członek Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów, Dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki

M i ę d z y n a r o d o w a  K o n f e r e n c j a  P r a c o d a w c ó w  R P
DO GLOBALIZACJI

Od transformacji
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DO GLOBALIZACJI
Od transformacji

pieniu stwierdził, że o ile to strona pra-
cownicza i reprezentujące ją organizacje 
przyczyniły się w znaczącym stopniu do 
odzyskania wolności w roku 1989, o tyle 
zasługi dotyczące zagospodarowania tej 
wolności w sferze gospodarczej spoczy-
wają niewątpliwie na przedsiębiorcach 
i pracodawcach.

Prezydent Malinowski zaakcentował, że 
Pracodawcy RP od samego początku 
towarzyszyli polskim przedsiębiorcom 
w pokonywaniu trudów zmian ustrojo-
wych i gospodarczych, stając się dla nich 

wsparciem i reprezentantem. Olgierd 
Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii 
Prezydenta RP podkreślił silną internacjo-
nalizację polskiej gospodarki. – Zaczynamy 
kształtować globalny rynek, a stojące przed 
tym faktem wyzwania wymagają uwagi, 
rozwagi i przede wszystkim odwagi w po-
dejmowaniu reform, także tych dotyczących  
funkcjonowania przedsiębiorstw – powie-
dział Dziekoński. W jego opinii takie sło-
wa jak innowacyjność i konkurencyjność 
powinny na stałe zagościć w słowniku 
debaty o przyszłości Polski. Zwrócił uwa-
gę na to, że potrzebne są większe nakłady 
finansowe na badania i rozwój, potrzebne 
są także zachęty dla przedsiębiorstw, by 
brały udział w proinwestycyjnych przed-
sięwzięciach, a uniwersytety i szkoły za-
wodowe muszą odpowiadać na potrzeby 
przemysłu. – Przestańmy się łudzić, że 
same tylko usługi będą decydowały o silne 
polskiej gospodarki – powiedział Olgierd 

Dziekoński. – Nie ma innowacyjności bez 
dobrego funkcjonowania polskiego prze-

mysłu, a wzrost przemysłu będzie genero-
wał rosnące PKB  – dodał. Dużą szansę na 
dalsze poprawianie sytuacji polskiej go-
spodarki widzi w rozwoju produktywno-
ści małych i średnich firm, która dziś jest 
niższa niż w innych krajach UE.

– W najbliższych latach sukces Polski bę-
dzie mierzony dostosowaniem się waszego 
kraju do procesów związanych z globali-
zacją – powiedział natomiast Guy Ryder, 
Dyrektor Generalny Międzynarodowej 
Organizacji Pracy, przypominając fakt, że 
Polska dużo łagodniej przeszła świato-
wy kryzys gospodarczy niż inne kraje. Co 
więcej – jego zdaniem widać potencjał do 
dalszego dynamicznego rozwoju. Zwrócił 
uwagę na temat wyzwań związanych 
z koniecznością stworzenia sensownych 
możliwości pracy dla młodych ludzi. – To 
nie wszystko – musimy troszczyć się nie 
tylko o miejsca pracy, ale przede wszystkim 
o ich jakość – powiedział Ryder. Przypo-
mniał o społecznej odpowiedzialności 

Sławomir Bogusław Jeneralski – polski dzienni-
karz, polityk, poseł na Sejm V kadencji, Marian 
Osuch - Wiceprzewodniczący WKDS w woj. świę-
tokrzyskim

Janusz Pietkiewicz - Wiceprezydent Pracodawców RP, Kadyr Baikenov - przewodniczący Międzynarodowej 
Rady Koordynacyjnej Związków Pracodawców
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biznesu, a także o rosnącej nierówności 
w społecznościach poszczególnych kra-
jów. – Musimy się zastanowić, jak poradzić 
sobie z transformacyjnymi efektami nowo-
czesnych technologii, które mogą zastąpić 
60 proc miejsc pracy w światowej gospodar-
ce – podkeeślił Guy Ryder.

– Historię Polski w ostatnich 25 latach moż-
na scharakteryzować jednym zdaniem: od 
tragedii do triumfu – powiedział z kolei 
Jørgen Rønnest, Wiceprezydent Między-
narodowej Organizacji Pracodawców. 
Przypomniał, że od czasów centralnego 
planowania Polska przeszła wyjątkową 
transformację, stając się dziś ważnym 
elementem światowej gospodarki. – Ma-
cie najszybsze tempo wzrostu w Europie; 
przewiduje się, że polska gospodarka sta-
nie się jedną z 20 najlepszych na świecie. 
Polska ma nowy złoty wiek, a w tym suk-
cesie wielką rolę odegrali Pracodawcy RP. 
Bez was Polska wyglądałaby dziś zupełnie 
inaczej - powiedział Rønnest. Przestrze-
gał jednak przed popadaniem w samo-
zadowolenie. Dzisiejsi zwycięzcy mogą 
bowiem stać się jutro przegranymi. Wy-
mienił kilka czynników, które grożą zaha-
mowaniem rozwoju Europy. Jednym z naj-
ważniejszych jest starzenie się populacji. 

– Biznes nie pójdzie do domu emerytów, lecz 
przejdzie do rozwijających się gospodarek 

– ostrzegał Jørgen Rønnest podkreślając 
jednocześnie, że niewiele zrobiono, by 
temu zapobiec. Potrzebne są odpowied-
nie strategie dotyczące imigracji, wyko-
rzystania potencjału młodego pokolenia 
w postaci rozwijania szeroko rozumianej 
edukacji. Zgodził się z nim Bernhard Wel-
schke, Sekretarz Generalny BIAC. W jego 
opinii zmiany technologiczne będą miały 
bardzo duży wpływ na rynki pracy.

Jacek Krawczyk z Komitetu Społeczno-Eko-
nomicznego docenił rolę pracodawców 
w Unii Europejskiej. – Kluczową kwestią 
jest konkurencyjność europejskiej gospodar-
ki. To fundament, który albo wzmocni Stary 
Kontynent, albo będzie źródłem poważnych 
problemów – powiedział Krawczyk. – Bar-
dzo ważną kwestią jest także polska dro-
ga do globalnej gospodarki, która wiedzie 
przez strefę euro. Może jest ona nieco dłuż-
sza niż się spodziewaliśmy, ale jestem pe-
wien, że polskim przedsiębiorcom wystarczy 
determinacji – dodał Krawczyk. Kondycja 
strefy euro jest kluczowa, od niej bowiem 
zależy rozwój całej Europy. Przypomniał 
o prowadzonych negocjacjach dotyczą-
cych gospodarczych relacji między Euro-
pa a Kanadą, USA i Japonią, które mogą 
stworzyć ogromne możliwości rozwojowe 
i to w krótkim czasie.

Witold Orłowski, który był moderatorem 
debaty z udziałem byłych premierów 

– Leszka Millera, Waldemara Pawlaka i Ka-
zimierza Marcinkiewicza, przedstawicieli 
biznesu – Prezesa Zarządu PKO Banku 
Polskiego Zbigniewa Jagiełły oraz Preze-
sa Zarządu Asseco Poland Adama Górala, 
a także Petera Clevera, Wiceprzewodni-
czącego Grupy Pracodawców Europejskie-
go Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
zwrócił uwagę na wielki sukces, jaki od-
nieśliśmy w ostatnim ćwierćwieczu, choć 
oczywiście nie ustrzegliśmy się też błę-
dów. Zgodził się z nim Waldemar Pawlak: 

– Zaskoczyliśmy wszystkich, chyba nawet 
samych siebie – powiedział premier. – Ja-
kie są drogowskazy na przyszłość? Polska 
powinna być reprezentantem Europy Środ-
kowo-Wschodniej. Musimy skupić się na 
rozwoju tych sektorów, w których jest wyso-
ka wartość dodana – powiedział Waldemar 
Pawlak. W podobnym tonie wypowiedział 

się Adam Góral. - Nowe czasy totalnie nas 
zaskoczyły, a jednym z podstawowych błę-
dów było to, że nie potrafiliśmy stworzyć 
wielu dużych firm, które ciągnęłyby za sobą 
te mniejsze. Drogowskaz na przyszłość: bo-
gacenie się Polski i Polaków. Wtedy będzie-
my szanowani. Ciągle jesteśmy na początku 
tej drogi – powiedział Prezes Góral.

Wolność, demokracja i przedsiębiorczość 
– to przychodzi na myśl, kiedy myślę o ostat-
nich 25 latach – powiedział premier Mar-
cinkiewicz. Zwrócił uwagę na fakt, że 
nadal mamy złe przepisy dla małych 
i średnich przedsiębiorców. – Ciągle mnie 
to dziwi: od lat wszyscy mówią że jest źle, 
a tymczasem jest gorzej niż było. Wynika 
to ze słabości ministerstwa finansów, któ-
re przeszkadza w rozwoju polskiej przed-
siębiorczości. Drugim słabym punktem są 
polskie uczelnie, które nie kształcą polskich 
elit – powiedział Kazimierz Marcinkie-
wicz. - Przez ostatnich 25 lat wykonaliśmy 
ciężką pracę i teraz zbieramy tego żniwo; 
patrzą na nas z zazdrością. Najważniejsze, 
że w ciągu ponad dwóch dekad podjęliśmy 
strategicznie dobre decyzje, jak wejście do 
NATO czy UE – powiedział z kolei  Prezes 
Zarządu PKO Banku Polskiego Zbigniew 
Jagiełło. Chwaląc polską drogę rozwoju 
Peter Clever stwierdził natomiast, że Pol-
ska staje się powoli kołem zamachowym 
w rozwoju Europy.

Paneliści zastanawiali się także, w którym 
kierunku powinien podążać Stary Konty-
nent, by być konkurencyjny na globalnym 
rynku. 

– Trwa gorąca dyskusja, czy Europa ma być 
bardziej scentralizowana czy też nie? Odno-
szę wrażenie, że niestety coraz większą po-
pularność zdobywa to drugie rozwiązanie. 
Niestety, bo moim zdaniem tylko zjednoczo-

Olgierd Dziekoński - Sekretarz Stanu w Kancelarii 
Prezydenta RP.

Pytania do uczestników debaty „Globalna ekspansja: gdzie szukać szans rozwoju?”
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na Europa ma szansę na rozwój – powie-
dział Leszek Miller.

W drugim dniu międzynarodowej kon-
ferencji pt.: Od transformacji do globa-
lizacji jej uczestnicy dyskutowali na te-
mat globalnej ekspansji oraz roli lidera 
w transformacji przedsiębiorstw i gospo-
darki. Rozpoczynając dyskusję na temat 
globalnej ekspansji i tego, gdzie szukać 
szans rozwoju, Rektor Akademii Finansów 
i Biznesu VISTULA prof. dr hab. Krzysztof 
Rybiński, zadał uczestnikom konferencji 
pytanie, czy polski system kształcenia 
dobrze przygotowuje młodych ludzi do 
wyzwań, jakie stawia globalna gospodar-
ka. Zdaniem Franciszka Hutten-Czapskie-
go, Dyrektora Zarządzającego The Boston 
Consulting Group polska edukacja ciągle 
opiera się na starych schematach, m.in. 
uczenia się na pamięć. W opozycji do na-
szej edukacji podał przykład anglosaskich 
szkół, gdzie dominuje nauka kreatywne-
go myślenia. – Dziś 2/3 młodych Polaków 
rekrutujemy poza krajem – we Francji, USA, 
W. Brytanii. Mają oni mnóstwo pomysłów, 
są dużo bardziej otwarci, myślący i odważni 
niż ich rówieśnicy nad Wisłą – powiedział 
Hutten-Czapski. Po części zgodził się 
z nim Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź, 
Herbert Wirth, choć w swojej ocenie był 
nieco łagodniejszy. – Współpracujemy 
z polskimi uczelniami, niektóre z nich za-
czynają rozmieć to, czego potrzebuje biznes. 
Mamy dobrze wyedukowanych młodych lu-
dzi, ale problemem są tzw. miękkie umiejęt-
ności – powiedział Prezes Wirth.

Paneliści zastanawiali się też, czy mło-
dzież, która przyjeżdża do Polski na stu-
dia, może stać się forpocztą polskich firm 

w swoich krajach. - W poprzedniej epoce 
mieliśmy studentów np. z Mongolii, zda-
rzało się też, że niektórzy premierzy krajów 
azjatyckich uczyli się w Polsce. I nic z tego 
nie wynikło – przypomniał Herbert Wirth. 
Tomasz Czechowicz Partner Zarządzający 
MCI Management podkreślił konieczność 
przyciągnięcia większej liczby studentów 
z regionu, a także Afryki i Azji.

Uczestnicy debaty jako jedną z barier 
zagranicznej ekspansji uznali ciągle nie-
dostateczną znajomość języków obcych. 

– Nie widzę, by Polska dobrze mówiła do 
angielsku. Być może niektórzy czekają na 
moment, kiedy Google zrobi tłumaczenie on-
line – powiedział Czechowicz. Doświad-
czenia Herberta Wirtha nie są aż tak jed-
noznaczne. – W naszej firmie wymagamy 

znajomości języka angielskiego i hiszpań-
skiego i z tym nie ma większego problemu. 
Gorzej jest co prawda z językiem z językiem 
mandaryńskim, ale mamy osoby, które się 
go uczą – powiedział Prezes KGHM.

Paneliści zwrócili także uwagę na rolę 
administracji publicznej w zdobywaniu 
zagranicznych rynków. – Najważniejsze, 
by nie przeszkadzała – powiedział krótko 
Prezes Wirth. – Można kupić nowe techno-
logie, ale nie można kupić zaufania. Niestety, 
w naszym kraju nadal panuje duch podej-
rzliwości, zwłaszcza jeśli chodzi o spółki 
Skarbu Państwa. Taki klimat nie pozwala 
nam spokojnie funkcjonować – dodał, pod-
kreślając z drugiej strony fakt dużej po-
mocy polskiej ambasady w trudnych mo-
mentach ekspansji KGHM-u w Chile.

Zgodzono się, że przed próbą wejścia na 
zagraniczny rynek konieczne jest jego 
wcześniejsze zbadanie, a także poznanie 
i zrozumienie lokalnego klienta. Poza 
wsparciem finansowym potrzebne jest 
przede wszystkim odwaga w podejmo-
waniu strategicznych decyzji. Tomasz 
Czechowicz zwrócił uwagę na fakt, iż ze 
względu na duży rynek wewnętrzny i spo-
re ryzyko związane z zagraniczną ekspan-
sją, polskie przedsiębiorstwa będą nadal 
głównie funkcjonować nad Wisłą.

W dyskusji uczestniczył także Wiceprze-
wodniczący Sekcji Spraw Zagranicznych, 
Członek Grupy Pracodawców Europejskie-
go Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
Jonathan Peel, który odniósł się do aktu-
alnej pozycji Europy na globalnym rynku.

W drugiej części debaty uczestnicy konfe-
rencji dyskutowali o roli liderów w trans-

Uczestnicy debaty “Globalna ekspansja: gdzie szukać szans rozwoju?” Tomasz Czechowicz - MCI Mana-
gement, Jonathan Peel - Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Uczestnicy debaty „Globalna ekspansja: gdzie szukać szans rozwoju?” Herbert Wirth - Prezes Zarządu 
KGHM Polska Miedź, Franciszek Hutten-Czapski - Dyrektor Zarządzający, The Boston Consulting Group, 
Tomasz Czechowicz - MCI Management, Jonathan Peel - Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
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formacji przedsiębiorstw i gospodarki. Jak 
powiedział Andrzej Jacaszek, Wiceprezy-
dent Pracodawców RP, Wydawca Harvard 
Business Review Polska, Dyrektor zarzą-
dzający ICAN Institute, prawdziwe przy-
wództwo nie polega na heroizmie, lecz na 
działaniu pozytywistycznym. – To powinna 
być mieszanina skromności i żelaznej woli, 
nastawienie na cel, promowanie rzetelności, 
wysokich standardów etycznych, tworzenie 
wartości nie tylko ekonomicznej, lecz także 
społecznej – powiedział Andrzej Jacaszek. 
Do dyskusji zaprosił liderów w swoich 
branżach, którzy odnieśli bezprzykładny 
sukces. Jedną z takich osób jest Prezes Za-
rządu LUX MED Anna Rulkiewicz. Podkre-
śliła ona, iż najistotniejszymi elementami, 
które pomogły w dynamicznym rozwoju 
firmy, były i są: wiarygodność, uczciwość, 
zaufanie i doskonała komunikatywność. 

– Włączaliśmy ludzi w budowanie wspólnej 
strategii, nie narzucaliśmy jej przejmowa-
nym przez nas podmiotom – wykuwała się 
ona w drodze rzetelnej dyskusji – powie-
działa Prezes Rulkiewicz, podkreślając 
jednocześnie szacunek do przejmowa-
nych partnerów.

Innym przykładem lidera jest Dariusz 
Krawczyk, Prezes Zarządu Ciechu – firmy, 
która jeszcze niedawno stała na skraju 
bankructwa, a dziś należy do najbardziej 
rentowej firmy chemicznej na giełdzie. 

– Rolą lidera jest podejmowanie trudnych 
decyzji, czasami w oparciu o intuicję, bez 
czekania na kolejną analizę – powiedział 
Krawczyk.

Piotr Kalisz, Dyrektor ds. Wsparcia Bi-
znesu, Członek Zarządu Provident Polska 
zwrócił uwagę na strategiczną, jakościo-
wą zmianę podejścia do klienta w jego 
firmie. – W ostatnich latach dokonaliśmy 
zmian w zarządzaniu wewnątrz Providenta. 
Chcemy inspirować naszych pracowników 
do działania, a nie być tylko tymi, którzy 
do tego działania popychają – powiedział 
Kalisz. – Czy warto być liderem? Oczywi-
ście. To z jednej strony ogromna odpowie-
dzialność, z drugiej zaś duża radość. To, 
jakimi jesteśmy liderami, pokazują efek-
ty naszych działań. Co więcej – moment 
prawdy nadchodzi, gdy dzieje się źle. Wte-
dy zespół może podać rękę, ale może też 
zepchnąć w przepaść – powiedział Piotr 
Kalisz. O trudnych sytuacjach w życiu 
lidera powiedziała też Anna Rulkiewicz, 
przypominając lata 2007-2009, kiedy to 
Lux Med przejmował w jednym czasie aż 
cztery spółki, a każda z nich miała swoją 
kulturę organizacyjną. – Nikt nie chciał 
odpuścić, bo uważał, że w swojej dziedzi-
nie jest najlepszy. Zdecydowaliśmy się na 
szczerą rozmowę i po dyskusji  wyciągnę-
liśmy najlepsze praktyki z każdej z nich. 
Dzisiejsza kultura organizacyjna Lux Medu 
jest tak naprawdę kulturą wszystkich pod-
miotów, które weszły w skład grupy – po-
wiedziała Rulkiewicz.

Zdaniem Stéphane’a Buffetauta, Prze-
wodniczącego Sekcji Transportu, Energii, 
Infrastruktury i Społeczeństwa Informa-
cyjnego, Członka Grupy Pracodawców 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego Polska jest jednym z tych 
krajów, które miały i mają autentycznych 
liderów. Przypomniał w tym momencie 
takie postaci, jak Jan Paweł II i Lech Wa-
łęsa. – Można mieć banki, rynek, klientów, 
ale bez lidera nie ma sukcesu – powiedział 
Buffetaut.



�9

» W 2015 r. w Kodeksie pracy zostaną wprowadzone zmiany dotyczące umów terminowych, których celem jest stabilizacja zatrud-
nienia. Będzie to prawdziwa rewolucja w stosowaniu umów na czas określony. Zgodnie bowiem z propozycją resortu pracy, zostanie 
wprowadzony limit czasu trwania takich umów (tj. 33 miesiące), jak i maksymalnej liczby zawieranych umów (tj. 3 umowy). Obostrze-
nie będzie zatem dwustronne. Jeśli projekt przygotowany przez MPiPS sprawnie przejdzie drogę legislacyjną w parlamencie, to nowe 
przepisy mogą zacząć obowiązywać jeszcze latem 2015 r. (z uwagi na 6-miesięczny okres vacatio legis). Nowelizacja jest szczególnie 
istotna dla pracodawców, gdyż może mieć wpływ również na umowy zawarte przed dniem jej wejścia w życie i skutkować ich prze-
kształceniem w umowy bezterminowe.

Prawo pracy i dialog społeczny

» Ewentualne zmiany w obszarze przepisów prawa pracy 
będą także uzależnione od działań prowadzonych na forum 
Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Niemniej 
strona związkowa od półtora roku nie uczestniczy w pracach 
tego gremium, co utrudnia prowadzenie dialogu społecznego 
nad szeregiem problematycznych zagadnień. Jednocześnie 
partnerzy społeczni pracują nad nową ustawą dotyczącą funk-
cjonowania organu dialogu trójstronnego. Liczymy na to, że 
w niedługim czasie uda się, w drodze konsensusu, wypracować 
rozwiązania, które przerwą obecny impas dialogu społecznego 
w Polsce. 

Energetyka i wydobycie

Działalność gospodarcza

» W 2015 r. przedmiotem zainteresowania będą także zmia-
ny dotyczące zatrudnienia tymczasowego. Występujące na rynku 
nadużycia wymagają podjęcia odpowiednich działań, również 
tych legislacyjnych. Jednak potrzeba właściwego zabezpieczenia 
interesów pracowników tymczasowych oraz zwiększenia wy-
mogów prawnych dla agencji pracy tymczasowej nie powinna 
jednocześnie prowadzić do ograniczenia elastyczności w korzy-
staniu przez pracodawców z systemu pracy tymczasowej. Zagad-
nienie to jest z pewnością problematyczne, jednak w przyszłym 
roku partnerzy społeczni wraz z rządem będą musieli się z nim 
zmierzyć.

» Rozstrzygnie się przyszłość Kompanii 
Węglowej. Największa w Europie spółka 
węglowa znajduje się na krawędzi ban-
kructwa, a rok 2014 nie przyniósł żadnych 
rozstrzygnięć w zakresie restrukturyza-
cji firmy. Choć politycy bardzo by chcieli 
mieć ciszę i spokój w okresie wyborczym 
– jakim będzie rok 2015 – to jednak od-
kładanie zmian w Kompanii o kolejne 
12 miesięcy nie wchodzi w grę. Należy 
bowiem pamiętać i o tym, że z racji ni-
skich cen ropy naftowej pod silną presją 
cenową znajdą się także ceny węgla na 
światowych rynkach. 

» Wejdzie w życie przygotowywana od 
lat ustawa o odnawialnych źródłach ener-
gii. Jeśli Komisja Europejska nie stwierdzi, 
że jest ona niezgodna z prawem unijnym, 
to nowy system przetargów na „zielone 
moce” w energetyce zacznie funkcjono-
wać w 2015 r. Nowe reguły gry w branży 
OZE pozwolą zaplanować rozwój branży 
w dłuższej perspektywie.

» W połowie 2015 r. gotowy powinien 
być terminal LNG w Świnoujściu. Polska 
zyska dzięki temu możliwość importo-
wania gazu skroplonego ze światowych 
rynków, na których ceny bywają korzyst-
niejsze niż te wynikające z kontraktu 
z Gazpromem. Polska dywersyfikuje źród-
ła importu gazu, a polskie firmy mogą li-
czyć na dostawy surowca w niższej cenie, 
co poprawi ich konkurencyjność oraz po-
ziom rentowności. 

» Obszar deregulacji i dereglamentacji pozostanie w dużej mierze niezagospo-
darowany. Na V już ustawę deregulacyjną nie wystarczy czasu. Są natomiast szanse 
na przeprowadzenie przez parlament kolejnej ustawy otwierającej dostęp do zawodów 
regulowanych. 

» Rozpoczną się prace nad zupełnie 
nowym Prawem zamówień publicznych. 
Projekt opracowuje aktualnie Urząd Za-
mówień Publicznych. Główne cele nowej 
ustawy to poprawa systemu (kryterium 
najniższej ceny nadal zbyt często decydu-
je o wyborze wykonawcy) oraz wdrożenie 
dyrektyw przyjętych przez UE na począt-
ku 2014 r. Czas na wdrożenie upływa 
w pierwszej połowie 2016 r., a podwój-
ne wybory mogą spowodować, że Polska 
znowu nie dokona transpozycji na czas. 
Nowe Prawo zamówień publicznych jest 
jednak niezbędne do tego, by rynek ten 
funkcjonował poprawnie.

» Z racji przyszłorocznych podwójnych 
wyborów nie należy oczekiwać istotnych 
zmian prawnych. Nie wiemy, jaką ostatecz-
nie formę przyjmie Prawo działalności go-
spodarczej – jedna z kluczowych zapowie-
dzi Premier Kopacz z jej exposé – jednak 
założenia do tego projektu nie zawierają 

przełomowych propozycji. Stanowią ra-
czej przyznanie się urzędników do tego, 
że obowiązujące w Polsce prawo nie jest 
przestrzegane – litera prawa sobie, a prag-
matyka pracy urzędników sobie. Ustawa-
mi nie zmienimy jednak mentalności ani 
praktyki postępowania urzędników.

PROGNOZY PRACODAWCÓW RP NA 2015 r.
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Gospodarka i finanse publiczne Rynek pracy
» Polska gospodarka w 2015 r. powinna rozwijać się nieco szyb-
ciej niż w poprzednim roku. Ożywienie gospodarcze w 2014 r. zostało 
nieco zachwiane na skutek stagnacji w strefie euro oraz konfliktu 
na Wschodzie – teraz powoli powracamy do normy, a sprzyjać temu 
będą spadające ceny ropy, pozytywnie oddziałujące na stronę poda-
żową.

» W pierwszych miesiącach przyszłego roku wciąż będziemy mieli 
do czynienia z deflacją, która stopniowo powinna jednak zacząć zani-
kać. Będzie to pozytywnie wpływać na siłę nabywczą konsumentów 
– a tym samym na popyt wewnętrzny – jeśli jednak powstanie w spo-
łeczeństwie przeświadczenie, że ceny będą spadać przez dłuższy czas, 
wówczas wpływ tego zjawiska na gospodarkę okaże się ujemny.

» Rok 2015 będzie okresem przyspieszających inwestycji oraz 
wzrostu zatrudnienia. Przedsiębiorcy mają już za sobą czas restruktu-
ryzacji – teraz będą oni chcieli skorzystać z nadchodzącego ożywie-
nia gospodarczego, np. poprzez rozbudowanie mocy wytwórczych. 
Wysoki udział nakładów inwestycyjnych we wzroście PKB dobrze 
świadczy o trwałości pozytywnych tendencji w polskiej gospodarce.

» Budżet na przyszły rok nie zawiera wielu niespodzianek, co już 
samo w sobie stanowi pozytywny znak – w poprzednich bowiem la-
tach przy okazji uchwalania ustaw budżetowych wprowadzano nie-
korzystne dla przedsiębiorców rozwiązania.

» Pomimo iż rząd szykuje dla obywateli kilka przedwyborczych 
prezentów, m.in. wyższą waloryzację emerytur i rent, sytuacja finan-
sów publicznych powinna się poprawić, głównie za sprawą solidne-
go wzrostu gospodarczego. W przyszłym roku Rada Unii Europejskiej 
prawdopodobnie uchyli nałożoną wobec Polski w 2009 r. procedurę 
nadmiernego deficytu. Trudno jednak będzie potraktować to jako 
duży sukces, biorąc pod uwagę to, ile czasu zajęło Polsce przeprowa-
dzenie konsolidacji fiskalnej. W czasach dobrej koniunktury obniża-
nie deficytu nie jest bowiem trudną sztuką.

» Sytuacja na rynku pracy będzie ulegać poprawie 
z punktu widzenia liczby miejsc pracy, a więc także ła-
twości jej znalezienia. Z drugiej jednak strony wśród 
pracodawców stopniowo będą narastały trudności z re-
krutacją pracowników. Stanowi to konsekwencję m.in. 
emigracji zarobkowej 2 mln Polaków, wieloletnich za-
niedbań w zakresie systemu edukacji zawodowej oraz 
niedopasowania popytu i podaży kwalifikacji na naszym 
rynku pracy.

» Będzie obserwowane duże zapotrzebowanie na 
specjalistów i menadżerów wyższego szczebla, na in-
żynierów i wykwalifikowanych pracowników fizycznych. 
Sektory, w których najłatwiej będzie znaleźć zatrudnienie, 
to produkcja, handel, budownictwo, restauracje i hotele 
oraz usługi TSL. W dalszym ciągu będą się intensywnie 
rozwijały centra usług dla biznesu. Będzie też wzrasta-
ło zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze zarówno dla 
osób starszych, chorych, jak i dla dzieci. 

» Pracodawcy będą coraz częściej korzystali z usług 
agencji zatrudnienia, poszukując pracowników za gra-
nicą. Braki kadrowe wykwalifikowanych pracowników 
wpłynął na zwiększenie świadomość w zakresie roli pro-
fesjonalnego zarządzania zasobami ludzkimi w miejscu 
pracy. 

» Aby zachować konkurencyjność, coraz więcej firm 
zaangażuje się we współpracę ze szkołami oraz ośrodka-
mi badawczymi, również za granicą. 

» M.in. z uwagi na działania promocyjne prowadzone 
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wzrośnie 
wiedza o usługach oferowanych przez urzędy pracy oraz 
o instrumentach wspierających zatrudnienie. 

Prawo podatkowe
» Wiele istotnych z punktu widzenia 
przedsiębiorców zmian zawiera przedsta-
wiona przez Ministerstwo Finansów no-
welizacja ustawy Ordynacja podatkowa. 
Celem nowelizacji miało być jak zwykle 
uproszczenie i zracjonalizowanie procedur 
podatkowych. Niestety jedynie niewielka 
część zmian temu służy. Najbardziej kon-
trowersyjna jest propozycja wprowadzenia 
klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowa-
nia. To bardzo niekorzystna zmiana z punk-
tu widzenia przedsiębiorców.

Należy zauważyć, że już raz – w 2003 r. 
– podjęto próbę wprowadzenia do pol-
skich przepisów o tzw. klauzuli przeciwko 
unikaniu opodatkowania. Zakończyło się 
to stwierdzeniem przez Trybunał Konsty-
tucyjny jej niezgodności z ustawą zasadni-
czą. TK wskazał między innymi, że nie ma 
żadnych podstaw do przyjmowania zasady, 

w myśl której podatnik powinien zawsze 
regulować swoje stosunki cywilnoprawne 
w sposób najbardziej korzystny z punktu 
widzenia interesów fiskalnych państwa.

Inne niekorzystne zmiany w Ordynacji po-
datkowej to m.in.:

wprowadzenie podwyższonej stawki 
odsetek za zwłokę (200% stawki pod-
stawowej) dla podatników VAT i podatku 
akcyzowego, którzy nie wywiązują się z 
obowiązku składania deklaracji lub za-
niżają wysokość deklarowanego zobo-
wiązania o ponad 25% kwoty należnej;
 ograniczenie znaczenia interpretacji 
indywidualnych prawa podatkowego.

Natomiast korzystnymi zmianami mogą 
się okazać m.in.:

możliwość zapłaty podatku kartą płat-
niczą;

•

•

•

ułatwienia w ustanawianiu pełnomoc-
ników reprezentujących podatników 
przed organami podatkowymi.

Jeśli chodzi o przepisy proceduralne pra-
wa podatkowego, to nie można także za-
pominać o projekcie prezydenckim, w któ-
rym Bronisław Komorowski zaproponował 
wprowadzenie instytucji rozstrzygania 
wątpliwości na korzyść podatnika (łac.: 
In dubio pro tributario). 

Zasada ta ma na celu ograniczanie prze-
noszenia na podatników ryzyka wynikają-
cego z nieprecyzyjnych przepisów i zwią-
zanych z tym kosztów.

Nakaz rozstrzygania wątpliwości co do 
wykładni prawa na korzyść podatnika ma 
także za zadanie poprawiać relacje między 
podatnikiem a organami administracji.

•
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Zdrowie

Pracodawcy RP

» Obecnie toczona batalia przedsta-
wicieli Podstawowej Opieki Zdrowotnej 
z Ministerstwem Zdrowia, czy też nieza-
dowolenie szpitali wynikające z braku 
wiedzy co do finansowania badań diagno-
stycznych – to tylko odpowiedź środowi-
ska na niewielką część zmian, które zosta-
ły wprowadzone w systemie. W dodatku 
jest to ta część, która długookresowo nie 
będzie miała istotnego wpływu na funk-
cjonowanie całego systemu.

Przełom roku może być w tym sektorze 
„gorący” – w zależności od tego, czy uda 
się dojść do kompromisu lekarzy rodzin-
nych z resortem zdrowia, czy nie. W przy-
padku braku porozumienia – na początku 
roku pojawi się problem z dostępem do 
lekarzy POZ.

Pakiet wprowadza jednak w życie także 
tak istotne zmiany jak zmiana planowania 
kontraktowania (będzie przygotowywana 
mapa potrzeb zdrowotnych – stanowiąca 
plan zakupów, w ramach którego określi 

się także maksymalną liczbę umów za-
wieranych w danym obszarze). Agencja 
Oceny Technologii Medycznych otrzyma 
natomiast narzędzia do rozpoczęcia sy-
stemowej wyceny świadczeń medycz-
nych, zaś najbliższe kontraktowanie 
(które odbędzie się najprawdopodobniej 
w pierwszej połowie 2016 r.) umożliwi 
Dyrektorom OW NFZ zawarcie długoter-
minowych umów (ze szpitalami nawet na 
10 lat). To dowodzi istocie wprowadzo-
nych zmian. Rok 2015 to ostatni termin, 
w którym zarządzający muszą podjąć 
wiele strategicznych decyzji co do rozwo-
ju swojej działalności i przygotowania się 
do kontraktowania na okres 2016–2026. 
Niezbędne do tego jest zadbanie już te-
raz o maksymalną liczbę punktów (czyli 
np. uzyskanie certyfikatu Ministra Zdro-
wia – CMJ) czy też o spełnienie wszyst-
kich wymagań wynikających z przepisów 
prawa. Można założyć, że brak takiego 
przygotowania spowoduje pozostanie 
podmiotu leczniczego poza systemem 
publicznym – a więc z pewnością jego 
rychły upadek.

Wyżej opisane zmiany będą miały także 
fundamentalne znaczenie dla inwestorów. 
Wydaje się, że pierwsza połowa 2015 r. 
może być czasem intensywnych przejęć 
w sektorze ochrony zdrowia, budowania 
sojuszów i łączenia się mniejszych – głów-
nie prywatnych – szpitali. Takie działania 
mogą zwiększyć ich szansę na wygranie 
kontraktu i pozostanie w systemie. Długo-
okresowe kontrakty będą także zapewnia-
ły stabilność dla inwestorów, którzy coraz 
chętniej będą lokowali pieniądze w tym 
sektorze. Można założyć, że długie kon-

trakty spowodują również wzrost zainte-
resowania modelem PPP.

Wreszcie warto wspomnieć o tym, że pa-
kiet kolejkowo-onkologiczny wprowadza 
konieczność uzyskania zgody na nowe 
inwestycje w sektorze ochrony zdrowia 
(ich racjonalność i potrzebę będzie oce-
niał wojewoda). Wymóg uzyskania zgody 
będzie dotyczył tylko tych inwestycji, na 
które podmiot leczniczy będzie później 
starał się uzyskać finansowanie z NFZ 
i które w okresie 2 lat przekroczą kwotę 
3 mln zł dla szpitali i 2 mln dla inwestycji 
prowadzonych w ramach Ambulatoryjnej 
Opieki Specjalistycznej. Przyszły rok sta-
nowi więc ostatnią szansę na rozpoczęcie 
budowania infrastruktury medycznej bez 
potrzeby uzyskania stosownej zgody (de-
cyzji administracyjnej wojewody).

Początek stycznia będzie także okresem 
zaprowadzania porządków w ustawie Pra-
wo farmaceutyczne. Zmiany mają ograni-
czyć proceder wywozu leków z Polski, co 
powoduje, że są one niedostępne dla pol-
skich pacjentów.

W związku z tym, że w 2015 r. mamy przed 
sobą dwie kampanie wyborcze, nie należy 
się spodziewać wprowadzania żadnych 
nowych zmian w systemie ochrony zdro-
wia. Nadal więc będziemy musieli czekać 
na takie rozwiązania jak dodatkowe ubez-
pieczenia zdrowotne czy na dyskusję nad 
wprowadzeniem dopłat do leczenia lub 
innych rozwiązań ograniczających popyt 
w sektorze ochrony zdrowia.

Rok 2015 będzie bardzo ważny dla sektora ochrony zdrowia. Od 1 stycznia wszedł w życie tzw. pakiet ko-
lejkowo-onkologiczny, który poza kilkoma sztandarowymi i mocno nagłośnionymi zmianami związanymi 
z szybszym dostępem do leczenia onkologicznego, czy też z innym sposobem prowadzenia list kolejko-
wych (co ma skrócić kolejki do lekarzy) – wprowadza wiele systemowych zmian. 

» Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej reprezentują 10 000 
firm, zatrudniających ok. 5 mln pracowników. Organizacja, która 
powstała w listopadzie 1989 roku, działa w obszarach związa-
nych z rozwojem przedsiębiorczości, wzrostem gospodarczym  
kraju i kwestiami społecznymi, w tym dotyczącymi ubezpieczeń 
społecznych, rynku i prawa pracy. Pracodawcy RP podejmują ini-
cjatywy na rzecz przedsiębiorczości, innowacyjności, wykorzysta-
nia nauki do potrzeb gospodarki, a także w obszarze stanowienia 
prawa. Są obecni w pracach Trójstronnej Komisji do Spraw Spo-

łeczno-Gospodarczych. Organizacja jest członkiem Europejskie-
go Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (organu doradczego 
instytucji Unii Europejskiej). Prezydentem Pracodawców RP jest 
dr Andrzej Malinowski.



Projektujemy i wdrażamy na rynek europejski 
m.in. kosze na śmieci, ławki, donice, kwietniki, 
słupki parkingowe, stojaki rowerowe - 
wykonane z betonu szarego, architektonicznego 
oraz płukanego, zawierającego w swej 
strukturze rozmaite kruszywa kamienne, które 
zdecydowanie wpływają na estetykę produktu.

Oprócz drobnych form architektonicznych 
z betonu proponujemy naszym klientom 
elementy bardziej eleganckie z żeliwa, kamienia 
czy metalu będące gustownym dodatkiem, 
nadającym meblom miejskim zupełnie nowe 
postrzeganie.

www.investim.com.pl

Producent elementów  
małej architektury miejskiej 
działający na polskim rynku  
od 1990 roku. 
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