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OD WYDAWCY

Na przestrzeni ostatnich lat Polska
przyzwyczaiła obserwatorów do tego, ˝e jej
gospodarka relatywnie dobrze radzi sobie na
tle innych paƒstw regionu oraz całej 
Unii Europejskiej. Kryzys zastukał jednak
i do naszych drzwi. 
Ni˝szy od oczekiwaƒ wzrost polskiego PKB
w III kwartale nie powinien byç zaskoczeniem,
poniewa˝ stanowi potwierdzenie
wczeÊniejszych odczytów innych wskaêników
makroekonomicznych, badaƒ nastrojów
przedsi´biorców oraz danych dotyczàcych
stopy bezrobocia.
Du˝a niepewnoÊç dotyczàca perspektyw
rozwojowych i wypłacalnoÊci niektórych
krajów strefy euro oraz samej strefy pobudza
pesymizm wÊród przedsi´biorców
i gospodarstw domowych, a w konsekwencji
zwi´ksza ostro˝noÊç w kreowaniu popytu
inwestycyjnego i konsumpcyjnego. 
By móc to zmieniç, przedsi´biorcy 
potrzebujà: szybszej deregulacji,
unowoczeÊnienia prawa pracy, ułatwieƒ
kredytowych, przyspieszenia reform i podj´cia
staraƒ o wejÊcie do strefy euro.
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SUMMARY

This is the re ason we de di ca te so
much spa ce to mat ters re la ted to
the cri sis in this is sue of the ma -
ga zi ne. We be gin, ho we ver, with
opti mism. The Bu re au of Em -
ploy ers of the Re pu blic of Po land
has on ce aga in cho sen win ners of
„Kon fe de rat ka” pri ze and „Kon -
fe de rat ka – Em ploy ers” Friend”
pri ze. Among the win ners the re
we re all in di vi du als and in sti tu -
tions re com men ded by the
Cham ber of In du stry and Com -
mer ce of Fo re ign In ve stors in Po -
land: dr Chri sti ne Ba biak,
Po znan go ver nor John Grab -
kow ski and Ko strzyn -Słu bi ce
Spe cial Eco no mic Zo ne. 
This is the best pro of that the re
are pe ople who se ac ti vi ties con -
tri bu te to the de ve lop ment and
in te gra tion of the bu si ness com -
mu ni ty.
As it mi ght ha ve be en expec ted it
fa iled to re ach a com pro mi se al -
re ady du ring the first sum mit of
the EU co un cil de vo ted to a bud -
get for the pe riod of years 2014-
2020. The next oc ca sion of
re -trial of streng ths oc curs at the

next sum mit, per haps al re ady in
la te Ja nu ary and ear ly Fe bru -
ary 2013. No mat ter how hu ge
me ans will be ac cru ed to Po land
in the 2014-2020, it is cer ta in
that this is the last such lar ge fi -
nan cial enve lo pe al lo ca ted to co -
he sion po li cy and ci vi li za tio nal
di spa ri ties be twe en the old and
the new mem bers of the EU. In
or der to get pre pa red to di stri bu -
te the se funds The Em ploy ers of
the Re pu blic of Po land de si gna -
ted a Plat form for the Eu ro pe an
Funds, cha ired by Mi ro slaw
Âlach ciak, a vi ce pre si dent of the
Em ploy ers of the Re pu blic of Po -
land and the le ader of Ku jaw sko -
-Po mor skie As so cia tion of
Em ploy ers and En tre pre neurs.
An im por tant part of the Octo -
ber po li cy sta te ment by Pri me
Mi ni ster Do nald Tusk was n an -
no un ce ment of the cre ation of
a com pa ny cal led Po lish In ve st -
ments (IP). Gu iding prin ci ple of
the idea of it can be re du ced to
one ba sic is sue: the ne ces si ty of
using the sta te pro per ty and fi -
nan ce to set in mo tion and fi nan -

ce hu ge, key Po lish in fra struc tu -
re in ve st ments.
We are lo oking at a ri sing, but
not on ly Po lish, pro blem now.
Ac cor ding to the stu dy of the In -
ter na tio nal La bo ur Or ga ni za -
tion, ne ar ly 75 mil lion young
pe ople aro und the world are
unem ploy ed. This is 12.6% of
the po pu la tion, in the Eu ro pe an
Union al most 23%, in Po -
land – 27%, and in the last fi ve
years, the num ber has be en con -
stan tly gro wing.
We check if the re is in de ed
a chan ce for „En ter the Dra -
gon”? It has be en eight mon ths
sin ce last April, when du ring
a vi sit of Pri me Mi ni ster Wen Jia -
bao in War saw, me dia re por ted:
„The Chi ne se be gan the ir of fen -
si ve on the Vi stu la Ri ver Bank.
The re by they ra ise en try le ading
to Cen tral and Eastern Eu ro pe.
Is this ano ther step in Chi na's
long -term stra te gy of „go glo -
bal”?
We won der whe ther tra di tio nal
Po lish pro ducts ha ve a chan ce to
equ al the Ita lian piz za ca re er?
Espe cial ly sin ce all in di ca tions
are the re to show that after the
ti mes when the mar ket was do -
mi na ted by pro ducts si mi lar to
one other, an era is co ming in
which what most will be ap pre -
cia ted will be au then tic and mar -
ked with in di vi du ali ty.
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Summary
In recent years, it’s been well observed that 
Polish economy has been doing relatively well in
comparison to other countries in the region and
throughout the European Union. The crisis,
however, has knocked to our door. 
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„Gdy osiem lat te mu po raz pierw szy
przy zna wa li Êmy Kon fe de rat ki, pra gn´ -
li Êmy na gra dzaç ni mi lu dzi wy jàt ko -
wych. Tych, któ rzy bu du jà pre sti˝ i si ł´
pra co daw ców, cz´ sto nie zda jàc so bie
spra wy z te go, jak zna ko mi tà ro bo t´ wy -
ko nu jà dla na sze go Êro do wi ska. Chcie -
li Êmy, by na gro dy te sty mu lo wa ły
do dal sze go wy sił ku, słu ̋ à ce go roz wo -
jo wi go spo dar ki i do bru pu blicz ne -
mu – po wie dział, otwie ra jàc ga l´
wr´ cze nia na gród, pre zy dent Pra co daw -
ców RP An drzej Ma li now ski. – DziÊ
z sa tys fak cjà mo g´ po wie dzieç, ˝e ten

wca le nie ła twy cel – bo prze cie˝ roz ma -
itych na gród jest w Pol sce wie le – uda ło
si´ nam osià gnàç. Kon fe de rat ki sta ły si´
pre sti ̋ o wy mi wy ró˝ nie nia mi, a ich lau -
re aci cie szà si´ za słu ̋ o nym uzna niem
i sza cun kiem” – do dał An drzej Ma li -
now ski.
Pod czas uro czy stej ga li sta tu et k´ oso bi -
Êcie ode brał je dy nie je den z no mi no wa -
nych przez Izb´, Jan Grab kow ski.
Kon fe de rat ki 2012 ode bra li: Ste fan
Dzien niak, czło nek za rzà du, Arce-
lorMittal Po land S. A; Piotr Grze gor -
czyk, pre zes za rzà du, PKS Po lo nus S. A.,

Prezydium Pracodawców RP po raz kolejny wybrało 
laureatów nagrody Konfederatki i Konfederatki – Przyjaciel
Pracodawców. WÊród nagrodzonych znalazły si´ wszystkie
osoby i instytucje rekomendowane przez Izb´ Przemysłowo-
-Handlowà Inwestorów Zagranicznych w Polsce: dr Krystyna
Babiak, starosta poznaƒski Jan Grabkowski oraz Kostrzyƒsko-
-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Laureatami
corocznie
przyznawanych
Konfederatek sà
osoby, które swojà
pracà i postawà
przyczyniajà si´
do rozwoju
organizacji,
integracji jej
członków
i popularyzacji
statutowej
działalnoÊci. 

Konfederatki 
przyznane
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Z ˚YCIA IZBY

Ogól no pol ski Zwià zek Pra co daw ców
Trans por tu Sa mo cho do we go; Je rzy 
Kar wow ski, pre zes za rzà du, Cen trum
Kom plek so wej Re ha bi li ta cji Sp. z o.o.;
Mie czy sław Ma jew ski, pre zes za rzà du,
Wy twór nia Sprz´ tu Ko mu ni ka cyj ne go
„PZL – Âwid nik” S.A.; Zbi gniew 
Ru dowicz, pre zes za rzà du, ZM
„MESTIL” Sp. z o.o. w Go rzo wie Wiel -
ko pol skim; Sta ni sław Wyrzy kow ski,
pre zes za rzà du, INEX An naWy rzy kow -
ska; Ju lian Zie liƒ ski, pre zes za rzà du,
Ele wa cje S.A.
Na to miast Kon fe de rat ki – Przy ja ciel
Pra co daw cy ode bra li:
W ka te go rii urz´ dy i in sty tu cje paƒ stwo -
we: Mar cin Ja błoƒ ski, wo je wo da lu bu -
ski; Ta de usz Jar mu zie wicz, se kre tarz
sta nu, Mi ni ster stwo Trans por tu, Bu -
dow nic twa i Go spo dar ki Mor skiej; Ma -
ciej ˚yw no, wo je wo da pod la ski.
W ka te go rii sa mo rzà dy te ry to rial ne:
Hen ryk Do ering, wójt gmi ny Kro ko wa;
Jan Grab kow ski, sta ro sta po znaƒ ski;
To masz Ku char ski, bur mistrz dziel ni cy
Pra ga -Po łu dnie; Wło dzi mierz Szor dy -

kow ski, dy rek tor De par ta men tu Roz -
wo ju Go spo dar cze go Urz´ du Mar szał -
kow skie go Wo je wódz twa Po mor skie go.
W ka te go rii zwiàz ki za wo do we: Jan
Przy woê ny, prze wod ni czà cy Zwiàz ku
Za wo do we go Ko le ja rzy Okr´ gu Cen -
tral ne go Mi´ dzy za kła do wej Or ga ni za cji
Zwiàz ko wej Pa sa ̋ er skich Prze wo zów

Re gio nal nych w Spół ce „Ko le je Ma zo -
wiec kie – KM” Sp. z o.o.
W ka te go rii in sty tu cje na uko we: prof.
dr hab. in˝. Jan Ma chow ski, dy rek tor
In sty tu tu Elek tro ener ge ty ki, Po li tech ni -
ka War szaw ska; prof. dr hab. in˝. An to -
ni Szu ma now ski, kie row nik Za kła du
Na p´ dów Wie lo êró dło wych, Wy dział
Sa mo cho dów i Ma szyn Ro bo czych, Po -
li tech ni ka War szaw ska.
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Konfederatka
– Przyjaciel
Pracodawcy to
nagroda
przyznawana
osobom prawnym
lub fizycznym,
działaczom
gospodarczym bàdê
ludziom spoza
Êrodowiska
przedsi´biorców,
którzy swojà
działalnoÊcià
przyczyniajà si´ do
rozwoju i integracji
Êrodowiska
przedsi´biorców.

ChcieliÊmy, by nagrody te
stymulowały do dalszego wysiłku,
słu˝àcego rozwojowi gospodarki 
i dobru publicznemu.



PRACODAWCY RP

Ini cja to ra mi i za ra zem or ga ni za to ra mi
zor ga ni zo wa ne go w Cal ga ry i To ron to
9-10 paê dzier ni ka Szczy tu Go spo dar cze -
go by li Pra co daw cy Rze czypo spo li tej Pol -
skiej oraz Ca na dian Em ploy ers Co un cil.
Roz po czàł go Okrà gły Stół po Êwi´ co ny
ener ge ty ce. Ur szu la Pa sław ska zMi ni ster -
stwa Skar bu Paƒ stwa przed sta wi ła głów -
ne ce le po li ty ki ener ge tycz nej na sze go
kra ju: unie za le˝ nie nie si´ od in nych kra -
jów (po przez gaz łup ko wy i ener gi´ ato -
mo wà) oraz zwi´k sze nie bez pie czeƒ stwa
ener ge tycz ne go i kon ku ren cyj no Êci.
Wspo mnia ła te˝ o in we sty cjach w sek to -
rze ener ge tycz nym, m.in. o bar dzo wa˝ -
nym dla Pol ski ter mi na lu LNG
w Âwi no uj Êciu.

Przed sta wi cie le pol skiej de le ga cji za pre -
zen to wa li tak ̋ e mo˝ li wo Êci in we sty cyj ne
w na szym kra ju. – Pol ska to je den z naj -
wi´k szych ryn ków w Eu ro pie, a na sze po -
ło ̋ e nie po wo du je, ˝e je ste Êmy bra mà
za rów no na wschod nià Eu ro p´, jak i da -
lej – na ryn ki azja tyc kie – po wie dzia ła
Ilo na An to ni szyn -Klik, pod se kre tarz sta -
nu w Mi ni ster stwie Go spo dar ki.
– Pod j´ li Êmy de cy zj´ o zor ga ni zo wa niu
mi sji go spo dar czej do Ka na dy nie bez po -
wo du – kraj ten zo stał bo wiem uzna ny
przez Mi ni ster stwo Go spo dar ki za je den
z pi´ ciu naj bar dziej per spek tywi-
cz nych ryn ków dla na sze go kra ju – przy -
po mniał w swo im wy stà pie niu An drzej
Ma li now ski.

Kanadyjsko-polski 
szczyt gospodarczy
Przedsi´biorcy z obu krajów spotkali si´ po raz pierwszy 
od przeszło 65 lat – podkreÊlił wag´ wydarzenia prezydent
Pracodawców RP Andrzej Malinowski.

Podczas Szczytu
doszło
do nawiàzania
wielu kontaktów,
zawarto tak˝e
wst´pne
porozumienia.
Najwi´cej
zainteresowania
wzbudzały polskie
spółki
energetyczne
i wydobywcze 
– PGNiG, JSW,
KGHM, Tauron.

Niem cy sà naj wi´k szym part ne -
rem han dlo wym Pol ski. Ich udział
w pol skim eks por cie wy no si
26%, a w im por cie – 22%. Wza -
jem ne ob ro ty handlowe wy nio sły 
w 2011 r. 69 mld eu ro. Jed no cze -
Ênie dla Nie miec nasz kraj jest za -
le d wie 13. part ne rem han dlo-
wym. Nie miec kie in we sty cje
w Pol sce wy no szà po nad 20 mld
eu ro, a pol skie w Niem czech 
– 1 mld eu ro.

„Po wy˝ sze sta ty sty ki jed no znacz -
nie wska zu jà na sto pieƒ za le˝ no Êci
pol skiej go spo dar ki od sy tu acji
eko no micz nej po za chod niej stro -
nie Od ry. Gdy go rzej dzie je si´
w Niem czech, z kil ku mie si´cz nym
opóê nie niem od czu wa my to
w Pol sce. Po trzeb ne sà wi´c: dy -
wer sy fi ka cja han dlo wa, zna le zie -
nie no wych ryn ków zby tu
i skie ro wa nie uwa gi przez przed -
si´ bior ców na in ne paƒ stwa, nie

tyl ko z Unii Eu ro pej skiej. W pro -
ce sie in ter na cjo na li za cji po wi nien
po ma gaç rzàd, gdy˝ le ̋ y ona w in -
te re sie paƒ stwa” – mó wi eks pert
Pra co daw ców RP Piotr Wo łej ko.
Na le ̋ y te˝ roz wa ̋ yç sze reg re -
form o cha rak te rze struk tu ral -
nym: zmniej sze nie dłu gu pu bli-
cz ne go, de re gu la cj´ go spo dar ki,
uela stycz nie nie pra wa pra cy oraz
ra cjo na li za cj´ za trud nie nia w ad -
mi ni stra cji pu blicz nej.

W gospodarce liczmy na siebie
Zdaniem Pracodawców RP Niemcy samodzielnie nie uratujà europejskiej
gospodarki ani nie b´dà lokomotywà ciàgnàcà Polsk´. 
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PRACODAWCY RP

W Pol sce jest oko ło 14,3 mln od bior -
ni ków te le wi zyj nych (da ne GUS), ale
je dy nie w 4,2 mln go spo darstw do mo -
wych (na po nad 13 mln) sà one za re je -
stro wa ne. Do dat ko wo tyl ko 1,2 mln
abo nen tów wno si opła ty ter mi no wo.
Po nad 3 mln za le ga z płat no Êcia mi
na kwo t´ po nad 2 mld zł, co da je Êred -
nio 690 zł na ka˝ de go dłu˝ ni ka.
Wwi´k szo Êci paƒstw Unii Eu ro pej skiej
od se tek osób uchy la jà cych si´ od pła -
ce nia abo na men tu nie prze kra cza 10%.
W Wiel kiej Bry ta nii to 5,2%, w Cze -
chach – 5%, w Au strii – 4%, w Niem -
czech – 2%.
Pol skie staw ki abo na men tu na le ̋ à
do naj ni˝ szych w Eu ro pie. W prze li cze -
niu na eu ro pej skà wa lu t´ pła ci my oko -
ło 45 eu ro. W Niem czech opła ta
wy no si 200 eu ro – nie mal ty le sa mo co
w Wiel kiej Bry ta nii (199 eu ro).

Nasz kraj ma te˝ naj ni˝ szy wskaê nik fi -
nan so wa nia paƒ stwo we go wÊród eu ro -
pej skich me diów pu blicz nych mo ni-
to ro wa nych przez Eu ro pej skà Uni´
Nadaw ców (EBU). W prze li cze niu na
jed ne go miesz kaƒ ca w Pol sce na me dia
pu blicz ne prze zna cza si´ 12,60 zł. Dla
po rów na nia: na Sło wa cji to 22,80 zł,
na W´ grzech – 41,90 zł, a w Hisz pa -
nii – 65,60 zł. Naj wi´ cej pie ni´ dzy z bu -
d˝e tu w prze li cze niu na jed ne go
miesz kaƒ ca dome diów pu blicz nych tra -
fia w Nor we gii – 434,50 zł. Nie wie le
mniej prze zna cza jà Niem cy – 381,80 zł,
Da nia – 357,90 zł. Z ko lei w Fin lan dii
kwo ta ta wy no si 315,90 zł, w Wiel kiej
Bry ta nii zaÊ 302,90 zł.

Fran cja
Od stycz nia 2009 r. pro gra my te le wi zji
pu blicz nej o za si´ gu ogól no kra jo wym

Media publiczne 
w społeczeƒstwie demokratycznym
Granice komercjalizacji mediów publicznych, znaczenie
oÊrodków regionalnych Telewizji Polskiej oraz sytuacja
polskich mediów publicznych na tle ich europejskich
odpowiedników – to najwa˝niejsze kwestie, które zostały
poruszone podczas konferencji „Media publiczne
w społeczeƒstwie demokratycznym. Europa i Polska”.

Nale˝y jak
najszybciej podjàç
działania
zmierzajàce do
poprawy sytuacji,
b´dàcej powa˝nym
zagro˝eniem dla
stabilnego
funkcjonowania
mediów
publicznych.
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PRACODAWCY RP

(Fran cja me tro po li tal na) nie na da jà re -
klam w godz. 20.00–6.00 (do zwo lo ne
sà na to miast w tym cza sie spon so ring
oraz tzw. re kla ma ge ne rycz na, tj. re kla -
ma pro duk tów i usług pod ich na zwà
po spo li tà). Od 1 grud nia 2011 r. 
– po cał ko wi tym przej Êciu na nada wa -
nie cy fro we – pla no wa ne by ło wy co fa -
nie re klam w godz. 6.00–20.00, ale
ter min ten prze su ni´ to na 2016 r. Utra -
t´ wpły wów re kla mo wych zo bo wià za -
no si´ po kry waç wpły wa mi z bu d˝e tu
w ra mach wie lo let nich wza jem nych zo -
bo wià zaƒ mi´ dzy paƒ stwem a Fran ce
Te le vi sions. 
Głów nym fun da men tem bu d˝e tów me -
diów pu blicz nych Fran cji sta ła si´ co -
rocz nie re wa lo ry zo wa na i po wszech na
opła ta au dio wi zu al na. Po nad to usta wà
z 5 mar ca 2009 r. usta no wio no dwa ro -
dza je po dat ku, któ re ma jà zre kom pen -
so waç wy dat ki zwià za ne z li kwi da cjà
re kla my w te le wi zji pu blicz nej. Po da tek
au dio wi zu al ny prze wi du je po bór 
– w za le˝ no Êci od do cho dów – 1,5
lub 3% wpły wów re kla mo wych po cho -
dzà cych od naj wi´k szych nadaw ców
ko mer cyj nych oraz 0,9% ob ro tów ope -
ra to rów te le ko mu ni ka cyj nych. Par la -
ment zo stał usta wo wo zo bli go wa ny
do po wo ła nia ko mi te tu mo ni to ru jà ce -
go wdra ̋ a nie re for my fi nan so wa nia te -
le wi zji pu blicz nej, któ ra ma oce niaç
ade kwat noÊç przy zna wa nych pie ni´ dzy
w sto sun ku do re ali zo wa nej mi sji pu -
blicz nej. 

Sło wa cja
Od 2013 r. abo na ment na Sło wa cji
prze sta nie ist nieç, a me dia pu blicz ne
b´ dà fi nan so wa ne ze sło wac kie go bu -
d˝e tu, co rocz nie otrzy mu jàc 0,142%
na ro do we go PKB. Pra ce nad no wà
usta wà o abo na men cie trwa ły od

2006 r. Wów czas oko ło 33% oby wa te li
zo bo wià za nych do pła ce nia abo na men -
tu uchy la ło si´ od te go obo wiàz ku. Dla -
te go 1 kwiet nia 2008 r. wpro wa dzo no
usta w´, na pod sta wie któ rej opła t´ abo -
na men to wà po łà czo no z ra chun kiem
za elek trycz noÊç (po dob ne, ale mniej
ra dy kal ne roz wià za nie, czy li sys tem
iden ty fi ka cji abo nen tów przez fir my
ener ge tycz ne, wpro wa dzo no wcze Êniej
w Cze chach). Zwol nio ne z pła ce nia zo -
sta ły go spo dar stwa do mo we, w któ -
rych miesz ka oso ba nie peł no spraw na,
a eme ry ci oraz go spo dar stwa do mo we
z ni ski mi do cho da mi pła cà po ło w´
abo na men tu. W przy pad ku przed si´ -
biorstw, wiel koÊç abo na men tu uza le˝ -
nio no od licz by osób w nich za trud -
nio nych. Na pod sta wie wspo mnia nych
prze pi sów, nadaw cy pu blicz ni po wo ła li
spół k´ od po wie dzial nà za zbie ra nie
abo na men tu. W no wej usta wie zwi´k -
szo no wy so koÊç abo na men tu do ok. 54
eu ro rocz nie. Do dat ko wo sło wac ka te -
le wi zja otrzy mu je do fi nan so wa nie z bu -
d˝e tu i ko rzy sta z re klam. 

Fin lan dia
WFin lan dii od po czàt ku 2013 r. b´ dzie
obo wià zy waç no wa for ma opła ty ra -
dio wo -te le wi zyj nej. Za miast do tych -
cza so we go, ist nie jà ce go od 80 lat
abo na men tu, zo sta nie wpro wa dzo ny
po wszech ny po da tek pro gre syw ny. Je -
go staw ka b´ dzie ni˝ sza ni˝ obec nie
obo wià zu jà ca (252 eu ro) i wy nie sie,
w za le˝ no Êci od do cho dów po dat ni ka,
od 50 do 140 eu ro dla go spo dar stwa
do mo we go. Wy˝ sze staw ki prze wi dzia -
no dla firm. Jak wy ni ka z wy ni ków ba -
daƒ opi nii spo łecz nej, t´ for m´ opła ty
ra dio wo -te le wi zyj nej ak cep tu je 62%
Fi nów. 29% jest prze ciw nych, po zo sta li
nie ma jà na ten te mat zda nia. 5

Najpilniejszym
zadaniem
powinno byç
podniesienie
poziomu
ÊciàgalnoÊci
abonamentu
radiowo-
-telewizyjnego
i nowelizacja
ustawy
o opłatach
abonamentowych
oraz ustawy
o radiofonii
i telewizji.
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„Pla nu jàc przy szłà per spek ty w´ fi nan so -
wà współ pra cu je my z or ga ni za cja mi pra -
co daw ców i tyl ko wraz z part ne ra mi
spo łecz ny mi je ste Êmy w sta nie za pro gra -
mo waç ten sys tem opty mal nie, dla te go
z wiel kim uzna niem przyj mu j´ paƒ stwa
ini cja ty w´” – po wie dział Pa weł Or łow ski,
pod se kre tarz sta nu w Mi ni ster stwie Roz -
wo ju Re gio nal ne go. Pod kre Êlił, ˝e w no -
wej per spek ty wie fi nan so wej ok. 60%
Êrod ków Eu ro pej skie go Fun du szu Roz -
wo ju Re gio nal ne go, jak i Eu ro pej skie go
Fun du szu Spo łecz ne go ma byç za rzà dza -
ne przez re gio ny, dla te go mu szà one udo -
wod niç, ˝e osià gnà za pla no wa ne ce le
roz wo jo we. „Ma my Êwia do moÊç te go, ̋ e
koł dra za wsze b´ dzie za krót ka, dla te go
mu si my kon cen tro waç si´ na pro jek tach
da jà cych po pierw sze naj wi´k szà war toÊç
do da nà, po dru gie – naj lep sze per spek ty -
wy na przy szłoÊç. Ârod ki eu ro pej skie za -
in we stu je my tak, by mak sy mal nie
wy ko rzy staç spe cy ficz ne po ten cja ły po -
szcze gól nych te ry to riów” – za de kla ro wał.
Głów ny mi ce la mi MRR w no wej per -
spek ty wie fi nan so wej sà kon ku ren cyj noÊç,
in no wa cyj noÊç, przed si´ bior czoÊç, ba da -
nia i roz wój w po wià za niu z przed si´ bior -
czo Êcià oraz efek tyw noÊç ener gety-
cz na (m.in. od na wial ne êró dła ener gii),
a tak ̋ e re ali za cja wa˝ nych in we sty cji in -
fra struk tu ral nych (rów nie˝ dro go wych)
oraz edu ka cja na wszyst kich po zio mach,

wal ka z ubó stwem i wy klu cze niem, za -
pew nia nie do st´ pu do usług na ob sza rach,
gdzie jest on gor szy ni˝ gdzie in dziej, in -
we sto wa nie w po pra w´ funk cjo no wa nia
paƒ stwa, w tym zwi´k sze nie efek tyw no -
Êci ad mi ni stra cji pu blicz nej.
Or łow ski przed sta wił har mo no gram
wdra ̋ a nia stra te gii oraz stan prac nad do -
ku men ta mi na no wà per spek ty w´. „Roz -
po cz´ li Êmy kon sul ta cje re gio nal ne Za -
ło ̋ eƒ Umo wy Part nerstwa, zbie ra my te˝
opi nie in nych part ne rów i do koƒ ca mar -
ca przed sta wi my pro jekt umo wy do ak -
cep ta cji Ra dy Mi ni strów” – po wie dział.
„Gra tu lu j´ po my słu stwo rze nia Plat for -
my, to ide al ny czas na jej po wo ła nie – po -
wie dzia ła Bo ̋ e na Lu bliƒ ska -Ka sprzak,
pre zes PARP. – Unij ne fun du sze sà Êrod -
kiem do re ali za cji na sze go głów ne go ce -
lu, ja kim jest roz wój przed si´ bior czo Êci
i sze ro ko po j´ tej in no wa cyj no Êci” – do -
da ła.
Ce la mi Plat for my jest m.in. dzia łal noÊç
do rad cza w za kre sie fun du szy eu ro pej -
skich dla ad mi ni stra cji rzà do wej, kon sul -
to wa nie do ku men tów pro gra mo wych dla
obu per spek tyw fi nan so wych oraz wy -
pra co wy wa nie sta nowisk, ana liz i eks per -
tyz. Do dat ko wo Plat for ma b´ dzie przy -
go to wy waç w imie niu Pra co daw ców RP
re ko men da cje w spra wach zwià za nych
z sys te mem dys try bu cji fun du szy eu ro pej -
skich. 5

Przed partnerami społecznymi stoi ogromna
odpowiedzialnoÊç zwiàzana ze stworzeniem systemu
dystrybucji funduszy europejskich na lata 2014-2020 oraz
zamkni´ciem obecnej perspektywy na lata 2007-2013. Aby
sprostaç tym wyzwaniom, Pracodawcy RP powołali Platform´
ds. Funduszy Europejskich, na której czele stanàł Mirosław
Âlachciak, wiceprezydent Pracodawców RP.

Platforma ds. funduszy europejskich

Powodem, dla
którego
stworzyliÊmy
Platform´, jest 
skala wyzwaƒ
stojàcych
przed naszà
gospodarkà, 
a wi´c w ogromnej
mierze przed
przedsi´biorcami
i organizacjà
reprezentujàcà ich
interesy 
– powiedział
prezydent
Pracodawców RP
Andrzej Malinowski.
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Obec nie ochro n´ praw pa ten to -
wych w Unii Eu ro pej skiej mo˝ -
na za strzec za po mo cà pa ten tów
kra jo wych lub pa ten tu eu ro pej -
skie go, wy da wa ne go przez Eu ro -
pej ski Urzàd Pa ten to wy w Mo-
na chium (EPO) w jed nym
z trzech j´ zy ków (an giel skim,
fran cu skim lub nie miec kim). Jed -
nak wie le paƒstw (w tym Pol ska)
wy ma ga od wła Êci cie la pa ten tu
przed sta wie nia tłu ma cze nia pa -
ten tu eu ro pej skie go na j´ zyk
urz´ do wy, któ ry obo wià zu je
w paƒ stwie upra wo moc nia jà cym.
W jed no li tym sys te mie pa ten to -
wym nie b´ dzie ko niecz no Êci do -

ko ny wa nia tłu ma czeƒ na j´ zy ki
na ro do we paƒstw. „Pro po no wa -
ny sys tem utrud ni do st´p do
zgło szeƒ pa ten to wych tym pod -

mio tom, dla któ rych j´ zyk pro ce -
du ry zgło sze nio wej nie jest
j´ zy kiem na ro do wym” – ostrze -
ga An na Woê ni ca, eks pert or ga -
ni za cji. B´ dzie on rów nie˝
ba rie rà w dzia łal no Êci przed si´ -
bior ców, któ rzy z ró˝ nych po wo -

dów nie zgła sza jà pa ten tów, ale
mu szà Êle dziç zgło sze nia pa ten to -
we, aby nie na ru szyç praw in -
nych przed si´ bior ców. 

„Gdy w Pol sce za cznà au to ma -
tycz nie obo wià zy waç pa ten ty re -
je stro wa ne w paƒ stwach, któ re sà
li de ra mi in no wa cyj no Êci w Eu ro -
pie, ry zy ko ich na ru sze nia przez
pol skich przed si´ bior ców znacz -
nie wzro Ênie” – mó wi Woê ni ca.

„Nie” dla Jednolitego Patentu Europejskiego

Pracodawcy RP ostrzegajà przed negatywnymi konsekwencjami, jakie
b´dzie miało dla rodzimych przedsi´biorców przystàpienie Polski do umowy
o Jednolitym Patencie Europejskim (JPE).

Podczas niemal wszystkich punktów 64. spotkania plenarnego Komitetu ds.
Polityki w zakresie Informacji, Komputerów i Komunikacji BIAC rozmawiano 
o przeciwdziałaniu negatywnym skutkom kryzysu gospodarczego.

Nowy system oka˝e si´ korzystniejszy dla du˝ych
koncernów oraz dla podmiotów z paƒstw
europejskich, które sà liderami innowacyjnoÊci. 

Polska delegacja na posiedzeniu BIAC

W spo tka niu udział wzi´ ła pol ska
de le ga cja z wi ce pre zy dentem Pra -
co daw ców RP To maszem Mi sia-
kiem oraz Ma rkiem Grabow skim,
dy rek torem roz wo ju sprzeda ̋ y
i ob słu gi klien tów Oran ge Pol ska.
Dys ku tu jàc o roz wo ju i mie rze niu
wzro stu e -go spo dar ki, cy ber bez -
pie czeƒ stwie czy rozwo ju usług
ICT dla spo łe czeƒ stwa (np. e -
-zdro wie), za sta na wia no si´
nad ich im pli ka cja mi dla po wro tu

eu ro pej skiej i Êwia to wej go spo -
dar ki na Êcie˝ k´ wzro stu czy prze -
ciw dzia ła nia bez ro bo ciu.
Naj cie kaw sze dys ku sje wzbu dził
te mat big da ta ana ly tics, czy li ana -
li zy du ̋ ych, ró˝ no rod nych, szyb -
ko zmie nia jà cych si´ zbio rów
da nych, mo gà cych sta no wiç in no -
wa cyj nà war toÊç do da nà dla no -
wo cze sne go biz ne su. Wy ko-
rzy sta nie big da ta po zwa la m.in.
na two rze nie sper so na li zo wa nych

kam pa nii i ofert mar ke tin go wych
na pod sta wie ana li zy hi sto rii za -
ku pów u˝yt kow ni ka, je go za cho -
waƒ w sie ci, itd. Jest to mo˝ li we
na sku tek prze twa rza nia da nych
do st´p nych w In ter ne cie czy we -
wnàtrz fir mo wych sys te mach
CRM i ERP. Stwa rza to ogrom ny
po ten cjał biz ne so wy, lecz z dru giej
stro ny ozna cza istot ne wy zwa nia
zwià za ne z ochro nà da nych u˝yt -
kow ni ków.
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Je Êli i wte dy do zgo dy w gro nie „27”
nie doj dzie po zo sta nie al bo ko lej ne
spo tka nie sze fów paƒstw, al bo pro wi -

zo rium bu d˝e to we. To dru gie roz wià -
za nie ozna cza w prak ty ce po sta wie nie
pod zna kiem za py ta nia tak ̋ e (a mo ̋ e
zwłasz cza) mo˝ li woÊç re ali za cji dłu go -
fa lo wych in we sty cji z pro gra mów

spój no Êci, co do tkli wie ude rzy ło by
w kra je do ga nia jà ce tzw. sta rà unij nà
czo łów k´, w tym w Pol sk´.
Mo˝ na jed nak opty mi stycz nie prze wi -
dy waç, ˝e a˝ tak êle nie b´ dzie – i sà
po te mu re al ne prze słan ki. Pre mier Da -

vid Ca me ron, wbrew wcze Êniej szym
oba wom, przy je chał na szczyt bez za -
mia ru sko rzy sta nia z pra wa we ta.
W trak cie spo tkaƒ po słu gi wał si´ co
praw da ostrà re to ry kà o ko niecz no Êci
ci´ç (sko ro ka˝ de paƒ stwo tnie, niech to
ro bi te˝ Unia), ale w koƒ cu, po nie wiel -
kich po praw kach au tor stwa prze wod -
ni czà ce go Ra dy Unii Her ma na Van
Rom puy`a, za miast o wcze Êniej szych
250 mld eu ro, mo wa by ła ju˝ tyl ko o 60
mld. Ca me ron wró cił do Lon dy nu ja ko
twar dy ne go cja tor, któ ry bro nił wy -
spiar skie go przy wi le ju ra ba tu wpłat
do bu d˝e tu UE (udzie lo ne go znacz nie
wcze Êniej, w za mian za przy stà pie nie 
W. Bry ta nii do Unii) i nie ust´ pli wie ˝à -
dał dal sze go zmniej sze nia bu d˝e tu. 
Pa ra dok sal nie, po ugła ska niu naj bar -
dziej za ja dłych kry ty ków Unii we wła -
snych sze re gach, ta po zy cja wro ga
umiar ko wa ne go mo ̋ e mu uła twiç za -
j´ cie bar dziej ugo do we go sta no wi ska
pod czas na st´p ne go szczy tu bu d˝e to -
we go. Zwłasz cza, ̋ e w su kurs przy szła
mu nie spo dzie wa nie kanc lerz An ge la
Mer kel, po pie ra jàc ˝à da nia dal szych
oszcz´d no Êci, choç w znacz nie mniej -
szym za kre sie. 

Nie miec ka wol ta
Sta no wi sko pa ni kanc lerz za sko czy ło
wie le de le ga cji, w tym i pol skà. Jak bo -

Mo˝na si´ było tego spodziewaç – mówili 23 listopada
nawet najwi´ksi optymiÊci po cichu liczàcy na kompromis
bud˝etowy ju˝ podczas pierwszego szczytu Rady Unii
poÊwi´conemu bud˝etowi na lata 2014-2020. Nadzieje
nadziejami, ale teraz do uzyskania kompromisu potrzebny
b´dzie kolejny szczyt, byç mo˝e ju˝ na przełomie stycznia
i lutego 2013. 

Po szczy cie szczyt

Ju˝ trzeba myÊleç o zapewnieniu
samorzàdom mo˝liwoÊci tworzenia puli
Êrodków własnych, niezb´dnych dla
realizacji projektów wspieranych przez
unijnà pomoc.

Niezale˝nie
od ostatecznej
wysokoÊci
Êrodków unijnych,
b´dzie to ostatnia
tak wielka transza
pomocy
na dokoƒczenie
cywilizacyjnych
i innowacyjnych
zmian,
rozpocz´tych
dzi´ki akcesji.

Angela Merkel grała nie tyle o bud˝et, ile o przyszłoÊç samej
Unii, o jej jednoÊç.
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wiem wy tłu ma czyç jej na głà spo le gli -
woÊç wo bec sta no wi ska bry tyj skie go?
Sa dz´, ˝e wy ja Ênie nia na le ̋ y szu kaç
nie ty le w we wn´trz nych nie miec kich
pro ble mach okre su przed wy bor cze go,
ile w ch´ ci wzmoc nie nia po zy cji an -
giel skie go pre mie ra w je go wła snym
kra ju. Niem cy oba wia jà si´ bo wiem
po gł´ bia nia izo la cji Wiel kiej Bry ta nii
w Unii, a na wet jej wyj Êcia z UE, bo
i ta kie za gro ̋ e nie ist nie je. An ge la Mer -
kel gra ła tu nie ty le o bu d˝et, ile
o przy szłoÊç sa mej Unii, o jej jed noÊç.
Pre mier Do nald Tusk wró cił ze szczy tu
z umiar ko wa nym opty mi zmem, uza -
sad nio nym stwier dze niem szczy to we go
ko mu ni ka tu, w myÊl któ re go dal sze
pra ce nad sied mio let nim bu d˝e tem nie
spo wo du jà ko lej nych ogra ni czeƒ
w fun du szu spój no Êci i Êrod kach na
wspól nà po li ty k´ rol nà. Co to na praw -
d´ ozna cza – prze ko na my si´ do pie ro
w mo men cie uzgod nie nia bu d˝e tu. 

Tam tej Unii ju˝ nie ma
Unii, do ja kiej wst´ po wa li Êmy w 2005
roku, prak tycz nie ju˝ nie ma. Na na -
szych oczach trwa jej re kon struk cja.
Co raz wy raê niej wy od r´b nia si´ gru pa
eu ro. Ze „sta rych” człon ków Unii wy -
ła mu jà si´ Wiel ka Bry ta nia i Szwe cja,
przy czym ich po zy cja ró˝ ni si´ dia me -
tral nie od np. sy tu acji Pol ski. 
Szwe cja wspie ra wa˝ niej sze dzia ła nia
Unii, na to miast wstrzy mu je si´ od ak -
ce su do po gł´ bio nej in te gra cji.
Przy pa dek Wiel kiej Bry ta nii jest zaÊ
wy jàt ko wy: po ło wa wy mia ny han dlo -
wej jest zwià za na z Eu ro pà, ale rów -
no cze Ênie jej in te re sy sà bar dziej
glo bal ne, a wie lo stron ne zwiàz ki
z USA oczy wi ste. We dług ak tu al nych
ocen, na wyj Êciu Lon dy nu stra ci ła by
Unia, ale w jesz cze wi´k szym stop niu

Wiel ka Bry ta nia. Stàd wy sił ki Ca me -
ro na, by mi mo eu ro scep tycz ne go na -
sta wie nia po nad po ło wy ro da ków, nie
zry waç ist nie jà cych wi´ zów.

Ostat nia ta ka tran sza
W no wym okre sie wa run ki ko rzy sta -
nia z unij nych Êrod ków b´ dà jed nak,

to ju˝ wia do mo, za ostrzo ne. Nie po koi
zwłasz cza per spek ty wa zmian w fi nan -
so wa niu pro jek tów. Ko niecz ne mo ̋ e
byç stwo rze nie pro gra mów po mo cy
i uła twieƒ dla przed si´ bior ców, któ rzy
wraz z na ukow ca mi b´ dà w ogrom -
nym stop niu ze Êrod ków unij nych ko -
rzy staç. Ju˝ trze ba my Êleç o za -
pew nie niu sa mo rzà dom mo˝ li wo Êci
two rze nia pu li Êrod ków wła snych, nie -
zb´d nych dla re ali za cji pro jek tów
wspie ra nych przez unij nà po moc. Nie -
zb´d na mo ̋ e te˝ byç re for ma funk cjo -
no wa nia sys te mu kre dy to we go.

a.d.

Fot. KPRM

Wa˝niejsze nawet
od wysokoÊci sum,
z których dane nam
b´dzie korzystaç, staje
si´ przygotowanie
do ich pełnego
wykorzystania. Mamy
pod tym wzgl´dem
spore, na ogół dobre
doÊwiadczenia, co
przyznajà bezstronnie
władze unijne.

Trzeba znaleêç si´ w tej nowej,
prawdziwej Wspólnocie, z funkcjonujàcà
unià bankowà, ze wspólnym bud˝etem,
z ujednoliconà politykà gospodarczà.
W Unii zmierzajàcej do integracji.

Premier David Cameron przyjechał na szczyt bez zamiaru
skorzystania z prawa weta.
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Pre mier Tusk wy raê nie opo wie dział si´
po stro nie zwo len ni ków szu ka nia ra -
tun ku przed kry zy sem na dro dze o˝y -
wie nia in we sty cyj ne go, nie zaÊ du sze nia
wy dat ków. Dzi´ ki te mu chciał by
zmniej szyç – lub przy naj mniej za ha mo -
waç – ro snà ce po wo li, lecz nie ubła ga -
nie bez ro bo cie, a jed no cze Ênie do-
koƒ czyç ju˝ roz po cz´ te (tak ̋ e w zwiàz -
ku z Eu ro 2012), za awan so wa ne in we -
sty cje, po czym roz po czàç i po pro-
wa dziç no we. 

In we sty cje
Pro gram si´ ga ro ku 2020, a wi´c znacz -
nie wy kra cza po za bie ̋ à cà ka den cj´
par la men tu. Jak za po wie dział pre mier,
w tym cza sie war toÊç wszyst kich kra jo -
wych in we sty cji ma wy nieÊç 700-800

mld zł. Na py ta nie skàd wziàç wy mie -
nio ne w exposé 700-800 mld, pa da od -
po wiedê: trze ba po wo łaç spół k´
In we sty cje Pol skie (o spół ce pi sze my na
str. 16-17). 
Na czo ło za po wie dzia nych przed si´ -
wzi´ç wy su wa jà si´ in we sty cje w dzie -
dzi nie ener ge ty ki: do 2020 ro ku ich
war toÊç ma wy nieÊç 60 mld zł. Zbu do -
wa ne zo sta nà m.in. ma ga zy ny ga zu
ziem ne go, po łà cze nie ener ge tycz ne Pol -
ska – Li twa oraz ter mi nal naf to wy
w Gdaƒ sku. 
10 mi liar dów mniej – ale ju˝ do ro -
ku 2016 – ma jà po chło nàç in we sty cje
zwià za ne z wy do by ciem ga zu łup ko we -
go, w tym trzy ko pal nie. 
Pre mier de kla ru je rów nie˝ kon ty nu acj´
bu do wy au to strad i dróg kra jo wych

Donald Tusk
zapowiedział
walk´
z przedłu˝ajàcym
si´ kryzysem
na frontach:
inwestycyjnym
oraz rodzinnym.

Exposé bez ide olo gii
Pierw sze exposé pre mie ra Do nal da Tu ska, to z ro ku 2007,
trwa ło 4 go dzi ny. Dru gie, z 2011, o po ło w´ kró cej. Naj now sze,
z paê dzier ni ka 2012, znów by ło nie mal o po ło w´ krót sze. Bez
˝ad nej szko dy dla ca ło Êci, z po ̋ yt kiem dla kon kre tów.
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oraz mo der ni za cji ko lei. Na ra -
zie kon kret ne pla ny si´ ga -
jà 2015 ro ku. 
Jesz cze w bie ̋ à cym ro ku ma zo -
staç ogło szo ny prze targ na ob -
wod ni c´ Po zna nia, w przy szłym
na od ci nek au to stra dy A1 Tu -
szyn – Py rzo wi ce, na ob wod ni -
c´ Ma rek (pod War sza wà), na
do koƒ cze nie tra sy S7 z Gdaƒ ska
do War sza wy i na tra s´ S19 Rze -
szów – Lu blin. Prze wi dzia ny 
łàcz ny koszt pro gra mu (do 
2015 r.): 43 mld zł. Na mo der -
ni za cj´ ko lei ma pójÊç 30 mld.
Ale naj wi´ cej pie ni´ dzy, bo
a˝ 100 mld zł, pre mier chce
prze zna czyç na in we sty cje
w bez pie czeƒ stwo woj sko wo -
-stra te gicz ne Pol ski, zwłasz cza
w bu do w´ sys te mu obro ny po -
wietrz nej, w tym prze ciw ra kie -
to wej. Ta kich pie ni´ dzy za -
pew ne nie uda si´ wy daç do ro -
ku 2015.
W sfe rze bez pie czeƒ stwa we -
wn´trz ne go mi liard zło tych
(2013-2015) prze zna czo ny ma
byç na bu do w´ lub mo der ni za -
cj´ ko mend po li cji oraz stan da -
ry za cj´ ich wy po sa ̋ e nia.
Obie cu jà co za brzmia ła obiet ni -
ca so lid niej szych in we sty cji w na-
uk´. Pre mier na sa mà jej in fra -
struk tu r´ za po wia da 10 mld zł.
I wresz cie wal ka o jak naj wy˝ sze
dla Pol ski, „sa tys fak cjo nu jà ce
mi ni mum” w unij nym bu d˝e cie
na la ta 2014-2020. 

Ro dzi na chro nio na
Do tych cza so we pro ro dzin ne
przed si´ wzi´ cia rzà dów – bo nie
tyl ko rzà du Do nal da Tu ska – nie

na le ̋ a ły do naj bar dziej uda nych.
By ły al bo przed mio tem drwin,
jak osła wio ne be ci ko we, al bo êle
po my Êla ne i êle re ali zo wa ne, jak
koƒ czà cy si´ wła Ênie, bez suk ce -
su, miesz ka nio wy pro gram „Ro -
dzi na na swo im”. 
Te raz ak cen ty si´ zmie ni ły. Prio -
ry te tem ma byç „ochro na
wskaê ni ków de mo gra ficz nych”,
zwłasz cza dzi´ ki wy dłu ̋ e niu

urlo pu ma cie rzyƒ skie go do peł -
ne go ro ku. Ro dzi ce b´ dà mo gli
sa mi wy bie raç, czy chcà otrzy -
my waç 100% wy na gro dze nia
przy pół rocz nym urlo pie, czy
wo là 80% przy urlo pie rocz -
nym. Jak si´ oka za ło, ten pro jekt
nie tra fił do prze ko na nia ani
pra co daw com, ani na wet pra co -
bior com.
Szko da, bo za mysł sam w so bie
słusz ny, ale ra czej z ga tun ku
„na lep sze cza sy”, gdy bez ro bo -
cie b´ dzie mniej sze, o pra c´ ła -
twiej i mo˝ na pod j´ç ry zy ko
na wet jej chwi lo wej utra ty po
wy ko rzy sta nym urlo pie. 
Do pro ro dzin ne go pa kie tu trze -
ba te˝ wpi saç do dat ko we 320
mln zł na przed szko la w 2013 r.,
wy˝ szà o 50 mln do ta cj´ na
˝łob ki, jak rów nie˝ wspo mnia ne
ju˝ przy in we sty cjach – uła twia -
jà ce na ucza nie – 10 mld na in -
fra struk tu r´ na uko wà w la tach
2012-2015.

Po zo sta łe 
de kla ra cje
Z in nych pro po zy cji za war tych
w exposé Do nal da Tu ska trze ba
wy mie niç: pre mio wa nie urz´ -
dów pra cy za efek tyw noÊç za -
miast za skru pu lat noÊç w wy -
da wa niu pie ni´ dzy na nic ni ko -
mu nie da jà ce szko le nia; po zo -
sta wie nie w spo ko ju (od ZUS)
umów po pu lar nie zwa nych

Êmie cio wy mi; przy j´ cie no we go
pra wa upa dło Êcio we go; de re gu -
la cja i uspraw nie nie pra cy sà -
dów go spo dar czych, utwo rze nie
cen trum sà dow nic twa go spo -
dar cze go; przy go to wa nie no we -
go ko dek su bu dow la ne go;
uela stycz nie nie cza su pra cy i wy -
dłu ̋ e nie okre su roz li cze nio we -
go cza su pra cy do 12 mie si´ cy
(to wyj Êcie na prze ciw po stu la -
tom pra co daw ców, w tym Pra -
co daw ców RP, ale sły szy my
o tym od lat); sku tecz niej sze
zwal cza nie nad u˝yç w ubez pie -
cze niach spo łecz nych, w tym
ucie czek przed zu sow ski mi
skład ka mi przez naj le piej za ra -
bia jà cych; wpro wa dze nie zmian
w VAT (o ma łej re wo lu cji w tym
po dat ku pi sze my osob no,
na str. 26). Pro ble mów i za daƒ,
nie bra ku je. Oby nie za bra kło
rów nie˝ pie ni´ dzy i... cza su.

P. A.

Fot. KPRM

Premier wyraênie opowiedział si´ po stronie
zwolenników szukania ratunku przed kryzysem
na drodze o˝ywienia inwestycyjnego, nie zaÊ
duszenia wydatków.
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MyÊl prze wod nià po my słu mo˝ na
spro wa dziç do jed nej, pod sta wo wej
kwe stii: na le ̋ y wy ko rzy staç paƒ stwo -
wy (jesz cze paƒ stwo wy…) ma jà tek
do roz kr´ ce nia i fi nan so wa nia wiel kich
in we sty cji in fra struk tu ral nych, klu czo -
wych dla Pol ski, przy naj mniej z punk -
tu wi dze nia rzà du. Za ło ̋ o ny cel to
tak ̋ e pod trzy ma nie na wy so kim po zio -
mie in we sty cji pu blicz nych w sy tu acji,
gdy „sia dły” pro jek ty zwià za ne z Eu -
ro 2012, a kry zys w Unii Eu ro pej skiej
byç mo ̋ e zmniej szy stru mieƒ pie ni´ dzy
ob fi cie do tych czas pły nà cych z Bruk se -
li. Co jest za ło ̋ e niem słusz nym, przy -
naj mniej w Êwie tle fia ska nie daw ne go
unij ne go szczy tu.

„Pol skie” z pry wat ny mi
Do 2014 r. spół ka ma dys po no waç ka -
pi ta łem w wy so ko Êci 40 mld zł, a jej
mo˝ li wo Êci in we sty cyj ne do ro ku 2018
mo gà si´ gnàç na wet 90 mld. Oczy wi -
Êcie, mu si po wstaç py ta nie, skàd wziàç
ta kie pie nià dze? Pre mier Tusk, mi ni ster
skar bu Mi ko łaj Bu dza now ski i mi ni ster
fi nan sów Ja cek Ro stow ski od po wia da -
jà: z wnie sio nych do IP spół ek Skar bu
Paƒ stwa oraz na le ̋ à cych wcià˝ do nie -
go tzw. resz tó wek w spół kach nie
do koƒ ca spry wa ty zo wa nych. To by jed -
nak da wa ło ok. 10 mld, tak wi´c do 40
da le ko. Bra ku jà ce 30 mld ma przy nieÊç
klu czo wy w tym przed si´ wzi´ ciu udział
Ban ku Go spo dar stwa Kra jo we go.

W exposé Do nald Tusk wy ja Êniał m.in.,
˝e dzi´ ki wnie sie niu ma jàt ku Skar bu
Paƒ stwa do no wej spół ki „ak ty wa paƒ -
stwo we, któ re dzi siaj sà pa syw ne, ma jà
za czàç pra co waç, wià ̋ àc przy oka zji ka -
pi tał pry wat ny”. Aby te go ka pi ta łu nie
od stra szyç, pod kre Êlił, ˝e w ˝ad nym
przy pad ku nie wcho dzi w gr´ fi nan so -
wa nie in we sty cji nie ren tow nych, ani na -
wet nie pew nych pod tym wzgl´ dem,
lecz je dy nie ma jà cych przy nieÊç zy ski
obu stro nom. Czy li coÊ na kształt gwa -
ran to wa ne go przez paƒ stwo PPP. Oczy -
wi Êcie w tle po ja wia jà si´ tak ̋ e (utrzy-
my wa ne bàdê no we) miej sca pra cy.
In we sty cje Pol skie ma jà wspól nie z in -
we sto ra mi pry wat ny mi za kła daç spół ki
ce lo we do re ali za cji po szcze gól nych za -
daƒ. Pla nu je si´ rów nie˝ przy cià gni´ cie
unij nych in sty tu cji fi nan so wych, wspie -
ra jà cych in we sty cje w in fra struk tu r´
i eko lo gi´, zwłasz cza Eu ro pej skie go
Ban ku In we sty cyj ne go. Mo˝ li wy był by
te˝ udział sa mo rzà dów, choç by w ta -
kich wspól nych przed si´ wzi´ ciach jak
spa lar nie Êmie ci.

Dla cze go BGK?
Jak pod kre Êla jà twór cy pro gra mu,
BGK jest ide al nym in stru men tem
do re ali za cji te go ty pu przed si´ wzi´ç,
a to z uwa gi na wy so kà wia ry god noÊç
kre dy to wà, w ra tin gach okre Êla nà
na po zio mie A z mi nu sem. Ta ki wy nik
po zwa la na emi to wa nie ob li ga cji

Premier Donald
Tusk stwierdził,
˝e Inwestycje
Polskie majà byç
dêwignià
na rzecz
inwestycji
i kredytowania
polskiej
gospodarki.

Do bre, bo paƒ stwo we?
Wa˝nym elementem paêdziernikowego exposé premiera
Donalda Tuska była zapowiedê utworzenia spółki o nazwie
Inwestycje Polskie (IP). Wokół tej idei powstał cały program,
w którym rol´ koła zamachowego ma graç działajàcy pod egidà
Ministerstwa Skarbu Bank Gospodarstwa Krajowego.
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z opro cen to wa niem tyl ko o 0,5 punk -
tu pro cen to we go wy˝ szym ni˝ ob li ga -
cje pol skie go rzà du. Ja kie kol wiek in ne
roz wià za nie by ło by mniej ko rzyst ne,
po nie wa˝ ozna cza ło by mniej szà wia ry -
god noÊç, a tym sa mym wy˝ szy koszt
ob li ga cji „In we sty cji…” i w kon se -
kwen cji ich mniej szà opła cal noÊç.
Przy po mnij my, ˝e Bank Go spo dar stwa
Kra jo we go zo stał po wo ła ny jesz cze
w 1924 r. w ce lach zbli ̋ o nych do dzi -
siaj mu pla no wa nych. W Pol sce Lu do -
wej zli kwi do wa ny, przy wró co ny po
upad ku ustro ju. Do chwi li obec nej zaj -
mo wał si´ nie któ ry mi pro gra ma mi rzà -
do wy mi, jak „Ro dzi na na swo im”,
a tak ̋ e roz li cza niem unij nych fun du szy. 

Mie sza ne uczu cia
Zwo len ni cy spół ki IP, jak jej czo ło wy
ani ma tor, wła Ênie J. K. Bie lec ki, wska -
zu jà – nie za le˝ nie od wy mie nio nych ju˝
ko rzy Êci – ˝e po dob ne pro gra my nie sà
by naj mniej ory gi nal ne i z po wo dze -
niem sto su jà je czo ło we paƒ stwa za -
chod niej Eu ro py, a wÊród nich Niem cy,
w któ rych Kre di tan stalt für Wie de rau -
fbau, ma jà cy po dob ne ce le, wy rósł
na trze cià ban ko wà po t´ g´ Re pu bli ki
Fe de ral nej. Z ko lei Fran cja po wo łu je
paƒ stwo wy Bank In we sty cji Pu blicz -
nych, głów nie do po mo cy ro dzi mym
fir mom, któ re chcà si´ roz wi jaç i ma jà
cie ka we pro jek ty, ale trud no im zdo -
byç – na go dzi wych wa run kach – kre -
dy ty w ko mer cyj nych (pry wat nych)
ban kach.
Po mysł paƒ stwo wej spół ki in we sty cyj -
nej ostro skry ty ko wał prof. Le szek Bal -
ce ro wicz. Stwier dził on, ˝e na dłu˝ szà
me t´ b´ dzie to pyr ru so we zwy ci´ stwo,
gdy˝ po cià gnie za so bà wzrost in ter -
wen cjo ni zmu paƒ stwo we go. W kon se -
kwen cji na stà pi tak zwa ny efekt

wy py cha nia, co ozna cza, ˝e przy naj -
mniej cz´Êç Êrod ków prze zna czo nych
na kre dy ty nie b´ dzie do st´p nych dla
pry wat nych przed si´ bior ców, bo zo sta -
nà za an ga ̋ o wa ne w paƒ stwo we przed -
si´ wzi´ cia.
Mie sza ne uczu cia ma prof. Sta ni sław
Go muł ka, któ ry zwra ca uwa g´, ˝e pre -
mier, mó wiàc o prze j´ ciu przez BGK
cz´ Êci udzia łów w spół kach Skar bu
Paƒ stwa, nie pre cy zo wał, czy b´ dà one
sprze da wa ne, czy te˝ u˝y te ja ko za bez -
pie cze nie, dzi´ ki któ re mu bank b´ dzie
po ̋ y czał na ryn kach fi nan so wych, by

z tych po ̋ y czo nych pie ni´ dzy fi nan so -
waç in we sty cje. Jed no cze Ênie Go muł ka
uwa ̋ a, ˝e jest to ruch w do brym 
kie run ku, bo „cho dzi o ogra ni cze nie
spad ku in we sty cji pu blicz nych, przy
jedno cze snym utrzy ma niu ce lów fi nan -
sów pu blicz nych”. Spo sób, w ja ki za -
mie rza si´ roz wià zaç ten dy le mat, jest
dziÊ chy ba je dy nym mo˝ li wym i tym sa -
mym sen sow nym – kon klu du je prof.
Go muł ka.
Z ko lei zna ny pu bli cy sta eko no micz ny
Wi told Ga dom ski oba wia si´ po wro tu
do go spo dar ki na ka zo wej i jest zda nia,
˝e no wa spół ka sta nie si´ – jak w przy -
pad ku in nych na le ̋ à cych do Skar bu
Paƒ stwa – ko lej nym łu pem po li ty ków,
któ rzy ju˝ dziÊ ostrzà so bie naƒ z´ by.
W prze ko na niu Ga dom skie go po wsta -
nie „mo loch za rzà dza ny z klu cza po li -
tycz ne go”, co to wi´ cej pie ni´ dzy
zmar nu je, ni˝ spo ̋ yt ku je z pu blicz nà
ko rzy Êcià. 

P.A.

Nie wchodzi w gr´ finansowanie
inwestycji nierentownych, lecz jedynie
majàcych przynieÊç zyski obu stronom.

Do 2014 r. 
spółka ma
dysponowaç
kapitałem
w wysokoÊci
40 mld złotych,
a jej mo˝liwoÊci
inwestycyjne
do roku 2018 mogà
si´gnàç nawet
90 mld.
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Sà w Pol sce re gio ny, w któ rych wi´k szoÊç
bez ro bot nych, na wet 60%, to lu dzie po -
ni ̋ ej 34. ro ku ˝y cia. WÊród nich za rów -
no ma tu rzy Êci nie przy go to wa ni do
˝ad ne go za wo du, jak i ab sol wen ci szkół
wy˝ szych: z li cen cja tem, z ma gi ste rium,
zna jo mo Êcià ob ce go j´ zy ka i ob słu gi kom -
pu te ra. 
Wy da waç by si´ mo gło: fa chow cy. Czy
jed nak na praw d´? „Ab sol wen ci ma jà do -
st´p do in for ma cji, ale nie po tra fià ich
ana li zo waç, od rzu caç Êmie ci ani wy naj dy -
waç naj bar dziej war to Êcio wych da -
nych” – stwier dził w to czà cej si´
na ła mach „Ga ze ty Wy bor czej” dys ku sji
An drzej Kle syk, szef PZU SA, fir my za -
trud nia jà cej ok. 12 ty si´ cy osób i wy ja -
Ênia: „Do kon sul tin gu przyj mu je my
ab sol wen tów ma te ma ty ki, fi zy ki, bio lo -
gii. Ci z wła Êci wy mi dy plo ma mi si´ nie
na da jà. Szu ka my zdol nych do nie sche -
ma tycz ne go my Êle nia, któ rzy po tra fià 
se lek cjo no waç wie dz´, pra co waç w ze -
spo le. Ale ta kich na sze szko ły nie wy -
pusz cza jà”.
Nie jest to opi nia od osob nio na. Pol scy
ab sol wen ci cho cia˝ sà do za wo du przy -
go to wa ni do brze, to jed nak głów nie
w teo rii. „Pod tym wzgl´ dem sà na praw -
d´ su per, Êwiet nie wy ucze ni. Ale prak -
tycz ne zdol no Êci biz ne so we oraz
umie j´t no Êci spo łecz ne…” – za uwa ̋ a Ja -

cek Le ver nes, je den z sze fów Hew lett -
-Pac kard Pol ska.

Nie jest a˝ tak êle
Jed nak wie lu pra co daw ców, zwłasz cza
za gra nicz nych, chwa li mło dych pol skich
pra cow ni ków za kre atyw noÊç, lo jal noÊç
i wy so kie kom pe ten cje. Nie bez zna cze -
nia jest te˝ fakt, ˝e sà te˝ taƒ si od swo ich
za chod nich ko le gów. Co raz cz´ Êciej za -
gra nicz ne kon cer ny otwie ra jà u nas cen -
tra no wo cze snych usług biz ne so wych
i za trud nia jà ab sol wen tów pol skich szkół
wy˝ szych. W ta kich cen trach pra cu je
ju˝ 85 tys. lu dzi, a w przy szłym ro ku ich
licz ba prze kro czy 100 tys. Li de rem jest
Kra ków, gdzie za trud nio nych jest po -
nad 20 tys. osób; 14 tys. pra cu je w War -
sza wie, 13 tys. we Wro cła wiu, 8 tys.
w Trój mie Êcie i pra wie ty le sa mo w Ło -
dzi. Pol ska – jak wy ni ka z ba daƒ fir my
do rad czej Hac kett Gro up – jest uwa ̋ a -
na za trze cià z naj lep szych lo ka li za cj´ sek -
to ra usług, za In dia mi i Chi na mi. 

Flirt z naukà
Nie jest te˝ tak êle ze współ pra cà mi´ dzy
szkol nic twem wy˝ szym (i sze rzej: na ukà)
a go spo dar kà. Bo eing współ pra cu je z Po -
li tech ni kà Gdaƒ skà przy kształ ce niu in -
for ma ty ków. PGNiG wraz z Po li tech ni kà
War szaw skà stwo rzy ło wspól ny pro fil

Cho ry ry nek pra cy, cho ra edu ka cja

By le nie 
sło mia ny ogieƒ
To nie jest tylko polski problem. Jak wynika z badaƒ
Mi´dzynarodowej Organizacji Pracy, prawie 75 mln młodych
ludzi na całym Êwiecie pozostaje bez pracy. To 12,6%, 
w Unii Europejskiej niemal 23%, w Polsce – 27%, 
przy czym od pi´ciu lat ich liczba stale wzrasta.

Firmy wybierajà
Polsk´, poniewa˝
rynek pracy
dostarcza osoby
znajàce obce
j´zyki,
z wykształceniem
kierunkowym
finansowym
i informatycznym.
No i taƒsze, bo
gorzej opłacane
w porównaniu
z tzw. Zachodem. 
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edu ka cyj ny do kształ ce nia kadr dla ener -
ge ty ki. Kra kow ska AGH pod pi sa ła 270
umów o współ pra cy z ró˝ ny mi fir ma mi.
Ale praw dà jest te˝, ˝e na ba da nia i roz -
wój tech no lo gii wy da je my tyl ko 0,26%.
PKB, pod czas gdy np. Ja po nia ok. 3%. 
Dla te go mi ni ster na uki i szkol nic twa
wy˝ sze go Bar ba ra Ku dryc ka za pro po no -
wa ła, by od 2013 r. wpro wa dzo ny zo stał
jed no pro cen to wy od pis z po dat ku CIT
na do wol nà in sty tu cj´ na uko wà. 

Ma rze nie o do rad cy
Bez ro bo cie w Pol sce nie ogra ni cza si´ tyl -
ko do lu dzi mło dych, po ni ̋ ej trzy dziest -
ki. Pra cy po szu ku jà ko bie ty i m´˝ czyê ni
w si le wie ku, jesz cze przed ukoƒ cze -
niem 50 lat. Pro ble my z za trud nie niem
ma jà tak ̋ e ci z gór nej pół ki wie ko -
wej – kil ka czy na wet kil ka na Êcie lat
przed eme ry tu rà. Łàcz nie ma my po -
nad dwa mi lio ny lu dzi, któ rych sta ty sty -
ka okre Êla ja ko bez ro bot nych. Po ło wa
spo Êród nich szu ka pra cy dłu ̋ ej ni˝ przez
rok.
Skut kiem biu ro kra tycz nych pro ce dur,
w du ̋ ym stop niu mar nu je si´ – i tak nie -
do sta tecz ny – wy si łek bu d˝e tu paƒ stwa,
aby tym, któ rzy mo gà i po win ni pra co -
waç, t´ pra c´ za pew niç. Ta ki wnio sek wy -
ni ka ze sta ty sty ki. W 2010 r. dzi´ ki
po mo cy z urz´ dów pra cy za trud nie nie
zna la zło 411 tys. osób. W 2011 – tyl -
ko 213 tys. O bli sko po ło w´ mniej. I to
w cza sie, gdy go spo dar ka, w po rów na niu
rok do ro ku, uro sła o 4%. 
W 2010 r. na wal k´ z bez ro bo ciem po -
Êred nia ki dys po no wa ły su mà 5,3 mld zł,
w mi nio nym ro ku 1 mld zł. Wi´k szoÊç
Êrod ków na sta ̋ e, szko le nia, do ta cje
na no we fir my za sta ła za mro ̋ o na. Po zo -
sta ła cz´Êç le ̋ y na kon cie i ob ni ̋ a – sta -
ty stycz nie – de fi cyt bu d˝e to wy. Tak jest
tak ̋ e w tym ro ku. Skut ki sà wi docz ne:

zna czà co zma la ła licz ba bez ro bot nych,
któ rzy wzi´ li udział w szko le niach, pra -
cach in ter wen cyj nych i ro bo tach pu blicz -
nych. O po ło w´ zmniej szy ła si´ licz ba
do ta cji dla przed si´ bior ców roz po czy-
na jà cych dzia łal noÊç go spo dar czà.
Trud no li czyç, by w tym ro ku by ło ina -
czej. I to mi mo prze wi dy waƒ, ˝e pod ko -
niec ro ku sto pa bez ro bo cia z 12,9%
wzro Ênie do 14%. Nie za le˝ nie od wiel -
ko Êci prze zna czo nych na ten cel Êrod ków,
wa˝ niej sza jest efek tyw noÊç po mo cy paƒ -
stwa. Kie ru nek pil nej re for my urz´ dów
pra cy to in dy wi du al ne za j´ cie si´ bez ro -
bot nym. Jed ne go po szu ku jà ce go pra cy,
w wie ku 50+, trze ba wy słaç na szko le nie
kom pu te ro we. In ne go – na prze szko le nie
w in nym ni˝ do tych czas za wo dzie. Jesz -
cze in ne mu – po móc w za ło ̋ e niu fir my.
Tu po trze ba pro fe sjo nal nych do rad ców,
ze zna jo mo Êcià sy tu acji go spo dar czej,
szkol nic twa, tak ̋ e psy cho lo gii. 
Czas te˝ naj wy˝ szy, by wpro wa dziç na ry -
nek pra cy jak naj szer szà pa le t´ form za -

trud nie nia. Obec nie w re sor cie pra cy
my Êli si´ o for mie umo wy cha łup ni czej
(na kład czej) z opła ca ny mi skład ka mi, ale
z bra kiem okre su wy po wie dze nia;
o umo wach pro jek to wych (umo wa wy -
ga sa po ukoƒ cze niu pro jek tu); o mo˝ li -
wo Êciach pła ce nia skła dek eme ry tal nych
przez za trud nio nych w for mie umo wy
o dzie ło itp. 
Sztyw ne prze pi sy je dy nie ha mu jà wzrost
za trud nie nia. Po dob nie, jak brak bodê -
ców (do ta cji, pre fe ren cji po dat ko wych)
dla firm two rzà cych miej sca pra cy. 5

Absolwenci majà dost´p do informacji,
ale nie potrafià ich analizowaç, odrzucaç
Êmieci ani wynajdywaç najbardziej
wartoÊciowych danych.

W sektorze usług
biznesowych
pracuje ju˝ 
85 tys. ludzi, 
a w przyszłym
roku ich liczba
przekroczy 
100 tys. Liderem
jest Kraków 
– ponad 20 tys.
osób, 14 tys.
pracuje 
w Warszawie, 
13 tys. we
Wrocławiu, 
8 tys. 
w TrójmieÊcie 
i prawie tyle
samo w Łodzi.
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Kwiet nio wa wi zy ta chiƒ skie go pre -
mie ra w Pol sce nie by ła pierw szà w na -
szym kra ju. Pod czas po przed niej,
w 1987 r., Chi ny by ły za co fa nym kra -
jem. Wte dy pol ska myÊl tech nicz -
na po ma ga ła Kra jo wi Ârod ka
w roz wo ju go spo dar czym. Od te go
cza su Chi ny wy ro sły na dru gà,
po USA, po t´ g´ go spo dar czà Êwia ta,
o czym przy po mi na jà: dwu cy fro wy
przez kil ka lat wzrost PKB (w ze szłym
ro ku ju˝ po ni ̋ ej 10%, w tym ro ku po -
ni ̋ ej 7,5%), za lew ku li ziem skiej to wa -
ra mi „ma de in Chi na”, naj wi´k sze
re zer wy fi nan so we (po nad 3,2 bi lio ny
do la rów) i wresz cie po zy cja Êwia to we -
go in we sto ra nr 1.
Wła dze chiƒ skie de cy du jàc si´ na przy -
spie sze nie roz wo ju współ pra cy z kra -
ja mi na sze go re gio nu, po dej mu jà
pró by za stà pie nia nie co ucià˝ li we go

part ner stwa z Unià Eu ro pej skà – part -
ner stwem go spo dar czym z po szcze gól -
ny mi, wy bra ny mi kra ja mi UE. 

Czas na Eu ro p´ 
Ârod ko wo -Wschod nià
Pierw sze po wa˝ ne kło po ty w sto sun -
kach z Unià do tkn´ ły Chiƒ czy ków
w ze szłym ro ku, gdy Ko mi sja Eu ro pej -
ska na ło ̋ y ła cło an ty dum pin go we
na wy ko rzy sty wa ny przez dru kar nie,
im por to wa ny z Kra ju Ârod ka, pa pier.
Ko mi sja za ̋ à da ła po nad to opłat
za emi sj´ dwu tlen ku w´ gla wy dzie la -
ne go przez sil ni ki sa mo lo tów chiƒ -
skich li nii lot ni czych là du jà cych
na te re nie Unii. Te raz na czo ło spor -
nych spraw wy su nàł si´ wspól no to wy
pro jekt od we to we go za my ka nia unij -
ne go ryn ku za mó wieƒ pu blicz nych dla
kra jów, któ re ogra ni cza jà swój ry nek

Chiƒskie
inwestycje
w Polsce były
dotychczas
niewielkie, ich
wartoÊç nie
przekroczyła
çwierç miliarda
euro. Ostatnio
jedynà du˝à
transakcjà, oprócz
nieszcz´snej
autostrady A2, był
zakup cywilnej
cz´Êci huty
Stalowa Wola
przez firm´
LiuGong.

Wej Êcie 
Smo ka 
Min´ło osiem miesi´cy
odkàd w kwietniu br. z okazji
wizyty w Warszawie
premiera Wen Jiabao polskie
media informowały:
„Chiƒczycy rozpocz´li
ofensyw´ nad Wisłà.
Wybijajà tu wrota
prowadzàce do Europy
Ârodkowo-Wschodniej. 
To kolejny etap realizacji
długoterminowej chiƒskiej
strategii „Go global”. Czy
rzeczywiÊcie jest szansa
na „wejÊcie Smoka”?

Czy w Warszawie powstanie chiƒska dzielnica na wzór tej
w Londynie?



21

WIADOMOÂCI GOSPODARCZE

dla przed si´ bior ców z UE. WÊród ta -
kich kra jów sà tak ̋ e Chi ny. Re ali za cja
ta kie go pro jek tu za blo ko wa ła by chiƒ -
skie in we sty cje w Eu ro pie, a prze cie˝
to tu taj Chi ny lo ku jà nie tyl ko czwar -
tà cz´Êç swe go eks por tu, ale tak ̋ e
czwar tà cz´Êç re zerw wa lu to wych.

„Go Chi na”
Pi´ tà achil le so wà w obu stron nych sto -
sun kach han dlo wych Pol ska – Chi ny
jest ra ̋ à ca dys pro por cja im por tu i eks -
por tu. Od lat im port z Chin dzie si´ -
cio krot nie prze wy˝ sza nasz eks port.
W ubie głym ro ku war toÊç pol skie go
eks por tu do Chin wy nio sła za le d -
wie 1,34 mld eu ro, przy im por cie
z Chin o war to Êci 13,24 mld. eu ro.
Nie ko rzyst na dla nas jest tak ̋ e struk -
tu ra eks por tu i im por tu. Chiƒ czy cy
sprze da jà nam to wa ry prze two rzo ne,
po czàw szy od ma szyn po odzie˝ i bu -
ty, my do star cza my Chiƒ czy kom głów -
nie miedê i che mi ka lia or ga nicz ne.
Pol ska jest naj wi´k szym han dlo wym
part ne rem Chin w Eu ro pie Ârod ko -
wej, ty le tyl ko, ˝e dla go spo dar ki na -
sze go da le ko wschod nie go part ne ra sà
to ilo Êci Êla do we. Dla nas im port stam -
tàd sta no wi po kaê nà po zy cj´ – trze cie
miej sce w ca ło Êci im por tu (ok. 9%).
W tej sy tu acji wa˝ ne sta je si´ dla nas
stop nio we ni we lo wa nie dys pro por cji.
Szan s´ stwa rza zmia na pro fi lu chiƒ -
skiej kon sump cji. Wraz ze sko ko wym
wzro stem bo gac twa cz´ Êci spo łe czeƒ -
stwa, ro Ênie po pyt na wy ro by z wy˝ -
szych pół ek – spo ̋ yw cze (w tym
al ko ho le), ko sme tycz ne, ju bi ler skie.
Tak ̋ e far ma ceu ty ki. To sà te ni sze,
któ re je ste Êmy w sta nie wy peł niç.
Na pły wa jà te˝ sy gna ły o mo˝ li wo -
Êciach wy ko rzy sta nia pol skiej tech no -
lo gii oraz do Êwiad czeƒ w dzie dzi nie

gór nic twa w´ gla ka mien ne go, pro duk -
cji urzà dzeƒ i sprz´ tu dla gór nic twa,
a tak ̋ e ener ge ty ki, IT oraz dzie dzin
zwià za nych z ochro nà Êro do wi ska.
W mar cu te go ro ku pol ski rzàd ogło -
sił no wy pro gram „Go Chi na”, któ ry
ma pro mo waç współ pra c´ z Chi na mi;
eks pan sja pol skie go ka pi ta łu na ry nek
chiƒ ski słusz nie po trak to wa na zo sta ła
ja ko prio ry tet.

Pierw sze 
ozna ki
Pre mier Chin Wen Jia bao za po wie -
dział uru cho mie nie spe cjal nej li nii kre -
dy to wej, war tej 10 mld do la rów, któ ra
b´ dzie wspie raç chiƒ skie in we sty cje
w in fra struk tu r´, no we tech no lo gie
i zie lo nà go spo dar k´ w Eu ro pie Ârod -
ko wej. Po nad to po wsta nie spe cjal ny
fun dusz w wy so ko Êci 500 mln do la -
rów, któ ry po mo ̋ e fir mom chiƒ skim
w in we sto wa niu w na szym re gio nie
i w roz wo ju wy mia ny han dlo wej. 
Za de kla ro wał te˝ po wo ła nie spe cjal -
nych ko mi te tów go spo dar czych, któ -
re b´ dà okre Êlaç kie run ki współ pra cy
w po szcze gól nych dzie dzi nach. 
W ja ki spo sób za po wie dzi mo gà byç
zre ali zo wa ne? Pierw sze ozna ki sà. Fi -
nan so wa for pocz ta, Bank of Chi na,
6 czerw ca otwo rzył w War sza wie swój
pierw szy pol ski od dział. Na nasz 
ry nek wcho dzi te˝ naj wi´k szy
pod wzgl´ dem war to Êci ryn ko wej
chiƒ ski bank – ICBC, ob słu gu jà cy
200 mln klien tów. Ban ki te b´ dà mia -
ły za za da nie ob słu g´ chiƒ skich in we -
sty cji w Pol sce i w re gio nie oraz
fi nan so wa nie praw do po dob nych fu zji
i prze j´ç firm, któ re z po wo du kry -
zy su zna la zły si´ w po wa˝ nych ta ra-
pa tach. 

Fot. Ewa Ambroziewicz

Bez aktywnej,
równie˝ 
finansowej, pomocy
administracji
rzàdowej, 
w tym tak˝e
wyspecjalizowanych
agencji, trudno
b´dzie mówiç
o znaczàcym
wzroÊcie polskich
inwestycji
w Chinach oraz
zwi´kszeniu
eksportu polskich
towarów
do Paƒstwa Ârodka.
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Fa tal na po sta wa wi´k szo Êci pol skich spor tow ców
pod czas Igrzysk Olim pij skich w Lon dy nie, „afe ra
ta Êmo wa” rzà do we go ko ali cjan ta, skan dal z Am -
ber Gold, wpad ki z za mia nà ciał ofiar ka ta stro fy
smo leƒ skiej, fa la ostrych ko men ta rzy po tek Êcie
Rzecz po spo li tej „Tro tyl na Tu po le wie”, wresz cie
awan tu ry w li sto pa do we Âwi´ to Nie pod le gło Êci…
Wszyst kie te pla gi, choç nie szcz´ Êli we dla PO i sa -
me go Do nal da Tu ska, od cià ga ły spo łecz nà uwa g´
od szo ko we go – a w ja kiej mie rze sku tecz ne go, to
do pie ro da le ka przy szłoÊç po ka ̋ e – spo so bu roz -
wià za nia pro ble mu przy szłych eme ry tur. 
Zwo len ni cy mó wià o re for mie eme ry tal nej, kry ty -
cy o dra stycz nym, zwłasz cza dla ko biet, pod wy˝ -
sze niu wie ku eme ry tal ne go. Społe czeƒ stwo
w son da ̋ ach wy po wia da si´ prze ciw, „Êred nia son -
da ̋ o wa” wy no si ok. 80% na NIE.
WÊród prze ciw ni ków do mi nu jà oso by sła bo wy -
kształ co ne i kiep sko za ra bia jà ce. Kla sa Êred nia
przed si´ bior cza prze wa˝ nie wca le nie my Êli o eme -
ry tu rze, lecz o tym, by pra co waç jak naj dłu ̋ ej. Pro -
te stu je in na kla sa Êred nia: urz´d ni cy paƒ stwo wi
i sa mo rzà do wi, na uczy cie le, le ka rze. Tak ̋ e słu˝ by
mun du ro we.

Za do wo lo ne ryn ki
Wszech wład ne ryn ki fi nan so we z uzna niem od nio -
sły si´ do re form. UÊred nio na opi nia agen cji, spe -
cja li stów i ana li ty ków brzmi mniej wi´ cej tak:
usta wa eme ry tal na to krok w do brym kie run ku,
po nie wa˝ da je wy raz za an ga ̋ o wa niu rzà du w osià -
gni´ cie ce lu, ja kim jest rów no mier ny wzrost i od -
po wie dzial na po li ty ka fi skal na.

Jed no cze Ênie doÊç cz´ sto pod kre Êla si´ ko niecz noÊç
pro wa dze nia dal szych re form (ogól nie na ryn ku
pra cy, a nie kie dy i kon kret nie, np. w szkol nic twie).
Wszy scy na to miast zwra ca jà uwa g´ na nie ko rzyst -
ne zja wi sko na na szym ryn ku pra cy: tyl ko mniej ni˝
po ło wa Po la ków w wie ku 50-64 lat pra cu je, a fak -
tycz ny wiek prze cho dze nia na eme ry tu r´ nie osià -
ga usta wo we go. 

Co to ma daç?
Rzà do wi eks per ci wy li czy li, ˝e w naj bli˝ szym cza -
sie pod wy˝ sze nie wie ku eme ry tal ne go po win no
przy nieÊç fi nan som pu blicz nym na st´ pu jà ce

oszcz´d no Êci: w 2013 r. – 0,6 mld zł; w 2014 r. 
– 2,4 mld zł; w 2015 – 5,5 mld zł. Sku mu lo wa ne
oszcz´d no Êci dla fun du szu eme ry tal ne go do ro -
ku 2060 wy nio sà po nad 600 mld zł.
War to za uwa ̋ yç, ˝e dla wie lu dzi siej szych kry ty -
ków „67” eme ry tu ra, tak ̋ e wcze Êniej sza, po mo sto -
wa, sta no wi re al nà mo˝ li woÊç uciecz ki
przed rów nie re al nym bez ro bo ciem. De mo gra fo -
wie twier dzà jed nak, ˝e ju˝ za 8-10, a z pew no Êcià
za 12-15 lat to pra ca b´ dzie szu ka ła Po la ka. Czy
wów czas, mo gàc prze bie raç, te˝ b´ dà wo le li ste ro -
waç ku, bez wàt pie nia ni skim, eme ry tu rom?

5

Emeryci uratujà 
finanse paƒstwa?

Udane dla Polski (choç nie dla jej reprezentacji), wysoko ocenione piłkarskie
Mistrzostwa Europy zbiegły si´ w czasie z uchwaleniem ustawy emerytalnej.
Euro złagodziło na chwil´ obyczaje w polityce; ucichły gwałtowne ataki opozycji,
nawet zwiàzkowcy, w tym kolejarze i taksówkarze, odwołali zapowiadane strajki.

Zdaniem rzàdu, podniesienie
wieku emerytalnego jest konieczne
ze wzgl´du na spodziewane zmiany
demograficzne.



In for ma cja o ko lej nych suk ce sach spół ki INVESTIM

In ve stim jest Spół kà Ak cyj nà dzia ła jà cà na pol skim ryn ku od 1990 ro ku. Spe cja li -
zu je si´ w ob słu dze in we sty cji zwià za nych z za go spo da ro wa niem te re nu i wy po -
sa ̋ e niem obiek tów w ele men ty ar chi tek tu ry miej skiej. Pro du ku je pra wie 200
wzo rów do nic, słup ków, ła wek i ko szy, któ re do star cza do wi´k szo Êci pol skich miast
oraz za wschod nià gra ni c´. 
In ve stim wie lo krot nie otrzy my wał ty tu ły: „Li der Ryn ku”, „Ge pard Biz ne su”, „Eu -
ro pej ski Stan dard”, „Ma zo wiec ka Fir ma Ro ku”. 
Osià gni´ cia In ve sti mu zo sta ły za uwa ̋o ne przez Wiel ko pol skie Sto wa rzy sze nie Ba -
daƒ nad Ja ko Êcià w Po zna niu.

W dniu 13 wrze Ênia 2012 ro ku fir mie przy zna no CERTYFIKAT – Naj wy˝ sza
Ja koÊç w Bu dow nic twie, na to miast Dy rek tor Za rzà du Wa cław Mià sek zo -
stał uzna ny MENAD˚EREM Naj wy˝ szej Ja ko Êci 2012 ro ku. 

Naj wy˝ sza Ja koÊç w Bu dow nic twie
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Jak ob li czo no w Mi ni ster stwie Spra wie -
dli wo Êci je ste Êmy pod tym wzgl´ dem eu -
ro pej skim re kor dzi stà i da le ce wy prze -
dzi li Êmy w ostat nim dwu dzie sto le ciu le -
gi sla to rów z PRL-u. Do brze za tem, ˝e
re sort spra wie dli wo Êci do strzegł pro -
blem i ma za miar go roz wià zaç. Wy po -
wia da jà cy si´ w tej spra wie wi ce mi ni ster
Mi chał Kró li kow ski stwier dził, ̋ e ce lem
ini cja ty wy usta wo daw czej jest nie ty le 
li kwi da cja kar za prze st´p stwa go spo -
dar cze, ile upo rzàd ko wa nie sys te mu,
wy eli mi no wa nie nie spój no Êci i po wtó -
rzeƒ. Jed nym sło wem, ucy wi li zo wa nie
sys te mu praw ne go w tej ma te rii.
Do sto wa rzy szeƒ pra co daw ców, w tym
do IP-HIZ oraz Pra co daw ców Pol skich
RP, ju˝ w ma ju te go ro ku tra fił go to wy
pro jekt za wie ra jà cy bli sko 100 zmian
w prze pi sach. Wpro wa dze nie ich umo˝ -
li wi ło by zna czà ce ogra ni cze nie licz by
po za ko dek so wych kar zwià za nych
z pro wa dze niem dzia łal no Êci go spo dar -

czej. Z wy po wie dzi mi ni stra Kró li kow -
skie go wy ni ka, ˝e jest to pro jekt wst´p -
ny, a po kon sul ta cjach spo łecz nych
po wsta nie pro jekt zmian ju˝ bar dziej
szcze gó ło wy. Wte dy, przed skie ro wa -
niem go na Êcie˝ k´ le gi sla cyj nà, pro jek -
tu je si´ dru gà tu r´ kon sul ta cji.
Mo˝ na i tak, cho cia˝ le piej by ło by, by
jesz cze przed opra co wa niem wst´p ne -
go pro jek tu zwró ciç si´ do za in te re so -
wa nych – w tym wy pad ku przede
wszyst kim do or ga ni za cji pra co daw -
ców – o przed sta wie nie kon kret nych
pro po zy cji. 
Oto kil ka przy kła dów chy bio nych po -
my słów spo wo do wa nych obo wià zu jà cà
me to dà prac le gi sla cyj nych. 
WÊród stu prze pi sów, któ re pro jek tu je
si´ zmie niç lub wy kre Êliç, zna la zła si´
pro po zy cja, by za ujaw nie nie ta jem ni cy
ban ko wej nie gro zi ła ˝ad na ka ra. Obec -
nie za ta kie prze st´p stwo urz´d ni ko wi
ban ko we mu gro zi ka ra mi lio na grzyw ny

Oprócz przepisów kodeksu karnego, który zawiera 
sankcje karne gro˝àce przedsi´biorcom i mened˝erom,
w polskim systemie prawnym znajduje si´ około
60 ustaw karnych, a w nich ponad 300 przest´pstw
gospodarczych dotyczàcych ludzi biznesu.

Zagwarantowana
przez Konstytucj´
RP wolnoÊç
gospodarcza
okazuje si´
bardziej
restrykcyjna  ni˝
gospodarka
nakazowa z okresu
„komuny”.

Przepisy o karach 
na cenzurowanym
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i do trzech lat po zba wie nia wol -
no Êci. Zda niem re sor tu, pe na li za -
cja ta jem ni cy ban ko wej jest
mar twym pra wem, wi´c trze ba je
usu nàç. A jest mar twe, bo wy ro -
ki w tych spra wach na le ̋ à
do rzad ko Êci.
Ban kow cy ostrze ga jà, ˝e zli kwi -
do wa nie sank cji mo ̋ e pod wa ̋ yç
za ufa nie do in sty tu cji fi nan so -
wych. Uchy le nie kar ozna czaç b´ -
dzie brak sil ne go pra wa oby -
wa te li i przed si´ bior ców do
ochro ny in for ma cji. W Szwaj ca -
rii po dob ny eks pe ry ment si´ nie
spraw dził: nie któ re fir my prze -
nio sły si´ do in nych paƒstw.
Po dwóch la tach prze pi sy ochra -
nia jà ce in for ma cje ban ko we przy-
wró co no.
Praw ni cy spe cja li zu jà cy si´
w pro ble ma ty ce in sty tu cji fi nan -
so wych zwra ca jà uwa g´, ˝e pro -
po no wa na zmia na utrud ni
przed si´ bior com, a tak ̋ e klien -
tom in dy wi du al nym ban ków, sta -
ra nia o od szko do wa nie w wy -
pad ku po nie sie nia szko dy w wy -
ni ku ujaw nie nia ta jem ni cy ban -
ko wej. Gdy by zmia na we szła
w ˝y cie, klient ban ku nie mógł by
sko rzy staç z po mo cy po li cji i pro -
ku ra tu ry, b´ dzie zda ny na sie bie,
wy na j´ te go ad wo ka ta oraz na
kosz ta pro ce so we. 
Tym cza sem ban ki zna jà kon dy cj´
fi nan so wà firm, war toÊç ma jàt ku,
prze pły wy pie ni´˝ ne, szcze gó ły
do ty czà ce za mia rów fir my, gdy
przed si´ bior ca wy st´ pu je o kre -
dyt. Spo ro wie dzà te˝ o klien tach
in dy wi du al nych: o sta nie ich
kont, za rob kach, wy dat kach.
Trud no si´ wi´c dzi wiç, ˝e sta no -

wi sko Ko mi sji Nad zo ru Fi nan so -
we go jest zde cy do wa nie wstrze -
mi´ê li we – do ła go dze nia sank cji
kar nych na ryn ku fi nan so wym
trze ba pod cho dziç nie zwy kle
ostro˝ nie.
In ny przy kład do ty czy frag men -
tu no we li za cji (ju˝ je de na stej!)
usta wy Pra wo za mó wieƒ pu blicz -
nych, po Êwi´ co nej głów nie wpi -
sa niu unij nych roz wià zaƒ od -

no szà cych si´ do pro ble mów
obron no Êci i bez pie czeƒ stwa.
Od daw na przed si´ bior cy kry ty -
ko wa li obo wià zu jà ce prze pi sy,
któ re umo˝ li wia jà za ma wia jà cym
wy klu cze nie firm z ryn ku na trzy
la ta. Sà dzi li wi´c, ˝e przy oka zji
no we li za cji usta wy zo sta nà one
zła go dzo ne. Tym cza sem w skie -
ro wa nym przez rzàd do Sej mu
pro jek cie owe prze pi sy zo sta ły
jesz cze, z nie wia do mych przy -
czyn, za ostrzo ne. 
Za ma wia jà cy mo gà wi´c wy klu -
czyç fir m´ z ryn ku, roz wià zu jàc
z nià umo w´ lub jà wy po wia da -
jàc z po wo du oko licz no Êci, za
któ re od po wie dzial noÊç po no si
wy ko naw ca. Kto de cy du je o wi -
nie wy ko naw cy? Za ma wia jà cy,
b´ dà cy w tym przy pad ku stro nà
i s´ dzià w jed nej oso bie. No we
roz wià za nie prze wi du je roz sze -
rze nie mo˝ li wo Êci wy klu cze nia
na wszyst kie po st´ po wa nia
w kra ju, w któ rych sza cun ko wa
war toÊç za mó wie nia prze kra -

cza 20 mln eu ro przy ro bo tach
bu dow la nych i 10 mln eu ro
przy po zo sta łych za mó wie niach.
Czy li wy klu cze nie b´ dzie ozna -
cza ło de fac to eli mi na cj´ z ca łe go
kra jo we go ryn ku za mó wieƒ pu -
blicz nych.
Przy czym wy klu cze nie ta kie b´ -
dzie po zo sta wa ło po za kon tro là
sà do wà. Na wet przy udo wod nie -
niu przed sà dem nie słusz no Êci

de cy zji o wy klu cze niu, wy ko -
naw ca b´ dzie ta kie mu wy klu cze -
niu pod le gał. Ta ka kon struk cja
prze pi sów mo ̋ e sprzy jaç sto so -
wa niu na wy ko naw ców po za -
praw nej pre sji. 
Na ko niecz noÊç zmia ny me to dy
le gi sla cji wska zu jà: kry tycz na
oce na ja ko Êci sta no wio ne go pra -
wa, ko niecz noÊç je go na zbyt cz´ -
ste go (nie kie dy wr´cz na tych-
mia sto we go) po pra wia nia, brak
sta bil no Êci po rzàd ku praw ne go.
Jest to w du ̋ ym stop niu wy ni -
kiem lek ce wa ̋ e nia opi nii spo -
łecz nej, a kon kret nie: za in te re-
so wa nych okre Êlo ny mi prze pi sa -
mi Êro do wisk, jak rów nie˝ nie -
uwzgl´d nia nia opi nii Êro do wisk
praw ni czych. W spra wach zwià -
za nych z pra wem go spo dar -
czym – trak to wa nia po ma co-
sze mu opi nii przed si´ bior ców
i rad ców praw nych zaj mu jà cych
si´ ob ro tem go spo dar czym. 

A.D.

Fot. Krzysz tof Bia ło skór ski

Od dawna przedsi´biorcy krytykowali obowiàzujàce
przepisy, które umo˝liwiajà zamawiajàcym
wykluczenie firm z rynku na trzy lata.
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Fak tu ry uprosz czo ne. Po dat nik do ko nu jà -
cy sprze da ̋ y do kwo ty brut to 450 zł, b´ -
dzie mógł wy sta wiaç fak tu ry uprosz czo ne.
Na ta kich fak tu rach wy star czy umiesz czaç
je dy nie NIP na byw cy, bez ko niecz no Êci
wska zy wa nia je go ad re su i na zwy. 
Fak tu ry zbior cze. Po dat nik, któ ry do ko na
wi´ cej ni˝ jed nej do sta wy to wa rów lub
usług dla jed ne go kon tra hen ta w jed nym
mie sià cu ka len da rzo wym, b´ dzie mógł
wy sta wiaç fak tu r´ zbior czà, do ku men tu -
jà cà wszyst kie te czyn no Êci. 
Fak tu ry wy sta wia ne nie tyl ko przez sprze -
da jà ce go. Do pusz czo no wy sta wie nie fak -
tu ry przez na byw c´ to wa rów i usług
w imie niu sprze da jà ce go (po dat ni ka) i na
je go rzecz. Fak tu ry sprze da ̋ y w imie niu
i na rzecz sprze da jà ce go b´ dà mo gły wy -
sta wiaç oso by trze cie (np. przed sta wi ciel
po dat ko wy czy biu ro ra chun ko we),
upowa˝ nio ne do te go przez po dat ni ka.
Li kwi da cja obo wiàz ku wpi sy wa nia nu -
me ru re je stra cyj ne go po jaz du na fak tu rze
do ku men tu jà cej za kup pa li wa. Do ty czy to
za rów no tan ko wa nia ety li ny i ole ju na p´ -
do we go, jak i au to ga zu.
Zwi´k sze nie swo bo dy w po słu gi wa niu si´
fak tu ra mi elek tro nicz ny mi. Je Êli sprze da -
jà cy wy Êle do ku pu jà ce go e -fak tu r´, sam
fakt jej za pła ty ozna czaç b´ dzie ak cep ta cj´
for my. 
Au ten tycz noÊç fak tur. Od no we go ro ku
po dat nik zo sta je zo bo wià za ny do sa mo -
dziel ne go okre Êle nia spo so bu za pew nie nia
au ten tycz no Êci po cho dze nia, in te gral no Êci

tre Êci i czy tel no Êci fak tur, nie za le˝ nie od
te go, czy zo sta ły one wy sta wio ne w for -
mie pa pie ro wej czy elek tro nicz nej. 
Li kwi da cja fak tur we wn´trz nych. Fak tu -
ry ta kie od no we go ro ku nie b´ dà mia ły
˝ad ne go skut ku fi nan so we go, po dat ko we -
go ani praw ne go.
Zmia na w tzw. me to dzie ka so wej. Obo -
wià zek po dat ko wy po wsta je po wy sta wie -
niu fak tu ry, je Êli na wet przed si´ bior ca nie
otrzy ma na le˝ no Êci za usłu g´ czy to war.
Ma łe fir my mo gły jed nak ko rzy staç z tzw.
me to dy ka so wej i pła ciç do pie ro po otrzy -
ma niu za pła ty. Dzia ła ło to jed nak tyl ko
przez 90 dni; po tym ter mi nie po da tek na -
le ̋ a ło bez wzgl´d nie uiÊciç. Rzàd za pro po -
no wał wy dłu ̋ e nie owe go ter mi nu do 180
dni. Me to da ka so wa b´ dzie na dal do ty -
czy ła tyl ko tych pod mio tów, któ re wy ka -
zu jà ob rót rocz ny do 5 mln zł rocz nie (1,2
mln eu ro).  
Fak tu ry wy sta wia ne tak ̋ e przez po dat ni -
ków zwol nio nych z VAT. Prze wi dzia no
mo˝ li wo Êci wy sta wia nia fak tur przez po -
dat ni ków, któ rzy sà zwol nie ni z VAT, ale
tyl ko na ˝à da nie na byw cy.
Ko niec not ko ry gu jà cych.W myÊl no wych
prze pi sów bł´ dy mo˝ na b´ dzie po pra wiç,
tyl ko wy sta wia jàc fak tu r´ ko ry gu jà cà.
Przed si´ bior cy i ich ksi´ go wi no we za sa -
dy mu szà opa no waç od ra zu, zaÊ pra cow -
ni cy urz´ dów i izb skar bo wych na na uk´
ma jà prak tycz nie 5 lat, bo ty le – w myÊl
pra wa – trwa okres, przez któ ry mo gà kon-
tro lo waç i we ry fi ko waç dzia ła nia firm. 5

Trudne czasy 
dla przedsi´biorców i… ksi´gowych
SpecjaliÊci majà racj´, gdy zwracajà uwag´ na zmiany
w niemal dwudziestoletniej polskiej tradycji rozliczania
podatku VAT i zastàpienie sporej cz´Êci krajowych
uregulowaƒ normami obowiàzujàcymi w Unii Europejskiej.

„Zmiany oceniamy
pozytywnie, gdy˝
mogà one
ograniczyç
kryminogenne
praktyki, a tak˝e
wpłynàç
na zmniejszenie
zatorów
płatniczych…
Niestety, rzàd
obiecywał wi´cej,
ni˝ dał” – mówił
Andrzej
Malinowski,
prezydent
Pracodawców RP.
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Pro ble my za cz´ ły si´ wie le lat te mu,
a przy czyn mo˝ na wy mie niç mnó stwo:
od co dzien nej nie uczci wo Êci po dat ko wej,
po przez afe ry osła bia jà ce fi nan se paƒ -
stwa, roz bu do wa na za to nie wy dol na ad -
mi ni stra cja, lek ko myÊl ne trwo nie nie
Êrod ków unij nych, a˝ po za sty głà w ma -
ra zmie kla s´ po li tycz nà, od lat upra wia -
jàcà po dwój nà, „kre atyw nà” ksi´ go woÊç.
Jesz cze w tym ro ku ist nia ło np. po kaê ne
biu ro zaj mu jà ce si´ bu do wà obiek tów
na Olim pia d´ w Ate nach w… 2004 r.
Do naj wa˝ niej szych przy czyn współ cze -
snej grec kiej tra ge dii na le ̋ y do pi saç po -
dob nà do hisz paƒ skiej, roz bu cha nà
kon sump cj´ opar tà na kre dy tach, któ -
rych ska la z upły wem cza su prze kro czy -
ła mo˝ li wo Êci spłat. 
W re zul ta cie, od po ło wy 2010 r. Gre cja
sta ła si´ za le˝ na od ze wn´trz ne go fi nan -
so wa nia i mu sia ła zwró ciç si´ o po moc
do paƒstw ze stre fy eu ro.
Ci´ cia do tkn´ ły nie mal wszyst kich oby -
wa te li (oprócz kla sy po li tycz nej i naj bo -
gat szych, co do dat ko wo roz wÊcie czy ło
resz t´), obej mu jàc np. zmniej sze nie pen -
sji o 20-30%, eme ry tur i rent o 10-15%,
a tak ̋ e li kwi da cj´ wie lu in nych, nie ja ko
tra dy cyj nych przy wi le jów. Wie le osób
po pa dło w bie d´, na wet w n´ dz´. La wi -
no wo ro sło i ro Ênie – po dob nie jak
wHisz pa nii czy Por tu ga lii – bez ro bo cie,
zwłasz cza wÊród mło dych, spo Êród któ -
rych po ło wa nie ma w naj bli˝ szym cza -
sie szans na za trud nie nie.

Apo geum ci´ç zbie gło si´ z ma jo wy mi
wy bo ra mi do par la men tu. Wiatr w ˝a -
glach po czu ły par tie po pu li stycz ne jak
SYRIZA, pi ko wa ły na to miast umiar ko -
wa ne, w tym nie mal za wsze zwy ci´ ski
PASOK czy No wa De mo kra cja (ND).
Kry zys go spo dar czy wy niósł do par la -
men tu par tie jaw nie fa szy stow skie, jak
No wy Âwit, któ re wraz z upły wem cza -
su zdo by wa ły – i na dal zdo by wa jà – co -
raz szer sze spo łecz ne po par cie. 
Osta tecz nie ko lej ne wy bo ry nie wiel kà
ró˝ ni cà gło sów wy gra li zwo len ni cy po -
li ty ki za ci ska nia pa sa: czy li ND
i PASOK.
Nie któ re z oszcz´d no Êcio wych po czy -
naƒ no we go ga bi ne tu ma jà cha rak ter
wr´cz roz pacz li wy: wy sta wio no na
sprze da˝ sie dzi b´ am ba sa dy wWa szyng -
to nie, kon su la tu w Lon dy nie oraz 30
po dob nych nie ru cho mo Êci. Rzàd szu ka
ch´t nych na dzier ̋ a w´ 40 nie za miesz ka -
nych wysp, sprze da je du ̋ e dział ki na
słyn nych wy spach Ro dos, Kor fu czy
My ko nos. Pod mło tek po szedł daw ny
pa łac kró lew ski Ta toi pod Ate na mi wraz
z ko lek cjà Rolls -Roy ce`ów. Rzàd jest te˝
go tów – po raz pierw szy – wy na jàç
Akro pol fil mow com. 
To jed nak wcià˝ za ma ło. Bruk se la spo -
dzie wa ła si´, ˝e dzi´ ki pro gra mo wi na -
praw cze mu i 240 mld eu ro po mo cy,
Ate ny ju˝ w 2014 r. sta nà na no gi i osià -
gnà 4,5-pro cen to wà nad wy˝ k´ bu d˝e-
to wà. 5

Mecz 
Grecja – Unia trwa
Ta wiadomoÊç przeszła w mediach (przynajmniej polskich)
bez echa. Sprowadzała si´ do tego, ˝e u wylotu greckiego
tunelu zadłu˝enia zabłysło Êwiatło. A przynajmniej Êwiatełko.

Do niedawna
panował strach
przed rozlaniem
si´ greckiej zarazy
na inne kraje. To
ju˝ si´ stało:
zalana Hiszpania
i Portugalia,
zainfekowane
Włochy; jej
symptomy
niektórzy analitycy
dostrzegajà nawet
we Francji i Belgii.
W ci´˝kiej sytuacji
jest Irlandia.
Do walki
z kryzysem
przygotowuje si´
i Polska.
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Mó wi Pan, ̋ e w no wych pol sko -nie miec kich sto -
sun kach go spo dar czych ma my do czy nie nia
z pro ce sem, któ ry kie dyÊ z za par tym tchem b´ dà
opi sy waç hi sto ry cy. Dla cze go?
Bo oto Pol ska z ubo gie go, zdo mi no wa ne go przez
wszech obec nà sza rzy zn´ kra ju, sta ła si´ part ne rem
dla pierw szej w Eu ro pie po t´ gi go spo dar czej.
Part ne rem, któ ry nie mu si si´ na rzu caç.
Pa mi´ ta my Pol sk´ u pro gu wiel kiej prze mia ny ro -
ku 1989? NRD nie naj go rzej pro spe ro wa ła, za si -
la na ju˝ wte dy przez bez po rów na nia sil niej sze,
dru gie paƒ stwo nie miec kie. Ów cze snà Cze cho sło -
wa cj´ wy mie nia no na dru gim, je Êli nie pierw szym
miej scu pod wzgl´ dem roz wo ju go spo dar cze go.
A W´ gry by ły dla wszyst kich paƒstw obo zu wzo -
rem re form go spo dar czych, li de rem wol no ryn ko -
wych prze kształ ceƒ. W Pol sce ˝yw noÊç na kart ki,
in fla cja, przy sło wio wy ju˝ ocet na skle po wych
pół kach.

A te raz?
W NRD ich za chod ni ro da cy wpom po wa li bo -
daj 200 mld eu ro i do dziÊ ra czej nie wi dzà spo -
dzie wa nych efek tów. Cze chy – ju˝ po roz wo dzie
ze Sło wa cjà – ma jà si´ nie êle, ale prze ̋ y ły po wa˝ -
ne kry zy so we tàp ni´ cie. W´ gry od dłu˝ sze go cza -
su drep czà gdzieÊ z ty łu.

A Pol ska? 
Czy ktoÊ 20, 15, niech by i 10 lat te mu oÊmie lił si´
przy pusz czaç, ̋ e dzi siaj np. nasz Or len b´ dzie miał
w Niem czech 560 sta cji ben zy no wych, a CIECH
przej mie sto pro cent po t´˝ nej nie miec kiej fir my
So da werk Stass furt? A ob ro ty han dlo we Pol ski
z Niem ca mi zbli ̋ à si´ do 60 mld eu ro w ska li ro -
ku, i z pew no Êcià t´ gra ni c´ wkrót ce prze kro czà?

Gdy w 1990 r. by łem praw ni kiem fir my współ -
pra cu jà cej z pierw szym przed sta wi ciel stwem na
Pol sk´ wiel kie go i słyn ne go Com merz ban ku, nasz
naj wi´k szy paƒ stwo wy bank PKO był przy nim li -
li pu tem. Dzi siaj to spry wa ty zo wa ny i upu blicz nio -
ny PKO Bank Pol ski S.A. jest Gu li we rem przy
Com merz ban ku. 

Or len czy CIECH to wiel kie pol skie przed si´ bior -
stwa, ale i w dzie dzi nie prze my słu lek kie -
go – oprócz rze mieÊl ni czej pra cy na kład czej – staç
nas tam ju˝ na coÊ wi´ cej, bo na wła sne mar ki. 
Po dzie lam paƒ skà sa tys fak cj´. DziÊ ma my do czy -
nie nia z sze ro kà, owoc nà dla obu stron współ pra -
cà go spo dar czà, co raz bar dziej do mi nu jà cà
nad hi sto rycz nà per spek ty wà lub ra czej re tro spek -
cjà, o któ rej nie wol no nam za po mi naç. 

Jed nak tu˝ po 1989 r. mo˝ na by ło od nieÊç wra ̋ e -
nie, ˝e stwa rza li Êmy wa run ki dla ka pi ta łu z po łu -
dnia Eu ro py bar dziej ni˝ dla te go po cho dzà ce go
od naj bli˝ sze go sà sia da i naj bo gat sze go in we sto -
ra. I naj pierw bu do wa li Êmy np. skà di nàd po trzeb -
ne, ale jed nak mniej wa˝ ne od cin ki au to stra dy A4
odWro cła wia do Opo la i da lej do Ka to wic, za nie -
dbu jàc jed no cze Ênie stra te gicz nà dla biz ne su tra s´
War sza wa – Ber lin. Au to stra da sta ła si´ w ca ło Êci
prze jezd na do pie ro po z gó rà 20 la tach! Uwa ̋ am,
˝e spo ro na ta kich wy bo rach i za nie cha niach stra -
ci li Êmy. 5

DziÊ mamy do czynienia z szerokà,
owocnà dla obu stron współpracà gospodarczà,
coraz bardziej dominujàcà nad
historycznà perspektywà.

POLSKA – NIEMCY

Z czeladnika partner
Z mecenasem Marianem Mazurkiem, wiceprezesem Izby
Przemysłowo-Handlowej Inwestorów Zagranicznych,
rozmawia Piotr Ambroziewicz.
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Pol ska, w któ rej od wie ków ̋ y ły obok sie bie ró˝ -
ne na ro dy o ró˝ nych tra dy cjach, kul tu rze i re li -
gii otrzy ma ła w spad ku po nich bo ga te tra dy cje
ku li nar ne skry te w sta rych re cep tu rach, na zew -
nic twie po traw i wy ro bów oraz hi sto rii sa mych
pro duk tów. 
Pod ha le sły nie z mi´s i se rów z mle ka owcze go,
Po mo rze z ryb, Lu belsz czy zna z zia ren. Na Pod -
kar pa ciu na dal wy pie ka si´ tra dy cyj ny chleb,
przy rzà dza do mo we w´ dli ny, pie ro gi z ka szà ja -
gla nà i go łàb ki z ziem nia ka mi.
Unij ni kon su men ci ju˝ daw no za cz´ li przed kła -
daç ja koÊç pro duk tów lo kal nych wy twa rza nych
w tra dy cyj ny spo sób nad ˝yw noÊç po cho dzà cà
z pro duk cji prze my sło wej. Dzi´ ki wpi so wi
na rzà do wà Li st´ Pro duk tów Tra dy cyj nych i od -
po wied niej pro mo cji za re je stro wa ne go w niej
wy ro bu mo gà li czyç na szyb ki wzrost do cho dów
ze sprze da ̋ y tra dy cyj nej ˝yw no Êci.
Wy twa rza nie tra dy cyj ny mi me to da mi, z za nie cha -
niem wy ko rzy sty wa nia kon ser wan tów, jest jed no -
cze Ênie bar dzo cza so chłon ne i kosz tow ne. Ale
pro duk cja mu si si´ opła caç bez wzgl´ du na to, czy
jest to pro dukt re gio nal ny, tra dy cyj ny czy prze my -
sło wy. I tu otwie ra si´ po le dla in we sto rów. W za -
le˝ no Êci od pro du cen ta je go ro la mo ̋ e byç bar dzo
sze ro ka, od po mo cy w za re je stro wa niu pro duk tu,
po przez sfi nan so wa nie pro duk cji, na pro mo cji
i or ga ni za cji sie ci sprze da ̋ y skoƒ czyw szy.
Po Êred ni kiem mi´ dzy pro du cen ta mi wy ro bów
tra dy cyj nych a po ten cjal ny mi in we sto ra mi mo ̋ e

byç Pol ska Izba Pro duk tu Re gio nal ne go i Lo kal -
ne go. Po sia da ba z´ pro du cen tów re gio nal nych,
wie dz´, któ re z pro duk tów sà au ten tycz ne oraz
zna po trze by lo kal nych wy twór ców. 
Czy wy pro mo wa ny zo sta nie pro dukt rów nie
sław ny na ob cych ryn kach jak wło ska piz za, za -
le ̋ y w głów nej mie rze od in we sto rów. Wkła dem
lo kal nych pro du cen tów b´ dà uni kal ne su row ce
i re cep tu ry wy twa rza nia, ci´ ̋ ar wy pro mo wa nia
pro duk tu po za re gio nem mo ̋ e byç za da niem in -
we sto ra.

W Eu ro pie Za chod niej pro duk cja ˝yw no Êci tra -
dy cyj nej nie jest ni szo wà, lecz zna czà cà cz´ Êcià
go spo dar ki. Dla sa mych pro du cen tów pro gno zy
nie sà złe. Fre kwen cja na kier ma szach, obec noÊç
sta łej klien te li w spe cja li stycz nych skle pach, nie -
sa mo wi ta po pu lar noÊç fe sti wa li sma ku to do -
wód, ˝e tra dy cyj ne pro duk ty cie szà si´ co raz
wi´k szà po pu lar no Êcià. To ry nek o du ̋ ym po ten -
cja le pod wzgl´ dem po py tu i sprze da ̋ y. Do roz -
wo ju bra ku je mu pro fe sjo nal ne go mar ke tin gu
i pro mo cji.

M.P.

Znana na całym Êwiecie pizza, 
to lokalny produkt włoski.
Polska kuchnia oferuje równie
ciekawe propozycje. 

Polskie 
produkty tradycyjne

Wszystko wskazuje na to, że po czasach, gdy na rynku królowały produkty 

podobne do siebie, nadchodzi era, w której najbardziej będzie się liczyć to, 

co autentyczne i naznaczone indywidualnością. Powrót konsumentów do żywności

tradycyjnej i niekonwencjonalnej stwarza długookresowe perspektywy rozwoju 

dla jej producentów i inwestorów. Chętnych z radością powitamy również w naszej Izbie.



30

FELIETON Z PARAGRAFEM

Cyril Northote Par kin son (1909-1993), ma te ma -
tyk, pi sarz, ese ista, za cie kły  kry tyk biu ro kra cji i nie -
ubła ga ny tro pi ciel bez myÊl no Êci, opi sał swe go
cza su ta kà oto sy tu acj´. Wiel ka spół ka chce wy bu -
do waç biu ro wiec za ci´˝ kie mi lio ny fun tów. Dys -
ku sja w za rzà dzie prze bie ga nie mra wo, nikt
bo wiem nie zna si´ ani na ta kich bu dow lach, ani
na tak wiel kich pie nià dzach. O˝y wa, gdy przy cho -
dzi do kwe stii po sta wie nia, za kil ka ty si´ cy fun tów,
wia ty na ro we ry dla pra cow ni ków. Na tym zna si´
ju˝ ka˝ dy.
Przy po mniał mi si´ ten esej, gdy – skà di nàd przy -
pad kiem – mu sia łem za po znaç si´ z tzw. usta wà an -
ty ni ko ty no wà. Od ra zu wi daç, ˝e na pa le niu zna
si´ ka˝ dy.

Na po czàt ku, jesz cze w usta wie z 1997 r., wszyst -
ko mniej wi´ cej by ło ja sne, wi´c wkrót ce rów nie
ja sne sta ło si´, ˝e da lej tak byç nie mo ̋ e. I dla te go
od kil ku mie si´ cy, wzo rem wiel kie go fi lo zo fa, ka˝ -
dy pra co daw ca mo ̋ e roz ło ̋ yç r´ ce i rzec: wiem,
˝e nic nie wiem.
Bo mi mo, ˝e cho dzi o od po wiedê na py ta nie za -
sad ni cze, to pró˝ no jej szu kaç w zno we li zo wa nej
nie daw no usta wie. Py ta nie zaÊ brzmi: czy w Êwie -
tle obo wià zu jà cych prze pi sów pra co daw ca (wła Êci -
ciel, za rzàd ca) ma obo wià zek utwo rzyç pa lar ni´,
czy za le ̋ y to wy łàcz nie od je go do brej wo li? Usta -
wa jest pod tym wzgl´ dem dwu znacz na, ry su jà si´
wi´c dwa, zu peł nie od mien ne sta no wi ska.
Pierw sze od wo łu je si´ do li te ral ne go brzmie nia od -
po wied nie go prze pi su usta wy: „Wła Êci ciel lub za -

rzàd ca mo ̋ e wy zna czyç pa lar ni´”. Mo ̋ e, ale nie
mu si, za tem de cy zja na TAK lub NIE za le ̋ y tyl ko
od nie go.
Dru gie po wo łu je si´ na wy rok NSA o sy gna tu -
rze II SA/Łd/1887/1999, z te zà o cha rak te rze nie -
ja ko kon sty tu tyw nym. Otó˝ NSA po sta wił
pro blem pa lar ni na naj wy˝ szej pół ce, bez ma ła
praw i swo bód oby wa tel skich. Uznał mia no wi cie,
˝e wpro wa dze nie cał ko wi te go za ka zu pa le nia ty-
to niu w za kła dzie pra cy – i w kon se kwen cji brak
pa lar ni – jest for mà dys kry mi na cji pa là cych pra -
cow ni ków.
I tak no we li za cja nie tyl ko nie roz wia ła do tych cza -
so wych wàt pli wo Êci, ale do ło ̋ y ła no we. 
Po dob ne ab sur dy do ty czà rze czy zgo ła po wa˝ niej -
szych. W jed nym z prze tar gów dro go wo -mo sto -
wych naj ko rzyst niej szà dla in we sto ra ofer t´ 
– na 452 mln złotych – zło ̋ y ło kon sor cjum X.
W Ge ne ral nej Dy rek cji Dróg i Au to strad za pa no -
wa ła zro zu mia ła ra doÊç, po nie wa˝ kwo ta by ła 
o 100 mln złotych ni˝ sza od prze wi dy wa nej. 
Ra doÊç by ła jed nak przed wcze sna. Spe cy fi ka cja
prze wi dy wa ła bo wiem mon ta˝ 388 klo szy do lamp
oÊwie tla jà cych most, kon sor cjum X wpi sa ło zaÊ
omył ko wo ce n´ za mon ta˝ 380 klo szy. I tak błàd
na 48 złotych, kosz to wał 124 mln złotych.
Z omył ki sko rzy sta ła kon ku ren cja, za skar ̋ y ła wy -
nik prze tar gu – i wy gra ła. Miej sce Ik sa za j´ ła fir ma
na st´p na w ko lej no Êci, ty le ˝e dro˝ sza wła Ênie
o 124 mln.
Trud no nie od nieÊç wra ̋ e nia, ˝e na sza le gi sla cja
zbyt cz´ sto by wa sztu kà dla sztu ki, kiep skim ali bi
dla par tii, rzà dów i po słów, któ rzy za wsze mo gà
po wie dzieç: za rzu ca cie nam le ni stwo, bez czyn noÊç,
to zo bacz cie, ile ustaw wy pro du ko wa li Êmy!
Fakt. Nie ma to jak ka wał do brej, bez sen sow nej 
ro bo ty.

a.p.

Kawałki dobrej,
bezsensownej roboty

Trudno nie odnieÊç wra˝enia,
˝e nasza legislacja zbyt cz´sto
bywa sztukà dla sztuki, kiepskim
alibi dla partii, rzàdów i posłów.
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