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Działajmy skutecznie

Spojrzenie na 100 dni działania kolejnego rzàdu Donalda
Tuska, publicysta „Inwestora” zatytułował złoÊliwie „Elba czy
Waterloo?”, podkreÊlajàc seri´ wpadek, które w widoczny sposób wywarły negatywny wpływ na społecznà ocen´ gabinetu,
a zwłaszcza premiera. Trudno tych krytycznych ocen nie podzieliç,
Summary ..................................................................................... 3
tak˝e konkretnych uwag wyra˝onych przez Andrzeja Malinowskiego w imieniu Pracodawców RP (str. 18 w tym numerze). Dodam,
˝e propozycje niezb´dnych reform, które rzàd, zgodnie z zapowiedzià premiera zamierza wproZ ˝ycia Izby
wadziç, jak np. przedłu˝enie wieku emerytalnego, były niedopracowane, co gorsza – wyizolowane z całokształtu, zwiàzanych z systemem emerytalnym, rozwiàzaƒ rynku pracy w szerokim tego
Inwestorzy i Pracodawcy w USA ................................................. 4
słowa znaczeniu.
Czy doczekamy si´ w najbli˝szych miesiàcach poprawy w przygotowaniu i prezentowaniu spoXI Walne Zgromadzenie IP-HIZ.
łeczeƒstwu zmian? Zmian niezb´dnych dla zapewnienia tempa wzrostu gospodarki, co dopiero
Akces do Pracodawców RP.
w konsekwencji mo˝e odbiç si´ na poziomie płac, czy ograniczaniu bezrobocia. Czy doczekamy si´,
Robert Kusiak prezesem Izby ................................................... 5
wraz z przedłu˝aniem wieku emerytalnego, np. zasadniczej reformy urz´dów pracy, by nie formalnie,
Uchwała Programowa Xl Walnego Zgromadzenia
lecz faktycznie pomagaç szukajàcym zatrudnienia, nie tylko w dotychczas wyuczonym zawodzie? Czy
uda si´ wreszcie uchwaliç nowelizacj´ kodeksu pracy, aby w zmieniajàcej si´ sytuacji cywilizacyjnej
Izby Przemysłowo-Handlowej Inwestorów Zagranicznych
i technologicznej uwzgl´dniç, w miar´ harmonijnie, potrzeby gospodarki i pracownika?
w Polsce na lata 2012–2013 ............................................... 6
Z expose premiera, wygłoszonym po powołaniu rzàdu, mo˝na odnieÊç wra˝enie, ˝e w pierwszym
Władze Izby ........................................................................ 6
półroczu funkcjonowania gabinetu, które zawsze jest kluczowe dla przeprowadzania wa˝nych reform,
Polskie firmy potrzebujà
znajdziemy odpowiedê na wiele z pytaƒ dotyczàcych dalszego rozwoju kraju. Oby tak si´ stało. Odbywa
si´ to bowiem, i odbywaç b´dzie w sytuacji trudnej: niech´ci grup społecznych, którym grozi okrojenie
innowacyjnych modeli biznesowych .................................. 6
nadmiernych przywilejów, niezrozumienia przez wi´kszoÊç (?) społeczeƒstwa potrzeby dłu˝szej pracy,
protestów (cz´sto z du˝à dawkà demagogii) organizowanych przez zwiàzki zawodowe, a przy tym to
Pracodawcy RP
wszystko przy nienormalnej sytuacji politycznej, rozpalanej „zbrodnià smoleƒskà” walkà o władz´.
Partnerstwo Wschodnie. Razem mo˝emy wi´cej .............. 8
Tym bardziej, z całà stanowczoÊcià trzeba w tym miejscu podkreÊliç starania Donalda Tuska o zapewnienie spokoju w ˝yciu kraju, w polityce, w rozwiàzywaniu aktualnych problemów. Za to bezwarunkowo uzyPolsko-Hiszpaƒskie Forum Gospodarcze ........................ 9
skuje przychylnoÊç i poparcie inwestorów zagranicznych oraz pracodawców.
Pracodawcy RP promujà
A problemy rozwiàzywaç trzeba. Reformy finansów publicznych, systemu emerytalnego, funkcjonowania
mi´dzynarodowà współprac´ ....................................... 9
sàdownictwa, zwłaszcza gospodarczego, by dalej oczywistych potrzeb tu nie mno˝yç – sà niezb´dne! Pilne!
Robert Kusiak, prezes zarzàdu ID Marketing
Na plus oczywisty mo˝emy zapisaç wzrost gospodarczy, nadal utrzymujàcy si´ na poziomie, dajàcym nam
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czołowà pozycj´ w Unii Europejskiej. Tyle tylko, ˝e jest to wzrost zbyt mały, by zapewniç na dłu˝szy okres bezpieczeƒstwo trwałego rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego Polski.
Wniosek dla mnie, dla moich kolegów i partnerów z Izby, z Pracodawców RP jest oczywisty. Musimy dziaPrawo. Sejm
łaç bardziej skutecznie. To oznacza, mówiłem to wielokrotnie, ˝e przedsi´biorczoÊç musi mówiç jednym,
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a w konsekwencji silnym głosem. Głos silnych trudniej zlekcewa˝y: rzàdowi i zwiàzkom zawodowym. Najwy˝szy
Czy filozof mo˝e byç
czas na konkretne działania w tworzeniu platformy współpracy!
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Mam nadziej´, ˝e te przedsi´wzi´cia poka˝à w praktyce, w niedalekiej przyszłoÊci, co znaczy działaç skuteczniej.
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SUMMARY

Summary
e have presented the first new volume of
newspaper, similar to the previous ones
but enriched by content. The cover outline shows the logo of Employers of Poland, the
member of the Tripartite Commission, together
with the new internet Chamber's address. There
are some pages on Employers' work flow, cases
etc., as a result that Chamber has been a member
as the General Meeting's decision was made on
December 2011 and became a member of the
collective. Robert Kusiak has been reelected to be
the Chamber's President and draws attention into
new situation, capabilities and problems of
Chamber and its members.
The 11th General Meeting of FICIC took place
on 7th December 2011 in Warsaw and some further steps were accepted to cope with Employers
of Poland and to use the experience of similar organizations to act jointly in political, social and
economic attempts. There are some ideas presented by:
Robert Kusiak claimed that Poland needs
a strong entrepreneurs' organization as a partner
of the government. The Chamber acted in such
a way in the past and wants to keep the legacy as
a collective member in the structure of Employers
of Poland.
Marian Mazurek mentioned that the business council worked apart from individual businesses earlier and, thanks to that, achieved successes like 19% flat tax. The joint actions do not
deprive of the law of each of 11 organizations to
vote and to represent own and own members' business. As a result, Chamber became a member of
Employers of Poland.
Jacek Kubica pointed out that important decisions have been made at the European level and
it is reasonable to establish strong, federated employers organizations.
Józef Klasa asked the representative of Employers to report to Andrzej Malinowski to join the
Organization with the hope of benefits for Poland
and entrepreneurship.
Franciszek Gaik claimed that Chamber must
keep identity as intellectual strength of the members. The new bill should be elected for the local
governments and be modern in our contemporaries. Stanisław Romanowski accepted acces-
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sion and hopes that Chamber will show a good example.
Management and Supervisory Board accepted
the resolution program for 2012-13. The Meeting
Community joined EP and commanded proper
actions.
The tradition is to present the member companies' successes. In effect, Marcin Gurda (as the
new General Manager) describes the New York
trip with Robert Kusiak (ID Marketing Chairman).
The management of FICIC and Employers of Poland (Robert Kusiak and Andrzej Malinowski) had
a trip to New York City to launch a new department
of our two organizations in the USA. The economic
cooperation has been highlighted in an interview
for Foreign Affairs journalists Enrique Mayers and
Fadrique Alvarez de Toledo on March. Many American entrepreneurs arrived to a meeting on investment organized by Mariusz Segala-G´bski – a law firm. In effect, a representation unit would be established in New York City – FICIC is responsible for the launch and further development
as a member of the collective to act for both organizations. Polish – American Golf Association consists of a link between Chamber and business
environment in the USA – Paweł Gàsior has been
in charge.
The idea has been found by Tadeusz KoÊciuszko Foundation with the President Alex Strozynski
and General Polish Council Ewa Junczyk-Ziomecka. A. Malinowski mentioned need to establish cooperation in the field of innovations between our
two countries – Stanford and Columbia Universities are interested in this venture.

Elba or Waterloo? The author wonders
on 100 days of the government and the Prime
minister Donald Tusk. It is hard to answer, however, this time period is too short to assess
government's activity – as some claim that the
new decisions may influence performance in
the first half of the year.
Polish situation is „not bad” in order to global crisis after 3 months of new government's
presence even when GDP, inflation and unemployment are considered. Poland is not a „gre-

en island”, however, stable with growth chances. Unfortunately, the government lost the
temper to be in charge and lost critical eye on
own actions and communications between society. The retirement bill has been voted when
many protests occurred but it is seemed to be
finished when ready.

Again, some criticism is issued on the controversial Garbage Bill with its consequences on
companies, local governments and citizens. A.
Sadowski (A. Smith Economy Centre) talks about
monopolization which leads to economic embezzlement and corruption. S. Szumski (Polspur) predicts the price rise. UOKiK's report states that the
new law is against entrepreneurs and local governments. We have predicted that and warned
the Parliament and the President – unsuccessfully.
„Dokàd zmierzasz Europo?” – it is worthy to
mention a passage on budgetary policy of EU in
the period of 2014-20 with the decisions for Poland. The previous budget 2007-13 has been terminating for a few years and the new one is almost
done. The project is commonly known: innovations to finish the recession; lesser unemployment; social exclusion prevention and green economy with natural environment protection. The
next solution which we are interested in, is regional and agricultural policy (80% of budget was
constructed in such a way). The new solution would be worse financially for Poland – the higher input and lower net money amount received; and
the competition may increase. Still, there are
chances to develop.
There is also a photo-story on Employers of
Poland Vector Awards, handed at the National Stadium. One of the awarded is Robert Kusiak, Chairman of ID Marketing and FICIC, for his business
achievements like international expansion and
spectacular entrance the post market in Slovakia
and Czech Republic. Employers of Poland emphasize his attempts to manage a modern and competitive company.

Enjoy Your reading.
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Z ˚YCIA IZBY

Inwestorzy
i Pracodawcy w USA
Władze Izby Przemysłowo-Handlowej Inwestorów Zagranicznych w Polsce oraz
Pracodawców RP odbyły w dniach 28-31 marca br. roboczà wizyt´ w Stanach
Zjednoczonych. Prezes Rady Izby Robert Kusiak wraz z dyrektorem generalnym
Marcinem Gurdà oraz prezydentem Pracodawców RP Andrzejem Malinowskim
udali si´ do Nowego Jorku z misjà rozpocz´cia prac zmierzajàcych do utworzenia stałej placówki – przedstawicielstwa Pracodawców RP i IP-HIZ na terenie USA.
omysł ten zrodził si´ ju˝ dawno, jednak do tej
pory brakowało odpowiedniego wsparcia organizacyjnego do wcielenia tej idei w ˝ycie.
Tymczasem inwestycje amerykaƒskie, według danych raportu Amerykaƒskiej Izby Handlowej w Polsce
i KPMG pt. „20 lat amerykaƒskich inwestycji w Polsce” wcià˝ plasujà si´ w czołówce, je˝eli chodzi
o wielkoÊç zaanga˝owanych kapitałów. Do chwili
obecnej ogólna wartoÊç inwestycji pochodzàcych
z USA si´ga około 20 mld dol. Trzeba pami´taç, ˝e
wielkoÊç ta nie oddaje całej prawdy.
Współpraca gospodarcza Polski i USA była tak˝e
głównym tematem wywiadu, jakiego udzielił w marcu prezes Robert Kusiak dziennikarzom opiniotwórczego „Foreign Affairs” – Enrique Maierowi i Fabrique Alvarezowi de Toledo. Rozmówcy zgodzili si´
z tezà, ˝e inwestycje zagraniczne, zapoczàtkowane
w warunkach nowego systemu gospodarczego w momencie przemian gospodarczych w Polsce, wymagajà obecnie nowego impulsu, aby zapoczàtkowaç kolejnà fal´ przypływu inwestycji bezpoÊrednich z USA.
Wielcy globalni gracze sà ju˝ w naszym kraju obecni
od dawna. Teraz pora na małe i Êrednie przedsi´biorstwa. Wiele z nich ma wÊród kadry zarzàdzajàcej lub
właÊcicieli Polaków bàdê te˝ potomków emigrantów
z Polski. Tym, czego potrzebujà, sà odpowiednie informacje oraz wsparcie prawno-organizacyjne w momencie przygotowywania inwestycji. Takà potrzeb´
identyfikujà wspólnie Pracodawcy RP oraz Izba Przemysłowo-Handlowa Inwestorów Zagranicznych
w Polsce, i stàd wizyta w USA.
W czasie pobytu polska delegacja odbyła szereg
spotkaƒ z przedsi´biorcami majàcymi polskie korzenie lub ˝yczliwie zainteresowanymi Polskà jako potencjalnym miejscem inwestycji. Zainteresowanie to
dobitnie potwierdziła liczna obecnoÊç przedsi´biorców na spotkaniu zorganizowanym 30 marca przez
Kancelari´ Prawnà Mariusza Segala-G´bskiego.
Na tarasie 16. pi´tra biurowca przy 410 Park Avenue,
w scenerii panoramy biznesowego serca Ameryki,
goÊcie z Polski odpowiadali na pytania dotyczàce
głównie dzisiejszych mo˝liwoÊci inwestowania
w Polsce oraz recept na kryzys „made in Poland”.

P

4

Odpowiedzià na popyt dotyczàcy wsparcia procesów inwestycyjnych b´dzie z pewnoÊcià planowane
przedstawicielstwo Pracodawców RP w Nowym Jorku. Misja budowy i uruchomienia spoczywaç b´dzie
na majàcej ku temu najlepsze kompetencje Izbie
Przemysłowo-Handlowej Inwestorów Zagranicznych
w Polsce, która jako członek zbiorowy Pracodawców
RP działaç b´dzie we wspólnym interesie obu organizacji. Wielokrotnie podkreÊlał to w swoich wypowiedziach prezes Rady Izby Robert Kusiak, pełniàcy
jednoczeÊnie funkcj´ wiceprezydenta Pracodawców
RP odpowiedzialnego za obszar inwestycji zagranicznych.

Misja budowy i uruchomienia
spoczywaç b´dzie na majàcej ku temu
najlepsze kompetencje Izbie
Przemysłowo-Handlowej Inwestorów
Zagranicznych

Łàcznikiem IP-HIZ ze Êrodowiskami polonijnymi
skupiajàcymi Polaków mieszkajàcych w USA lub potomków dawnych emigrantów, obywateli USA majàcych polskie korzenie, b´dzie Polish-American Golf
Association – organizacja zarzàdzana przez Pawła
Gàsiora. Ten polski przedsi´biorca mieszkajàcy
i działajàcy w USA od wielu lat doskonale integruje
polskie Êrodowiska biznesowe. Organizowane przez
niego turnieje Polonia Open – Polonijne Mistrzostwa
Âwiata w Golfie i Tenisie corocznie umo˝liwiajà
przedsi´biorcom majàcym polskie korzenie wymian´
biznesowych relacji z goÊçmi z Polski. Jego działalnoÊç jest niezwykle zauwa˝alna w codziennym ˝yciu
Polonii w USA.
Idea uruchomienia stałego przedstawicielstwa
Pracodawców RP w USA znalazła poparcie i ˝yczliwe
zainteresowanie władz Fundacji im. Tadeusza KoÊciuszki. 29 marca odbyło si´ spotkanie z prezesem
Fundacji Alexem Storozynskim. FK działa głównie
na polu wsparcia polskich i amerykaƒskich Êrodo-

wisk naukowych poprzez system stypendiów i grantów. Oprócz tego aktywnie pracuje nad kształtowaniem dobrego wizerunku naszego kraju w USA. I nie
chodzi tylko o propagowanie polskiej kultury i sztuki.
GłoÊne były zwłaszcza skuteczne wystàpienia wobec
mediów i administracji amerykaƒskiej w obronie
prawdy historycznej w kontekÊcie właÊciwego oceniania wydarzeƒ II Wojny Âwiatowej (protesty przeciwko „polskim obozom koncentracyjnym”).
Tematem od lat budzàcym emocje po polskiej
stronie, a notorycznie ignorowanym przez amerykaƒskà administracj´, jest równie˝ kwestia wiz dla obywateli Polski. Działania FK zmierzajà do ostatecznego
pomyÊlnego dla nas rozwiàzania tej sprawy. Miejmy
nadziej´, ˝e ten wstydliwy w relacjach polsko-amerykaƒskich aspekt nie b´dzie ju˝ wkrótce stanowił przeszkody w budowaniu relacji biznesowych.
Wsparcie dla pomysłu Pracodawców RP i IP-HIZ
zadeklarowała tak˝e pani konsul generalna RP w Nowym Jorku Ewa Junczyk-Ziomecka. Na spotkaniu 29 marca przedstawiła aktualnà specyfik´ działania Konsulatu RP w Nowym Jorku i stojàce przed polskà administracjà najwa˝niejsze wyzwania. Nas
szczególnie interesowały zagadnienia skoncentrowane wokół inicjatyw gospodarczych. Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski zasugerował potrzeb´ aktywnego wsparcia budowy tzw. mostu innowacyjnego pomi´dzy Polskà i USA. Zainteresowanie tematem zasygnalizowały ju˝ wst´pnie najwi´ksze
uczelnie w USA, w tym Uniwersytet w Stanford i University Columbia. Wymiana doÊwiadczeƒ i rozwiàzaƒ
innowacyjnych od lat skutecznie funkcjonujàcych
w amerykaƒskich przedsi´biorstwach i przekazanie
ich studentom/mened˝erom z Polski mo˝e w szybki
sposób zaszczepiç dobre praktyki na gruncie polskich przedsi´biorstw. Polskim przedsi´biorstwom
nie brakuje dobrych innowacyjnych pomysłów. Tym,
czego niedostatek wyraênie odczuwamy, jest skuteczne i biznesowo uzasadnione implantowanie dobrych pomysłów w przedsi´biorstwach w celu zwi´kszenia ich konkurencyjnoÊci na rynku.
Wa˝nym elementem wizyty, majàcym nie tyle
biznesowo-organizacyjny, ile symboliczny charakter,
była obecnoÊç 31 marca prezesa Rady Izby Roberta
Kusiaka, w miejscu, gdzie 11 lat temu run´ły wie˝e
World Trade Center. Chwila zadumy w „9/11 Memorial” była tak˝e próbà oddania czci m.in. kilku polskim mened˝erom, którzy pracowali w WTC i zgin´li
w tym najtragiczniejszym w historii USA zamachu
terrorystycznym.
Mo˝emy z całà odpowiedzialnoÊcià zadeklarowaç, ˝e jeszcze w tym roku na nowojorskiej Wall
Street odb´dzie si´ uroczyste otwarcie stałego przedstawicielstwa w Nowym Jorku Pracodawców RP
i Izby Przemysłowo-Handlowej Inwestorów Zagranicznych w Polsce. Organizacja placówki b´dzie jednym z głównych priorytetów w pracach biura Izby
w najbli˝szym czasie. O post´pie prac b´dziemy informowaç w kolejnych numerach „Inwestora Zagranicznego”.
Marcin Gurda
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XI Walne Zgromadzenie IP-HIZ
7 grudnia 2011 r.

Warszawa

Akces do Pracodawców RP
Robert Kusiak prezesem Izby
7 grudnia 2011 r. obradowało XI Walne
Zgromadzenie IP-HIZ. Odbyło si´
w wa˝nym momencie okreÊlania dalszej drogi naszej organizacji. O tym, jaki był to wybór, Êwiadczy przyj´ta jednogłoÊnie uchwała o przystàpieniu
Izby, jako członka zbiorowego do organizacji Pracodawcy RP.
brady otworzył prezes Robert Kusiak, który
po powitaniu zebranych zaproponował
szczegółowy porzàdek obrad, jednogłoÊnie
przyj´ty. Przewodniczàcym XI Walnego Zgromadzenia został Józef Klasa, protokólantkà – Ann´ Dàbrowskà.
Po omówieniu kwestii regulaminowych, dokonano wyboru organów roboczych Walnego Zgromadzenia. Do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej wybrano
Piotra Sakowicza oraz Jacka Molend´, Komisj´
Uchwał i Wniosków poprowadził Jurek Golda, a Komisj´ Statutowà Marian Mazurek.
Po stwierdzeniu wa˝noÊci obrad, wystàpili przewodniczàcy wybieralnych organów IP-HIZ. Robert Kusiak omówił działalnoÊç Rady Izby w latach
2008–2011 (szczegółowe sprawozdanie zostało wydrukowane w nr. 3/2011 „Inwestora Zagranicznego”). Izba realizowała cele statutowe; wyst´powała
w obronie praw przedsi´biorców, proponowała władzom paƒstwowym i samorzàdowym rozwiàzania
przyjazne przedsi´biorczoÊci oraz rozwojowi społeczno-gospodarczemu. Du˝e znaczenie, tak˝e dla
integracji Êrodowiska przedsi´biorców, miały spotkania z przedstawicielami nauki i polityki. Prezes Kusiak
przedstawił wpływ przedsi´biorców na formowanie
rynku i wzrost PKB, podkreÊlił przy tym wag´ wspólnego działania Êrodowiska. W konsekwencji przedstawił propozycj´ przystàpienia Izby do Pracodawców RP, jednej z najwi´kszych ogólnopolskich organizacji przedsi´biorców, członka Komisji Trójstronnej.
Sprawozdanie z działalnoÊci Sàdu Kole˝eƒskiego
(brak spraw) przedstawiła Jolanta Michałkowicz-Jagodziƒska, zaÊ Komisji Rewizyjnej jej przewodni-
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czàcy Zdzisław Niziƒski, wnioskujàc o udzielenie
absolutorium ust´pujàcej Radzie Izby.
Walne Zgromadzenie przyj´ło sprawozdania
i udzieliło absolutorium.
W kolejnym punkcie porzàdku obrad Marian Mazurek przedstawił propozycje zmian w Statucie Izby.
Walne Zgromadzenie uchwaliło m.in. 4-letnià kadencj´ organów wybieralnych, a tak˝e okreÊliło liczb´
członków władz: Rady Izby – od 7 do 11, Komisji Rewizyjnej – 2.

Dyskusja
Robert Kusiak, który dyskusj´ zapoczàtkował, stwierdził, i˝ Polsce potrzebna jest silna organizacja przedsi´biorców jako partner rzàdu. Na rzecz takiej reprezentacji nasza Izba działała w przeszłoÊci. Chcemy
obecnie ten kierunek utrzymaç, wst´pujàc jako organizacja przedsi´biorców – członek zbiorowy, do organizacji Pracodawcy RP.
Marian Mazurek przypomniał, ˝e uprzednio przykładem działania przedsi´biorców ponad partykularnymi interesami była Rada Przedsi´biorczoÊci i dzi´ki temu Êrodowisko odnosiło sukcesy w rozwoju
przedsi´biorczoÊci (jak np. przeforsowanie podatku
liniowego 19%). Mo˝liwoÊç wspólnego działania
w w´złowych sprawach nie przekreÊlała prawa ka˝dej
z 11 organizacji do zabierania głosu i reprezentowania interesów swoich członków. Konkluzja: poparcie
przez Zgromadzenie inicjatywy wejÊcia do organizacji Pracodawcy RP.
Jacek Kubica zwrócił uwag´, ˝e dziÊ wa˝ne dla
przedsi´biorczoÊci ustalenia zapadajà na szczeblu
Unii Europejskiej. Tym bardziej wi´c słuszny jest kierunek na tworzenie silnych, sfederowanych organizacji pracodawców.
Józef Klasa nawiàzał w swym wystàpieniu do poczàtków działalnoÊci Izby. IP-HIZ, pierwsza organizacja przedsi´biorców, odniosła du˝y sukces w przygotowaniu kraju i społeczeƒstwa do gospodarki wolnego rynku. „Mielimy poparcie ówczesnego premiera
Mieczysława F. Rakowskiego i ministra Mieczysława Wilczka – mówił Józef Klasa. – Trzeba przypomnieç zasługi tu obecnych działaczy Izby z tamtego
okresu: Franciszka Gaika i Stanisława Romanow-

skiego, który był w Izbie pozytywnà „szara eminencjà”, a tak˝e Jacka Kubicy, który prowadził Izb´
w trudnym okresie. Dla sprawiedliwoÊci jednak trzeba przypomnieç, ˝e najwi´kszà rol´ w tworzeniu Izby
odegrał nie˝yjàcy ju˝ Stefan Lewandowski”. Mówca
zaproponował, aby członkom-zało˝ycielom wyraziç
szczególne uznanie, kierujàc do nich listy w imieniu
Walnego Zgromadzenia. (Propozycja została usankcjonowana specjalnà uchwałà). Zwracajàc si´ na koniec do obecnego na sali obrad przedstawiciela Pracodawców RP, J. Klasa poprosił o przekazanie prezydentowi Andrzejowi Malinowskiemu, ˝e „federujemy si´ z nadziejà na przyniesienie po˝ytku dla Polski
i dla przedsi´biorczoÊci”.
Franciszek Gaik uznał, ˝e akcesja do Pracodawców RP jest korzystna, ale Izba musi zachowaç to˝samoÊç, co ułatwi fakt, ˝e jest mocna siłà intelektu
swych członków. Przypomniał równie˝ o koniecznoÊci
uchwalenia nowoczesnej, odpowiadajàcej aktualnym
potrzebom ustawy o samorzàdzie gospodarczym.
Stanisław Romanowski poparł akces, wyra˝ajàc
przy tym nadziej´, ˝e Izba przyst´pujàc do Pracodawców RP da dobry przykład innym organizacjom
przedsi´biorców.
***
Po wyborach władz Izby (skład władz Izby oraz Zarzàdu podajemy oddzielnie) i podj´ciu uchwały
programowej na lata 2012–2013, Walne Zgromadzenie uchwaliło przystàpienie Izby do organizacji
Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej oraz upowa˝niło i zobowiàzało Rad´ i Zarzàd Izby do dokonania wszelkich czynnoÊci w zwiàzku z akcesjà
Izby.
Głos na koniec zabrał Tomasz Misiak, który
w imieniu prezydenta Pracodawców RP Andrzeja Malinowskiego poinformował, ˝e Robert Kusiak został
wiceprezydentem tej organizacji. Pokrótce omówił
te˝ struktur´ organizacji jako federacji ró˝nych zwiàzków, tak˝e regionalnych i bran˝owych.
Rober Kusiak zakoƒczył obrady Walnego Zgromadzenia, dzi´kujàc uczestnikom za aktywny udział.
4
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Z ˚YCIA IZBY

Uchwała Programowa Xl Walnego Zgromadzenia Izby
Przemysłowo-Handlowej Inwestorów Zagranicznych
w Polsce na lata 2012–2013
Walne Zgromadzanie udziela absolutorium
ust´pujàcym władzom, wysoko oceniajàc
uj´te w Sprawozdaniu ich działania podejmowane dla dobra członków. Wyra˝ajàc zadowolenie
z tego faktu, uczestnicy Xl Walnego Zgromadzenia
podkreÊlajà potrzeb´ kontynuacji przez nowo wybrane władze Izby tych wszystkich kierunków działalnoÊci wytyczonych przez poprzednie X Walne Zgromadzenie, które nadal sà aktualne oraz zalecajà ich twórcze rozwijanie i wzbogacanie o nowe treÊci. Lejtmotywem dla nich, myÊlà przewodnià, zawsze powinien
byç przedsi´biorca-pracodawca-inwestor, bez którego rozwój gospodarczy nie jest mo˝liwy.
Dotyczyç to głównie powinno zwi´kszenia skutecznoÊci wystàpieƒ publicznych podejmowanych
przez Izb´ na forum parlamentu w sprawach przedkładanych przez rzàd projektów reformy finansów publicznych, regulacji prawnych odnoszàcych si´
do szeroko rozumianej polityki gospodarczej,
a w szczególnoÊci tworzenia i wdra˝ania, stabilnego
prawa, obni˝enia podatków, zwalczania biurokracji
i korupcji.

Xl

Dotyczy to tak˝e podj´cia w praktyce, od lat postulowanych przez Izb´, działaƒ integrujàcych przedsi´biorców-pracodawców działajàcych w wielu ró˝nych organizacjach bàdê niezrzeszonych, których celem jest zespolenie wysiłków na rzecz zjednoczenia
całego Êrodowiska po to, by w ˝ywotnych dla niego
sprawach wypowiadało si´ jednym głosem.
Z tego wzgl´du Xl Walne Zgromadzenie opowiada si´ za powołaniem wspólnej reprezentacji przedsi´biorców i pracodawców, działajàcej w strukturach
sfederowanych organizacji samorzàdu gospodarczego w oparciu o zasady dobrowolnoÊci, równoprawnoÊci i swobodnego wyboru, z którym b´dzie si´ liczyła ka˝da władza.
Xl Walne Zgromadzenie pozytywnie ocenia dotychczasowe działania integracyjne podejmowane
przez ust´pujàcà Rad´ Izby, zalecajàc nowo wybranym władzom Izby skutecznà ich kontynuacjà w celu
połàczenia naszych wysiłków z tymi, które dla wspólnego dobra podejmujà Pracodawcy RP – najwi´ksza
organizacja samorzàdowa stawiajàca sobie za cel
obron´ interesów przedsi´biorców i pracodawców

Władze Izby
Rada Izby
Robert Kusiak – prezes
Marian Mazurek – wiceprezes
Jurek Golda, Stanisław Jarzàbek, Józef Klasa,
Wacław Miàsek, Ryszard Michalski, Zdzisław Niziƒski, Marek Osiecki, Piotr P´kacki – członkowie
Komisja Rewizyjna
Jerzy Pinkiewicz – przewodniczàcy, Andrzej Trzebicki – członek
Sàd Kole˝eƒski
Jarosław Kulawik – przewodniczàcy, Edyta Gwizdecka, Anna Dàbrowska – członkinie
Zarzàd Izby
Marcin Gurda – dyrektor generalny
W ramach Izby
Jan Babczyszyn – dyrektor marketingu i projektów specjalnych

w oparciu o współdziałanie z innymi organizacjami
samorzàdu gospodarczego.
W realizacji tego celu Xl Walne Zgromadzenie liczy na poparcie wszystkich przedsi´biorców zrzeszonych w naszej Izbie oraz tych pozostajàcych poza lzbà, którzy uto˝samiajà si´ z jej ideałami.
5

Polskie firmy potrzebujà
innowacyjnych modeli biznesowych
29 marca, pod patronatem Izby Przemysłowo-Handlowej Inwestorów Zagranicznych,
odbyła si´ konferencja Warsaw Innovation Summit. Tematem przewodnim spotkania,
które zgromadziło ponad 100 przedsi´biorców i dyrektorów strategii, było tworzenie innowacyjnych modeli biznesowych w ró˝nych bran˝ach. BezpoÊrednim organizatorem
imprezy była Innovatika.
oÊciem specjalnym spotkania był Alex
Osterwalder, autor Êwiatowego bestsellera
„Tworzenie modeli biznesowych. Podr´cznik
wizjonera”. Podawane przez Alexa historie firm takich, jak Nespresso czy SunEdison pokazały wyraênie, ˝e klucz do sukcesu nowych przedsi´wzi´ç tkwi
nie w samym produkcie czy technologii, ale w modelu biznesowym. Podczas licznych çwiczeƒ uczestni-
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cy mogli si´ przekonaç, ˝e wykorzystujàc proste narz´dzia, jak kartka, flamaster lub plik samoprzylepnych karteczek, mo˝na skutecznie przedstawiç i udoskonaliç swój model biznesowy.
Praktyczne aspekty pracy nad tworzeniem nowych
modeli biznesowych przybli˝yła firma Innovatika, która na co dzieƒ wykorzystuje narz´dzia Alexa Osterwaldera, pomagajàc firmom w wypracowaniu sposobów
na wzrost przychodów. Warsztaty oparte na kreatywnej
pracy zespołów nad nowymi modelami biznesowymi,
m.in. dla restauracji, gazety codziennej czy producenta zabawek, bardzo zaanga˝owały uczestników.
„Ka˝da firma staje przed decyzjami dotyczàcymi
wyboru właÊciwego modelu biznesowego – mówił,
prezentujàc doÊwiadczenia polskich firm, współzało˝yciel Innovatiki, Tomasz Rudolf. – Wa˝ne, ˝eby nie
akceptowaç bezmyÊlnie modelu przyj´tego od lat
w bran˝y, tylko aktywnie poszukiwaç najlepszych grup
docelowych, kanałów dotarcia i sposobów zarabiania.

Praca nad innowacjami modelu biznesu staje si´ dziÊ
najwa˝niejszym zadaniem zarzàdzajàcych firmami.”
Zwieƒczeniem dnia był panel prezesów, w którym
uczestniczyli Maciej Adamkiewicz (Adamed), Maciej Kutak (Presspublica), Sławomir Lachowski
(twórca mBanku), Sebastian Straube (Instytut Odpowiedzialnego Biznesu), Artur Waliszewski (Google
Polska) oraz Łukasz Wejchert (Dirlango). Podczas
dyskusji, prowadzonej przez profesora Piotra Płoszajskiego, omawiane były procesy transformacji
wielu bran˝, w tym bankowoÊci, farmacji i mediów.
Uczestnicy zgodzili si´, ˝e sposób zarabiania i prowadzenia biznesu si´ zmienia. W globalnym wyÊcigu
wygrajà nie tyle te firmy, które tworzà najbardziej innowacyjne produkty i usługi, ile te, które potrafià zbudowaç wokół nich najsilniejsze modele biznesowe.
Podsumowujàc konferencj´, Alex Osterwalder
podkreÊlił koniecznoÊç dedykowania zasobów
do rozwoju nowych modeli biznesowych. Zwracał te˝
uwag´ na pułapk´, jakà jest koncentracja na pokonaniu głównych konkurentów. „JeÊli, tworzàc innowacje, cały czas patrzysz na uciekajàcà konkurencj´,
twój produkt b´dzie wyglàdał jak jej tyłek.”
Kolejny Warsaw Innovation Summit ju˝ za rok.
5
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Produkty i usługi, które są częścią życia!
> Gospodarka odpadami <
SARIA to jedno z największych i najnowocześniejszych przedsiębiorstw w kraju, kompleksowo zajmujących się zagospodarowaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, odpadów kuchennych i przeterminowanej żywności. SARIA jest uznanym producentem mączek
mięsno-kostnych, tłuszczu utylizacyjnego - wyrobów, które znajdują zastosowanie w wielu gałęziach gospodarki.
Kompleksowe usługi:
Q odbiór, transport i bezpieczna utylizacja odpadów pochodzenia zwierzęcego
Q zbiórka odpadów kuchennych i przeterminowanej żywności
Q odbiór tłuszczów posmażalniczych
Q odbiór i utylizacja padłych zwierząt
Q produkcja mączki mięsno-kostnej
Q produkcja tłuszczów utylizacyjnych

Oferta m.in. dla:
Q duże, średnie i małe zakłady mięsne, ubojnie, masarnie
Q hodowcy zwierząt
Q służby leśne i weterynaryjne
Q producenci artykułów spożywczych
Q sieci gastronomiczne i handlowe
Q hotele, restauracje oraz ﬁrmy cateringowe

Dzięki solidności,
elastyczności oraz
wysokiej jakości usług
SARIA cieszy się dużym
zaufaniem wśród tysięcy
Klientów.

Zapraszamy do współpracy!
SARIA POLSKA Sp. z o.o.
Biuro Zarządu
ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa
Tel. 22 593 04 50, Fax 22 593 04 51

Oddziały:
O/Długi Borek
12-140 Świętajno
Tel. 89 622 69 70, Fax 89 622 69 71

O/Przewrotne
Przewrotne 323, 36-003 Przewrotne
Tel. 17 851 00 84, Fax 17 851 00 09

O/Wielkanoc
32-075 Gołcza
Tel. 12 387 30 60, Fax 12 387 30 61

O/Stare Tarnowo
Stare Tarnowo 8, 64-020 Czempiń
Tel. 61 282 72 17, Fax 61 282 75 10

www.saria.pl

PRACODAWCY RP

Partnerstwo Wschodnie

Razem
mo˝emy wi´cej

obejmujàcych kraje stowarzyszone oraz funduszy
unijnych na poziomie organizacji pracodawców.
Innym wa˝nym elementem konferencji była deklaracja uczestników, dotyczàca dà˝eƒ krajów obj´tych programem Partnerstwa Wschodniego, do finalizacji umów stowarzyszeniowych z Unià Europejskà,
a tak˝e ustanowienia Pogł´bionych i Kompleksowych
Stref Wolnego Handlu.
Spotkanie Konsultacyjne było jednym z najwa˝niejszych, ale nie jedynym elementem rozwijania
przez Pracodawców RP kontaktów z krajami Wschodu. Mo˝na tu bowiem tak˝e wymieniç m.in. spotka-

Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e Wschód to
przyszłoÊç. Polscy przedsi´biorcy zrozumieli to ju˝ dawno i od dłu˝szego
czasu, z rosnàcym z roku na rok zainteresowaniem, patrzà w tym kierunku,
widzàc szans´ na obopólne korzyÊci
biznesowe.
m bli˝ej krajom Wschodu do standardów Europy
Zachodniej, tym wi´ksza jest szansa na zdecydowany wzrost wymiany gospodarczej i handlowej.
Majàc to na uwadze, Pracodawcy RP dynamicznie
zaanga˝owali si´ w rozwój Partnerstwa Wschodniego,
stajàc si´ ambasadorem przedsi´biorców z krajów
obj´tych tym projektem. Jednym z elementów tego
zaanga˝owania było zorganizowane przez Pracodawców RP Spotkanie Konsultacyjne organizacji pracodawców z Polski, Armenii, Azerbejd˝anu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.
– Razem mo˝emy wi´cej, dlatego powinniÊmy
połàczyç nasze wysiłki oraz potencjały organizacyjne
i intelektualne – powiedział podczas spotkania Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawców RP. Jego
zdaniem dziÊ, mimo głoÊnych apeli, by było odwrotnie, w paƒstwach Unii Europejskiej narastajà tendencje partykularystyczne. – My, ludzie biznesu, dobrze
jednak wiemy, ˝e nic tak nie łàczy, jak obustronnie
korzystne interesy. Musimy wi´c doło˝yç wszelkich
staraƒ, aby Partnerstwo Wschodnie – w przeciwieƒstwie do kilku dawniej „sztandarowych” programów
Unii – okazało si´ realnym sukcesem – podkreÊlał
prezydent Malinowski.
Henri Malosse, prezydent grupy pracodawców
w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym
(EKES), powiedział, ˝e Partnerstwo ma dla Unii strategiczne znaczenie. – W obecnych realiach nie ma innego wyboru. Podzielona Europa nie zapewni swoim
obywatelom ˝ycia na godnym poziomie, bo nie b´dzie w stanie konkurowaç z tak du˝ymi oÊrodkami gospodarczymi, jak błyskawicznie rozwijajàce si´ Azja
czy Ameryka Południowa. Sukces osiàgniemy tylko
wtedy, gdy połàczymy siły. Poza tym Unia potrzebuje
nowych rynków, inwestycji. Gdzie ma ich szukaç, jak
nie na Wschodzie? – pytał retorycznie Malosse.
Podczas spotkania przyj´to Warszawskà Deklaracj´, której głównymi punktami sà pogł´bianie integracji pomi´dzy stowarzyszeniami działajàcymi
w Unii Europejskiej z krajami obj´tymi Partnerstwem

I

8

Wschodnim oraz budowanie wspólnych relacji
i umacnianie wzajemnego zaufania.
Uczestnicy zobowiàzali si´ do wzajemnego
wspierania dà˝eƒ do uzyskania członkostwa w organizacjach posiadajàcych najwi´kszy wpływ na gospodarczà rzeczywistoÊç, zarówno w Europie, jak
i na Êwiecie oraz do podejmowania spektrum wspólnych inicjatyw – takich jak organizacja misji gospodarczych, forów dyskusyjnych, szczytów gospodarczych i szkoleƒ pracowniczych – w celu wspierania
skutecznoÊci działania tych organizacji w Europie.
Najwi´ksza organizacja polskich przedsi´biorców
zobowiàzała si´ do dzielenia si´ z przedsi´biorcami
ze Wschodu doÊwiadczeniem zwiàzanym z wykorzystywaniem unijnej pomocy w ramach programów

nie Prezydenta Andrzeja Malinowskiego w czerwcu 2011 r. w Azerbejd˝anie z Mohammedalim Efendiyeu, sekretarzem generalnym Narodowej Konferencji Organizacji Pracodawców Republiki Azerbejd˝anu, podczas którego omówiono wzajemne relacje
oraz przygotowanie podwalin do konferencji szefów
konfederacji pracodawców z paƒstw wchodzàcych
w skład tego programu. Innym przykładem jest podpisanie w lipcu 2011 r. z partnerami z Armenii i Gruzji bilateralnych porozumieƒ o współpracy w ramach
Forum Biznesu.
War to przypomnieç, ˝e projekt Partnerstwa
Wschodniego został zapoczàtkowany wspieranymi
przez Szwecj´ działaniami polskiej dyplomacji i zain5
augurowany w Pradze w 2009 roku.

Na zdj´ciu od lewej: Ilona Antoniszyn-Klik, wiceminister gospodarki, Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawców RP, Janusz Pietkiewicz, wiceprezydent Pracodawców RP.
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Polsko-Hiszpaƒskie
Forum Gospodarcze
W siedzibie Pracodawców RP odbyło si´
dwudniowe Polsko-Hiszpaƒskie Forum Gospodarcze, majàce na celu kojarzenie ze sobà firm z obu krajów. W wydarzeniu wzi´ło
udział ok. stu przedstawicieli przedsi´biorstw.
olsko-hiszpaƒskie matchmaking session otworzył wiceprezydent Pracodawców RP Janusz Pietkiewicz. „Mimo
bardzo dobrych stosunków mi´dzy Polskà a Hiszpanià,
kontakty biznesowe pomi´dzy naszymi krajami powinny byç
jeszcze cz´stsze” – powiedział Janusz Pietkiewicz. Przypomniał, ˝e zaanga˝owanie polskiego kapitału w Hiszpanii jest
du˝o mniejsze ni˝ np. w sàsiedniej Francji. „DziÊ mamy doskonałà okazj´ do nawiàzania codziennej współpracy, która
mo˝e skutkowaç dynamicznym rozwojem wzajemnej wymiany
handlowej” – dodał wiceprezydent Pracodawców RP.
„Mam nadziej´, ˝e to Forum b´dzie poczàtkiem dynamicznego rozwoju stosunków pomi´dzy naszymi krajami, tym bardziej, ˝e postrzegamy t´ współprac´ jako priorytetowà” – powiedział z kolei Jesus Rodriguez, przedstawiciel CEIM – organizacji hiszpaƒskich pracodawców.
Obecny na spotkaniu radca ds. ekonomicznych i handlowych ambasady Hiszpanii w Polsce Juan Antonio Garcia-Denche przedstawił ogólnà sytuacj´ gospodarki Polski
z punktu widzenia Hiszpanii i przedsi´biorców hiszpaƒskich.
W jego opinii teleinformatyka, energia odnawialna czy gospodarka odpadami to te gał´zie gospodarki, które dajà szans´
wi´kszego rozwoju współpracy.
Mocnà delegacj´ podczas Forum miał przej´ty niedawno
przez Santandera Bank Zachodni WBK. Główny ekonomista tego banku Maciej Reluga przypomniał (głównie hiszpaƒskim
uczestnikom Forum) o najszybszym w Europie wzroÊcie polskiej gospodarki w ostatnich latach. „Równie wa˝ne jest jednak to, ˝e roÊniemy stabilnie i w sposób zrównowa˝ony dzi´ki
trzem filarom: eksportowi, inwestycjom i konsumpcji” – powiedział Reluga. PodkreÊlił fakt, i˝ polska gospodarka nie jest
nadmiernie zadłu˝ona – zarówno jeÊli chodzi o sektor publiczny, jak i prywatny; jedynym zaÊ elementem mogàcym budziç
niepokój jest – wynikajàca z czynników zewn´trznych – inflacja, która wynosi obecnie nieco ponad 4%. W jego opinii wa˝nym elementem eksportu jest kurs złotego. Im słabsza jest
polska waluta, tym bardziej konkurencyjna nasza gospodarka.
„Poziom opłacalnoÊci dla polskich eksporterów to ok. 3,8 zł
za euro, co w przypadku obecnego kursu – 4,2 zł daje du˝y bufor bezpieczeƒstwa” – powiedział Reluga. W jego opinii powinniÊmy byç gotowi do wejÊcia do strefy euro w 2016
lub 2017 roku. „Wówczas b´dzie wi´ksza jasnoÊç, co do strefy euro po reformach” – dodał główny ekonomista Banku Zachodniego WBK.
Po zakoƒczeniu cz´Êci oficjalnej odbyły si´ dwustronne
spotkania firm z Hiszpanii i Polski.
Organizatorem matchmaking sessions byli Pracodawcy RP, organizacja hiszpaƒskich pracodawców CEIM
oraz PromoMadrid we współpracy z Polskà Agencjà
Rozwoju Przedsi´biorczoÊci i Enterprise Europe Network.
5

P

INWESTOR ZAGRANICZNY – 1/2012

Pracodawcy RP
promujà mi´dzynarodowà
współprac´
Mi´dzynarodowa współpraca, to jedno z najwa˝niejszych kół nap´dowych dla rozwoju zarówno poszczególnych firm, jak i całych paƒstw. Nic
wi´c dziwnego, ˝e polscy przedsi´biorcy energicznie nawiàzujà biznesowo-handlowe kontakty ze swoimi
odpowiednikami na całym Êwiecie.
ej tendencji nie zagroziło nawet spowolnienie gospodarcze, z którym od jakiegoÊ czasu mamy do czynienia. Co wi´cej – właÊnie zawirowania na rynkach finansowych, a póêniej w realnej gospodarce, stały si´ doskonałà
okazjà do jeszcze wi´kszego zacieÊnienia mi´dzynarodowej współpracy.
Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej od lat
z uwagà nie tylko przyglàdajà si´ tej tendencji, lecz
tak˝e kreujà wizj´ zjednoczonej Europy – zjednoczonej gospodarczo i ekonomicznie. Organizacja,
do której nale˝y ponad 7,5 tys. firm, zdaje sobie
bowiem spraw´ z tego, ˝e skuteczna firma musi
działaç globalnie. Dlatego te˝ przedstawiciele Pracodawców RP współpracujà z partnerami z całego
Êwiata, uczestniczàc w pracach wielu mi´dzynarodowych organizacji, rozwijajàc przy tym kontakty
dwustronne. Jednym z elementów tej strategii były zorganizowane przez Pracodawców RP m.in.
dwustronne spotkania biznesowe Polsko-Hiszpaƒskiego Forum Gospodarczego, które odbyły si´
w dniach 17–18 kwietnia tego roku w Warszawie.
Dlaczego akurat Hiszpania? Przez lata, do czasu podj´cia przez Polsk´ staraƒ o członkostwo
w Unii Europejskiej, kraj ten nie zajmował wa˝nego miejsca w zało˝eniach polskiej polityki zagranicznej. Sytuacja ta uległa diametralnej zmianie
w momencie przystàpienia Polski do jednolitego
rynku unijnego. Nastàpiła wówczas intensyfikacja
wzajemnych kontaktów handlowych i inwestycyjnych. DziÊ Hiszpania zajmuje 9. miejsce na unijnej
liÊcie odbiorców polskich towarów, a współpraca
gospodarcza pomi´dzy obydwoma paƒstwami jest
przykładem udanego partnerstwa w wielu sekto-

T

rach i bran˝ach. Bioràc jednak pod uwag´ wielkoÊç
obu rynków, wydaje si´, ˝e potencjał wzajemnych
obrotów handlowych nie został jeszcze w pełni wykorzystany, podobnie zresztà jak wymiana kapitałowa w postaci bezpoÊrednich inwestycji zagranicznych. Polskie zaanga˝owanie w Hiszpanii na koniec 2010 r. wyniosło zaledwie 100 mln euro i było dwukrotnie ni˝sze ni˝ we Francji i trzykrotnie
ni˝sze ni˝ we Włoszech, choç z drugiej strony
na uwag´ zasługuje wysoka dynamika wzrostu polskich inwestycji na tym rynku – w latach 2008–2010 zwi´kszyła si´ ona ponad dwukrotnie.
WÊród polskich firm, które zainwestowały
w ostatnich latach w Hiszpanii, wymieniç mo˝na takie przedsi´biorstwa jak: Mercor, Boryszew,
Selena czy Asseco. Z kolei hiszpaƒskie firmy inwestujàce w Polsce w przewa˝ajàcej mierze działajà w sektorze budowlanym. Hiszpaƒski kapitał
coraz Êmielej wchodzi równie˝ w polski sektor
bankowy – Santander przejàł w ciàgu trzech ostatnich lat trzy banki: AIG Bank, BZ WBK oraz Kredyt
Bank.
Atrakcyjny dla polskich firm jest hiszpaƒski
sektor przetwórczy i spo˝ywczy, tym bardziej ˝e
nasze firmy z sektora produktów rolno-spo˝ywczych cieszà si´ w Europie Zachodniej du˝à renomà. Dotychczas dobrze na hiszpaƒskim rynku radziły sobie tak˝e nasze przedsi´biorstwa transportowe zajmujàce si´ przewozami làdowymi. Hiszpaƒskie firmy mogà z kolei odegraç w Polsce du˝à
rol´ m.in. w infrastrukturze i energetyce odnawialnej, w których to sektorach zajmujà dominujàcà
pozycj´ w Europie.
Rozwój współpracy gospodarczej to nie jedyny
aspekt polsko-hiszpaƒskich kontaktów. Nie bez
znaczenia jest te˝ wymiana kulturalna. W 2008 roku został otwarty w Warszawie Instytut Cervantesa – najwi´kszy na Êwiecie instytut zagraniczny.
Ma byç on nie tylko oÊrodkiem nauki j´zyka hiszpaƒskiego, lecz tak˝e centrum kultury hiszpaƒskiej
w Polsce.
5
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Gdzie ten sznur?
Bardzo dawno temu, w greckich polis,
na demokratyczne zgromadzenia niektórzy obywatele przychodzili z powrozem. Nie bez kozery, o czym na koƒcu.
1952 roku, czyli apogeum stalinizmu
w Polsce, kiedy to ludowa władza starała
si´ kierowaç wszystkim, co si´ rusza i regulowaç poprzez ustawy bàdê dekrety z mocà ustawy
najskromniejsze nawet przejawy działalnoÊci społecznej, gospodarczej, kulturalnej, sportowej i jakiej tam
jeszcze – ukazały si´ 52 numery Dziennika Ustaw, zawierajàce łàcznie 349 pozycji.
W latach 1989 i 1990, a wi´c w poczàtkach transformacji, wymagajàcej ogromnej pracy legislatorskiej
w postaci wielu nowych aktów prawnych, mieliÊmy
odpowiednio: 75 i 89 Dzienników z 450 i 527 pozycjami.
Liberalno-chłopskie władze ostatnich lat przyniosły
nam 259 Dzienników Ustaw (1776 pozycji) w 2010
roku i 299 Dzienników (1778 pozycji) w zeszłym roku.
JeÊli porównamy wspomniane lata przełomu 1989–1990 z bynajmniej nie przełomowymi ostatnimi dwoma laty 2010–2011, wyjdzie nam stosunek 164: 558 w Dziennikach Ustaw oraz 997: 3554
w ich pozycjach, na korzyÊç dru˝yny Tuska. Nie jest tylko pewne, czy na wspólnà korzyÊç.*
Chylàc czoła w obliczu podobnego zapału i wr´cz
nieludzkiej pracowitoÊci, nie mog´ zarazem nie zauwa˝yç, ˝e w inkryminowanych przypadkach przestaje
działaç to prawo dialektyki, w myÊl którego iloÊç przechodzi w jakoÊç, chyba ˝e zadowoli nas ustawowy towar II jakoÊci. Same zaÊ ustawy powstajà w wyniku
procesu, jaki jeszcze za komuny został eufemistycznie
nazwany „biegunkà legislacyjnà”. Swojà drogà ciekawe, ˝e mawiano tak wtedy, gdy do zapisania liczby
Dzienników Ustaw ogłaszanych w ciàgu roku wystarczały dwie cyfry. Co wobec tego powiedzieç dzisiaj?
Chyba tylko, ˝e nowe czasy wymagajà nowych ofiar.

W

W dodatku wcià˝ na wierzch wyła˝à te same bł´dy,
mno˝one przez coraz wi´kszà liczb´ aktów prawnych.
Podstawowym bł´dem było i pozostało praktycznie
stosowane chciejstwo. EntuzjaÊci myÊlenia ˝yczeniowego uwa˝ajà, ˝e wystarczy uchwaliç odpowiedni
przepis, aby tym samym problem został rozwiàzany.
Zdaje si´, ˝e kilkakrotnie bliski laski marszałkowskiej
był projekt ustawy, w myÊl której wszyscy Polacy mieliby obowiàzkowo zaznawaç szcz´Êcia, zdrowia oraz
beztroski materialnej.
Innà manierà naszych legislatorów jest łamanie
Êwi´tej zasady lex retro non agit (prawo nie działa
wstecz) albo ustanawianie mocy obowiàzujàcej przepisów z dniem ich ogłoszenia. Zbyt krótki – niekiedy
praktycznie ˝aden – okres vacatio legis (le˝akowania
prawa, podczas którego mogà si´ z nim dobrze zapoznaç urz´dnicy, s´dziowie, prokuratorzy, nie mówiàc
o tzw. ludziach) powoduje, ˝e miast zacnego wina powstaje proszàcy si´ o zlew sikacz.
Ulubionà rozrywkà posłów, w tym i europosłów,
a tak˝e najwy˝szych rangà administratorów rzàdzàcych
Polskà, jest czytanie bez zrozumienia (por. ustawa refundacyjna, ACTA). Zjawisko to jednak powszechnie
wyst´puje w społeczeƒstwie uwielbiajàcym taƒce
pod gwiazdami, na lodzie wokół brzozy, wi´c mo˝e nie
zn´cajmy si´ nad Wybraƒcami tego˝ Narodu?
W ka˝dym razie mamy taki system i takà praktyk´,
˝e najcz´Êciej rzàd zgłasza projekty, po czym: (1) koalicja bezkrytycznie wszystko zaklepuje; (2) w podkomisjach i komisjach posłowie – niemajàcy ˝adnego
bàdê blade poj´cie o materii, którà chcà regulowaç – dodajà własne przemyÊlenia, niestety. A na domiar złego (3) roztropnych prawników ci u nas niedostatek, czy to w Sejmie, czy w Senacie.
Wbrew temu jednak, co najwidoczniej sàdzà
i wczeÊniej sàdziły kolejne ekipy – legislacja nie jest
sztukà łatwà ani małà. W rezultacie nie zawsze j´zyk
gi´tki, prawniczy, potrafi oddaç, co pomyÊli głowa.
A głowa: wyobraziç sobie praktyczne skutki tego lub
owego przepisu. Bo jednym z bł´dów równie wielkich,

Inflacja ustawowa
co uporczywie powtarzanych, jest lekcewa˝àce podejÊcie do konsultacji projektów z fachowcami, ze Êwiatem nauki i praktyki, do symulacji z prawdziwego zdarzenia. A kiedy ju˝ przypadkiem dojdzie do wymiany
myÊli, to albo nie z tymi, co trzeba, albo na kształt
przysłowia „chłop swoje, baba swoje”. Wtedy na wymianie myÊli traci màdrzejszy.
Bywa, ˝e dopiero po wszystkim rozp´tuje si´ afera. Wówczas biegunk´ legislacyjnà zast´puje nowelizacyjna. Ledwie ustawa wejdzie w ˝ycie (czasem wczeÊniej), a ju˝ rozlega si´ uzasadnione wołanie o poprawki. Ile˝ to razy i jak szybko nowelizowano np. kodeks pracy, ustawy podatkowe czy ustaw´ o samorzàdzie terytorialnym! Mo˝na mówiç o stanie permanentnej nowelizacji. Aby uniknàç zarzutu gołosłownoÊci:
ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
(a wi´c głównie przedsi´biorstw) tylko w ciàgu pierwszych szeÊciu lat swego istnienia była zmieniana 36
razy**, zaÊ ustawa o podatku dochodowym od osób
fizycznych** – 23 razy. Ustawa o rachunkowoÊci
(zmieniana 14 razy**) to przy nich małe miki. OczywiÊcie, w kolejnych latach nast´powały kolejne nowelizacje, a jeszcze bardziej kolejne sà przygotowywane
na kolejne lata.
Nat´˝enie wysiłków, by regulowaç wcià˝ wi´cej
i wi´cej, zamiast lepiej, wywołuje t´sknot´ za obyczajem dawno temu rozpowszechnionym w polis, paƒstwach-miastach staro˝ytnej Grecji. Otó˝ na walne
zgromadzenia ich mieszkaƒców ka˝dy pomysłodawca
nowych praw przychodził z grubym sznurem. Wieszał
si´ na nim od razu, gdy projekt nie zdobywał poparcia.
To wprawdzie bardzo stary, ale bardzo dobry zwyczaj.
Piotr Ambroziewicz
*Owszem, w latach 2000–2004 publikowano od 122
(1346) do 286 (2889) Dz. U., ale pami´tajmy, ˝e były to lata dostosowania (harmonizacji) polskiego prawa do prawa
unijnego i musieliÊmy zmieniç albo uzupełniç ogromnà
cz´Êç rodzimego ustawodawstwa. Tyle ˝e do UE zdà˝yliÊmy
ju˝ wstàpiç dokładnie 8 lat temu.
**Wszystko bez zwiàzku z Unià.

Czy filozof mo˝e byç ministrem sprawiedliwoÊci?
Pytanie zdawałoby si´ retoryczne, skoro Jarosław Gowin – obecny minister
sprawiedliwoÊci w rzàdzie Donalda Tuska jest absolwentem najstarszej polskiej
uczelni – Uniwersytetu Jagielloƒskiego w zakresie nauk filozoficznych. Z drugiej
strony Konstytucja RP z 1997 roku nie nakazuje, aby na czele wszystkich pałaców
sprawiedliwoÊci w Polsce stał prawnik.
czywiÊcie, w pytaniu w istocie chodzi o to, czy
taka obsada na czele tego nadzwyczaj
wra˝liwego i wa˝kiego dla społeczeƒstwa
resortu jest dobrym pomysłem? Gdybym na to pytanie
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chciał odpowiedzieç historycznie, to powiedziałbym
– nareszcie. Ju˝ w staro˝ytnoÊci słynny filozof Platon
w swoim dziele „Paƒstwo” uznał, ˝e m´drcyfilozofowie sà najbardziej predysponowani do

zarzàdzania społeczeƒstwem. Mówiàc jednak˝e serio,
oÊmielam si´ z góry stwierdziç, ˝e bardzo dobrze si´
stało, i˝ nie-prawnik odpowiada obecnie za wymiar
sprawiedliwoÊci w Polsce. ZiÊciło si´ to, co ju˝ dawno
miało miejsce w przypadku przej´cia cywilnej kontroli
nad wojskiem i policjà. Chodzi o to, ˝e ka˝da
zhierarchizowana oraz sformalizowana struktura ma
tendencje do bycia „paƒstwem w paƒstwie”.
Tak si´ niestety przez dziesi´ciolecia stawało,
˝e s´dziowie i pracownicy sàdów schowani
za immunitetem, przeczuleni na punkcie swojej
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Ubiegłoroczna nowelizacja dokonała zmiany zasad systemu o 180º. W rezultacie przedsi´biorca, który miał pełne
prawo oczekiwaç, ˝e funkcjonujàcy prawie od 20 lat system ma wszelkie cechy trwałoÊci i b´dzie działał na tych
samych zasadach, stanàł nagle w obliczu faktycznego
wywłaszczenia: niewa˝noÊci posiadanych zezwoleƒ i za-

Pod koniec marca br. w Urz´dzie Ochrony Konkurencji
i Konsumentów odbyła si´ konferencja prasowa na temat
działania tych przepisów. Przypomniano, ˝e jeszcze niedawno o tym, kto b´dzie wywoził Êmieci, decydowała
spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa bàdê inny właÊciciel/u˝ytkownik/posiadacz budynku – osoba fizyczna lub prawna. Jednak w obowiàzujàcym od poczàtku roku nowym stanie prawnym, to gminy w drodze przetargów
b´dà wybierały firmy odbierajàce odpady komunalne
i tym samym to one (gminy) b´dà dyktowały mieszkaƒcom ceny usług.
Obecni na konferencji przedstawiciele gmin chwalili
sobie nowy stan rzeczy, sugerujàc, ˝e teraz odbiera si´
wi´cej odpadów od mieszkaƒców, a zarazem coraz mniej
(choç wcià˝ niemało) jest nielegalnych wysypisk.
Póêniej było ju˝ tylko gorzej. Nastrój si´ zmienił, gdy
do głosu doszli przedsi´biorcy. I nie tylko oni.
Andrzej Sadowski z Centrum im. Adama Smitha
powiedział bez ogródek: „Ka˝da monopolizacja rynku,
w tym przypadku za poÊrednictwem gmin, sprzyja przest´pczoÊci gospodarczej. Te przepisy zainfekujà wirusem
korupcji, wlewajàc pot´˝nà jej fal´ w polskà gospodark´.
Przecie˝ ustawa spowoduje, ˝e zamiast konkurencji i zabiegania o klientów – właÊcicieli nieruchomoÊci bàdê ich

reprezentantów – firmy b´dà musiały si´ staraç jedynie
o przychylnoÊç lokalnych, gminnych polityków, bo có˝
im innego pozostawiono?”
Prezes Federacji Konsumentów Kamil Pluskwa-Dàbrowski uzupełnił: „Nowelizacja ustawy pozbawiła konsumentów mo˝liwoÊci, a ÊciÊlej: prawa wyboru usługodawcy. Na tym rynku w praktyce przestali byç konsumentami, poniewa˝ nie majà ju˝ prawa wyboru, które jest
podstawowym konsumenckim prawem”.
Z kolei Sławomir Szumski, prezes działajàcego
na stołecznym rynku przedsi´biorstwa Polsuper, przewiduje wzrost cen „Êmieciowych” usług. Nie, nie od razu. Poczàtkowo ceny mogà nawet spaÊç, poniewa˝ w przetargach
najwa˝niejszym elementem stanie si´ cena. Na to mogà
sobie pozwoliç najpot´˝niejsi gracze, jednak tylko oni, bo
staç ich na to, by na dwa czy trzy lata dokładaç do interesu, ale co póêniej? Tak˝e oni nie b´dà mogli trwaç w nieskoƒczenie deficytowej sytuacji. Póêniej odbijà sobie poniesione wczeÊniej straty, ostro podwy˝szajàc ceny.
Efekt b´dzie zapewne taki, ˝e mniejszych firm po prostu nie b´dzie staç na konkurowanie z potentatami, co tylko pogł´bi efekt monopolizacji. Nie ma szans, mali padnà jak muchy – przewidywali reprezentanci niedu˝ych
firm Êmieciowych. Pytanie tylko, w jakiej kolejnoÊci?
W dodatku wcale nie jest powiedziane, ˝e koniec
koƒców – wbrew wczeÊniejszej euforii – rezultaty nowelizacji oka˝à si´ dobre dla samorzàdów.
Otó˝ z raportu przygotowanego przez Urzàd Konkurencji i Konsumentów wynika, ˝e nowe rozwiàzania nie
tylko uderzajà w przedsi´biorców, ale mogà byç niekorzystne równie˝ dla samorzàdów. Na przykładzie gmin,
które ju˝ wczeÊniej, bo przed 2012 rokiem – (jak to okreÊla raport) „przej´ły władztwo nad odpadami” – dowodzi,
i˝ przewa˝nie wpływy od mieszkaƒców za wywóz Êmieci
sà mniejsze od kwot przekazywanych firmom za wywóz
odpadów.
To wszystko albo prawie wszystko przewidywaliÊmy,
ostrzegajàc decydentów z najwy˝szej półki: Sejm, Senat,
a nawet (podpisujàcego ustawy) Prezydenta Rzeczypospolitej. Bez skutku, trafiajàc na Êcian´ uporu impregnowanego na wszelkie rzeczowe argumenty.
Zamiast komentarza niech wi´c posłu˝y cytat ze
„Słówek” Tadeusza Boya-˚eleƒskiego: „Bo to w ˝yciu jest
najgłupsze, kiedy si´ kto przy czym uprze”.
P. A.

niezawisłoÊci i niezale˝noÊci coraz bardziej odrywali
si´ od społeczeƒstwa i jego spraw. Coraz cz´Êciej
niestety tzw. czysta forma przewa˝ała nad misjà
i funkcjà sàdów, które stawały si´ nieprzyjazne dla
przedsi´biorców i pozostałych obywateli. Ka˝dy
pretekst był dobry, aby nie rozpatrzyç sprawy
merytorycznie: a to nie taki KRS, a to zapłacono o 1
grosz wpisu za mało. W tej ostatniej zresztà sprawie
resort sprawiedliwoÊci stworzył nowà – swojà
matematyk´. Zgodnie z ustawà o kosztach sàdowych
w sprawach cywilnych koƒcówk´ opłaty, która
przekracza chocia˝by o 1 grosz kwot´ pełnych
złotych, zaokràgla si´ w gór´. Tymczasem jesteÊmy
od „podstawówki” wychowani w duchu matematyki,

która nakazuje nam koƒcówki kwot wynoszàce mniej
ni˝ 50 groszy pomijaç, a koƒcówki wynoszàce 50
groszy lub wi´cej zaokràglaç do pełnych złotych.
Biada temu, kto si´ pomyli. Nic dziwnego, skoro
s´dziowie delegowani do ministerstwa tworzà
projekty aktów prawnych na bazie doÊwiadczeƒ
wyniesionych ze skostniałych praktyk i zwyczajów.
Tymczasem trzeba wyraênie podkreÊliç, ˝e
w obecnej organizacji paƒstwa sàdy i sprawowany
przez nie wymiar sprawiedliwoÊci sà centrum
funkcjonowania społeczeƒstwa. Zanik tradycyjnych
zwyczajów i wartoÊci, nadregulacja wszelkich
mo˝liwych sfer ˝ycia społeczno-gospodarczego,
implementacja prawa unijnego oraz procesy z tym

zwiàzane sprawiajà, ˝e lawinowo roÊnie liczba
sporów pomi´dzy przedsi´biorcami, obywatelami
oraz wszelkiego rodzaju urz´dami. S´dzia staje si´
koniecznym i ostatecznym arbitrem przyznajàcym
racje jednej ze stron. Potrzeba mocy sprawczej, aby
resort odpowiedzialny za wymiar sprawiedliwoÊci
w rozlicznych obszarach został dostosowany
pod ka˝dym wzgl´dem do współczesnych wyzwaƒ.
Czas najwy˝szy przywróciç nale˝yty blask hasłu
widniejàcemu
na
gmachu
sàdów
„na
Lesznie” – „sprawiedliwoÊç jest ostojà mocy
i trwałoÊci Rzeczypospolitej”. Filozofie, spraw
i dopisz: „pod warunkiem, ˝e słu˝y te˝
m. c. m.
społeczeƒstwu”.

Ile firm na Êmietnik?
Kilkakrotnie w poprzednich „Inwestorach” podnosiliÊmy kwesti´ nieprzemyÊlanego – wówczas dopiero proponowanego – rozwiàzania kwestii wywozu i utylizacji bàdê
innego zagospodarowania odpadów komunalnych poprzez zasadniczà nowelizacj´ dotychczasowych przepisów. Niestety, lekcewa˝àc uzasadnione wàtpliwoÊci przedsi´biorców, politycy postawili na swoim, uchwalajàc nowà ustaw´
rzypomnijmy, ˝e w nr. 2/2011 „IZ” pisaliÊmy
m.in., ˝e przyj´to metod´, jaka podwa˝yła obowiàzujàcà w cywilizowanym Êwiecie zasad´
„uzasadnionych oczekiwaƒ” przedsi´biorców – i w ogóle poszanowania prawa. Zanegowana została reguła,
dzi´ki której przedsi´biorcy mogà z zaufaniem ponosiç
ryzyko działania gospodarczego (nie ogranicza ona
przy tym suwerennego uprawnienia paƒstwa do kształtowania porzàdku prawnego zgodnie z potrzebami, czyli
tak˝e do zmiany przepisów, jeÊli jest to społecznie uzasadnione).
Czym innym jednak jest radykalna, wr´cz rewolucyjna zmiana systemu, dokonana w drodze wspomnianej
nowelizacji. Zasady funkcjonowania bran˝y popularnie
zwanej „Êmieciowà”, okreÊlone w ustawie o utrzymaniu
czystoÊci i porzàdku w gminach z 1996 r. zostały zmienione w 2005 r. celem wdro˝enia dyrektyw Wspólnot Europejskich. Polskie prawo krajowe zharmonizowano wi´c
z prawem unijnym, po czym działajàcy w owej bran˝y
przedsi´biorcy dostosowali si´ do nowych wymogów.
Ukształtowała si´ praktyka funkcjonowania gospodarki
odpadami; przedsi´biorstwa inwestowały w Êrodki transportu oraz instalacje do zagospodarowania odpadów
(sortownie, zakłady paliw alternatywnych itp.). Otrzymały
nowe, 10-letnie zezwolenia na bazie skàdinàd zaostrzonych przepisów.

P

Co od nowego roku?

INWESTOR ZAGRANICZNY – 1/2012

wartych umów, zb´dnoÊci inwestycji, które stały si´ ju˝
tylko obcià˝eniem.
Pod wielkim znakiem zapytania staje zgodnoÊç nowelizacji z przepisami Konstytucji RP. Mo˝na w sposób uzasadniony podnieÊç kwestie naruszenia przez najwy˝sze
organy paƒstwowe jej zasad w przedmiocie wolnoÊci gospodarczej, społecznej gospodarki rynkowej, praw nabytych i ochrony tzw. interesów w toku.

Korupcjogenna ustawa
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Co nam po EURO 2012
(zostanie)?
Poniewa˝ od dłu˝szego czasu wszystko si´ w naszym kraju upolitycznia, to dzieje si´ tak i w odniesieniu do najwi´kszej imprezy sportowej, jakà kiedykolwiek organizowała Polska. Spróbujmy jednak odrzuciç budzàcà niesmak otoczk´ i bez
politycznych uprzedzeƒ popatrzeç na to, co nam zostanie po futbolowych mistrzostwach Europy.
ramach pozbywania si´ tych uprzedzeƒ przypomnijmy, ˝e – wbrew krytycznym głosom
osób niedoinformowanych – organizacj´
piłkarskich igrzysk naszego kontynentu przyznano Polsce jeszcze za rzàdów Prawa i SprawiedliwoÊci, w 2007
roku. Z kolei Platforma Obywatelska po dojÊciu do władzy podchwyciła z zapałem ten (na pozór?) tłusty kàsek
i naobiecywała wiele. Prócz igrzysk, czyli circenses,
tak˝e du˝o panem, czyli upieczonego w ich ogniu chleba. Zajmijmy si´ najpierw stronà materialnà.

W

Stadiony…

Êci-kibice. Choçby dlatego, ˝e znajà losy Euro w Portugalii, po którym zostały „rdzewiejàce”, nikomu niepotrzebne obiekty i… długi.
Ró˝ne miasta zastosowały wi´c ró˝ne strategie
biznesowe. Czasem strategie skomplikowane (jak
w Gdaƒsku), czasem proste, oparte na wierze w tłumy
kibiców przybywajàcych przez lata na mecze ligowe
i ewentualnie rozgrywki europejskie (jak w Poznaniu),
co jednak wymaga od miejscowej dru˝yny gry w krajowej czołówce. Wrocław preferował połàczenie ligi
z wynajmowaniem stadionowych powierzchni u˝ytkowych biznesowi, tudzie˝ organizatorom imprez rozrywkowych, ale pierwsze doÊwiadczenia nie sà budujàce.

Prawda była taka, ˝e rozpoczynajàc batali´ o przyznanie nam organizacji mistrzostw,
nie mieliÊmy w Polsce ani jednego nowoczesnego stadionu piłkarskiego. Dzi´ki (i na) Euro powstały cztery, z których ten
w Gdaƒsku budzi powszechny zachwyt w kraju i za granicà, a Narodowy w Warszawie został wytypowany do powa˝nej mi´dzynarodowej nagrody architektonicznej
Business Awards, majàc nie byle
jakich konkurentów z Brighton,
Kansas City, Turynu, Stambułu
czy… Wrocławia. Wielu fachow- Stadion Narodowy w Warszawie
ców twierdzi, ˝e nie ma dziÊ lepNarodowy nie liczy na piłkarski c.d., lecz na swe du˝e,
szego w Europie. Âwietnie, ˝e nie ma lepszego, natow znacznej mierze ju˝ potwierdzone, walory biurowe
miast jego pi´kno to ju˝ rzecz gustu. Tak czy owak,
oraz konferencyjne i estradowe (bo równie˝ pod tym
niewàtpliwie właÊnie stadiony pozostanà najbardziej
kàtem został zbudowany) i jest w znacznie lepszej sywidocznà pamiàtkà po mistrzostwach.
tuacji ni˝ np. nowy londyƒski Stadion Olimpijski. AnJest jednak pewne „ale”. Wprawdzie Stadion Naglicy krytykujà, ˝e po zakoƒczeniu IO 2012 prawie
rodowy został wybudowany za ogromne pieniàdze (1,9
do niczego nie b´dzie si´ nadawał, bo zaprojektowano
mld zł) pochodzàce za Skarbu Paƒstwa, ale trzy pozodlaƒ tylko funkcje sportowe, a i to głównie lekkoatlestałe: gdaƒski (kosztem 863 mln); poznaƒski (byç motyczne.
˝e za 638 mln zł, ale do dziÊ nie wiadomo dokładnie!)
oraz wrocławski (854 mln zł) własnym sumptem zbudowały samorzàdy miast, zaciàgajàc na te inwestycje
Stadiony to podstawowy warunek, ale widz musi te˝
gigantyczne kredyty. Po mistrzostwach nadejdzie nieczymÊ dojechaç, gdzieÊ pomieszkaç, coÊ zjeÊç i wyuchronnie czas ich spłaty.
piç. Bez wàtpienia Polska do czerwca AD 2012 wzbo˚adne z miast organizatorów nie łudziło si´ i nie
gaci si´ o wiele inwestycji wybiegajàcych naprzeciw
łudzi, ˝e wystarczà pieniàdze, jakie zostawià nie zatym wymogom. Rodzi si´ jednak pytanie: ile powstało
wsze bogaci typowi kibice, a nawet zamo˝niejsi tury-

…i nie tylko
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tylko dlatego, ˝e mamy – wraz z Ukrainà – Euro 2012?
Niewàtpliwie brakowało hoteli. Ale ilu? W 2008 roku
mogliÊmy wi´c przeczytaç buƒczuczne zapowiedzi
o 500 (!) nowych, ró˝nej wielkoÊci, hotelach w Polsce.
Dzisiaj wiadomo, ˝e b´dzie ich o wiele mniej;
przy czym liczne ju˝ rozpocz´te budowy zostały
wstrzymane z powodu kryzysu, którego kilka lat wczeÊniej nie brano pod uwag´. Jednak nie tylko z tego powodu: ˝aden inwestor przy zdrowych zmysłach nie podejmie si´ przecie˝ kapitałochłonnego przedsi´wzi´cia jedynie po to, by jego hotel miał przez miesiàc stuprocentowe tzw. obło˝enie, a nast´pnie przez lata
Êwiecił pustkami.
Nie roztrzàsajàc wszelkich ZA i PRZECIW wià˝àcych si´ z tym pytaniem, mo˝emy stwierdziç, ˝e choç
przyjezdny nie b´dzie si´ w Polsce co krok potykał
o nowy hotel, to mimo kryzysu sporo ich przyb´dzie,
a inne na Euro poprawià swój standard, nawet jeÊli nie
wzbogacà si´ o nowà gwiazdk´. Oby im to zostało
i po Euro.
W hotelarstwie paƒstwo
od dawna nie ma ju˝ nic do gadania. Ma natomiast bardzo wiele
w innej dziedzinie: budowy autostrad i dróg szybkiego ruchu,
a tak˝e kolejnictwie. KtóryÊ raz
z rz´du usłyszeliÊmy wiàzanki
pi´knych obietnic, które jednak
wi´dły tym szybciej, im bli˝ej
do Euro.
DziÊ istnieje obawa, ˝e gór´
weêmie takie myÊlenie: skoro nie
udało si´ zdà˝yç na mistrzostwa,
to ju˝ nie ma si´ po co Êpieszyç,
bo rok wczeÊniej czy póêniej jest teraz bez znaczenia.
A pami´tamy przecie˝, ile miało si´ spełniç w mniej
lub wi´cej gł´bokiej przeszłoÊci, za rzàdów ró˝nych
partii i ró˝nych ministrów: od Pola po Grabarczyka, ˝e
akurat ich wymienimy. Tymczasem, prawd´ powiedziawszy, w zwiàzku z Euro 2012 mieliÊmy i wcià˝ mamy do czynienia z próbà bezpoÊredniego podłàczania
starych (z pewnymi modyfikacjami) planów pod nowe,
futbolowe hasła. W gruncie rzeczy i tak piłkarska impreza miała zadziałaç bardziej jako katalizator, ni˝ jako
jedyna przyczyna.
Ostatecznie z drogowo-kolejowych planów jak
zwykle wyszło o wiele mniej, ni˝ miało wyjÊç. Nie b´dzie np. odcinka autostrady A4 od Rzeszowa do granicy z Ukrainà – kole˝ankà od Euro. Nie b´dzie całoÊci
A2, w ostatecznoÊci proponuje si´ oÊmieszajàcy Pol-
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sk´ prawno-drogowy dziwolàg w postaci „drogi przejezdnej”, byç mo˝e niebezpiecznej dla u˝ytkowników,
ale – wbrew rozsàdkowi i innym przepisom – dopuszczonej do ruchu. Chwilowo. Byç mo˝e.
Równie chwilowo b´dziemy p´dziç kolejà z oszałamiajàcà pr´dkoÊcià choçby po torach na trasie
Gdaƒsk – Poznaƒ przez Tczew. 312 km da si´ mianowicie – dzi´ki wstrzymaniu remontu torowisk – pokonaç w czasie mo˝e nawet poni˝ej 4 godzin, wobec dzisiejszych 5,5. W dodatku dzi´ki temu podró˝ do Berlina z Trójmiasta nowo uruchomionym pociàgiem mi´dzynarodowym chyba jednak potrwa krócej ni˝ z Sankt Petersburga do Lizbony. A Euro przyniesie
i taki radosny skutek, ˝e do 4 godzin zostanie skrócona podró˝
z Warszawy do Gdaƒska i z powrotem, zajmujàca obecnie bodaj 7 godzin. Wszystko wróci
do stanu poprzedniego po miesiàcu, bo tyle potrwa okolicznoÊciowe wstrzymanie remontu tego szlaku.
O jego (remontu) poczàtku Stadion w Gdaƒsku
traktował podobno jeden z papirusów znalezionych w grobowcu
najstarszego z Ramzesów.

nego drugiego odcinka metra nie uda si´ skoƒczyç
pewnie do czasu kolejnego Euro.
Znakomicie rozwijajà si´ dworce lotnicze nie tylko
w Gdaƒsku, Wrocławiu czy Poznaniu, ale i w miastach,
które mo˝na nazwaç sàsiednimi (jak np. w Bydgoszczy).
W Nowym Dworze nad Wisłà w miejsce wojskowego
powstało nowe lotnisko pasa˝erskie, zmodernizowano
po raz kolejny terminal Ok´cia. To wszystko pozostanie.
Nie mo˝na te˝ zapominaç o oÊrodkach sportowo-wypoczynkowo- rekreacyjnych, które – niezale˝nie
od kilku hoteli w centrach miast – przyjmà narodowe

Lotniska, kolejki, dojazdy
OczywiÊcie, słyszane od tylu lat
i ze Êrednim skutkiem spełniane
obietnice muszà wywoływaç sarkastyczne komentarze, co nie
oznacza, ˝e wolno zapomnieç
o innych ni˝ stadionowe pozytywach.
Przez Euro 2012 zostaliÊmy Stadion w Poznaniu
po prostu zmuszeni do rozbudowy i zadbania o dworce kolejowe,
rozbudow´ lotnisk i terminali,
szybsze i wygodniejsze trasy drogowe w miastach i wiele innych
elementów mniej widocznych
(jak nowoczesne centra bezpieczeƒstwa), ale składajàcych si´
na cywilizacyjny obraz przynajmniej cz´Êci kraju.
Udało si´ do zaskakujàcego
blasku przywróciç stołeczny
Dworzec Centralny PKP, a wprost Stadion we Wrocławiu
do ÊwietnoÊci np. Dworzec PowiÊle (tu˝ przy Stadionie Narodowym). Zapewne uda si´
równie˝ skomunikowaç specjalnà kolejkà lotnicze
Ok´cie z centrum miasta. Kupiç 16 elektrycznych zestawów kolejowych elf, których nikt po mistrzostwach
nie zabierze ze sobà. A inny przykład, tym razem
z Gdaƒska, to Trasa Słowackiego, zmodernizowana ogromnym (wy˝szym ni˝ budowa stadionu) kosztem 1,2 mld złotych. I inne, podobne inwestycje
(przeprawy, obwodnice) w Poznaniu czy Wrocławiu.
CoÊ drgn´ło i w Warszawie, choç szumnie zapowiada-
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reprezentacje i dzi´ki temu łatwiej im b´dzie liczyç
na innych goÊci z tych paƒstw w najbli˝szych latach.
Inny bonus: w kieszeniach przedsi´biorczych
mieszkaƒców (nie mówiàc ju˝ o kupcach czy restauratorach) miast-organizatorów i przyległych miejscowoÊci mogà te˝ zostaç spore pieniàdze, np. za wynajmowanie kwater kibicom. Niedawno Paweł Adamowicz,
prezydent Gdaƒska, w rozmowie z Gazetà Wyborczà
mówił o erupcji przedsi´biorczoÊci turystycznej zwiàzanej z Euro.

Smuda uratuje PO?
Zacz´liÊmy od niech´ci do polityki, ale zakoƒczmy nawiàzaniem do polityki. Otó˝ mo˝e byç tak, ˝e sportowe
osiàgni´cia b´dà miały wpływ na jej kształt w najbli˝szej przyszłoÊci. To nie do koƒca ˝arty.
Wolno bowiem z du˝à dozà prawdopodobieƒstwa
zało˝yç, ˝e wyniki polskiej reprezentacji na Euro 2012
bezpoÊrednio przeło˝à si´ na sonda˝owe wyniki partii
politycznych. Im wy˝ej zajdà Polacy, tym wi´cej
punktów procentowych zdob´dzie partia rzàdzàca,
tym bardziej si´ umocni – i w konsekwencji zniknie
widmo rzàdu mniejszoÊciowego
lub wczeÊniejszych wyborów.
Słabe mecze i odpadni´cie ju˝
w pierwszej fazie rozgrywek spowodujà spadek notowaƒ PO,
kosztem umocnienia partii opozycyjnych, z tym, ˝e trudno pokusiç
si´ o prognoz´: których mianowicie (PiS-u, Palikota, SLD, a mo˝e
PSL coraz cz´Êciej wyst´pujàcego w tym charakterze?). A poniewa˝ Platforma – ze swym zakochanym w futbolu liderem-premierem – ostatnio gwałtownie
nurkuje*, to wolno zaryzykowaç
stwierdzenie, ˝e jej przyszłe losy
w jakimÊ sensie le˝à tak˝e w głowie trenera Franciszka Smudy,
r´kach Wojciecha Szcz´snego
albo w nogach Kuby Błaszczykowskiego i ich kolegów. Scenariusz lewarowania (to modne dziÊ,
choç bankowe okreÊlenie) partii
rzàdzàcej poprzez sportowe sukcesy bynajmniej nie nale˝y do kategorii political fiction.
Przypomn´ – tu akurat chyba
wiarygodne – statystyki z czasów
PRL. Otó˝ gdy Górnik Zabrze wygrywał wa˝ne mecze w europejskich pucharach, nast´pnego
dnia wzrastał fedrunek w´gla. I to
wbrew rozsàdnym przewidywaniom, bioràcym pod uwag´
obiektywne czynniki w rodzaju
kaca i towarzyszàcej mu zrozumiałej absencji po fetowaniu
zwyci´stwa.
Wracajàc na dzisiejsze podwórko, a raczej boisko: odpowiedê na pytanie, do jakiej kategorii (wiktorii czy kl´ski) zakwalifikowaç wzrost lub spadek notowaƒ tej czy
innej partii, zale˝y oczywiÊcie od tego, kto jakiej kibicuje.
Natomiast nie mo˝e byç wàtpliwoÊci co do tego,
˝e dopiero przyszłoÊç poka˝e, czy zainwestowaliÊmy
tylko w circenses, czy tak˝e w panem?
P. Amb.
Fot. PL.2012
*Według danych tu˝ sprzed Wielkanocy.
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REMONDIS Êwiadczy us∏ugi dla ponad 30 mln mieszkaƒców w 29 krajach Êwiata.
Dysponuje siecià 500 w∏asnych instalacji, zatrudnia 20.000 pracowników. Rocznie
REMONDIS zbiera, przetwarza i sprzedaje w przybli˝eniu 25 milionów ton surowców.
REMONDIS w Polsce dzia∏a ju˝ od 1992 roku! Obecnie posiada oddzia∏y w 41 miastach
na terenie ca∏ego kraju oraz sieç 21 instalacji do sortowania odpadów komunalnych,
opakowaniowych, elektrorecyklingu i produkcji paliwa alternatywnego.

tel.: + 48 22 / 593 03 00, fax: + 48 22 / 5930301
e-mail: info@warszawa.pl

W Polsce REMONDIS
zbiera i przetwarza
ponad 1,5 mln ton
odpadów i surowców
wtórnych rocznie.

PRACODAWCY RP

Robert Kusiak,
prezes zarzàdu ID Marketing
z Wektorem!
Jedno z najwa˝niejszych wydarzeƒ
organizowanych przez polskich
pracodawców, co roku gromadzi
setki najwa˝niejszych osobistoÊci
dla polskiej gospodarki. Przyznawane corocznie ju˝ od 2002 r.,
Wektory Pracodawców RP w tym
roku wr´czono w wyjàtkowym miejscu – na Stadionie Narodowym
w Warszawie.
ektory trafiajà do osób, które swojà
działalnoÊcià w ró˝nych dziedzinach
gospodarki wskazujà kierunki mogàce
byç wzorem dla innych. Wyró˝nione postacie
wytyczajà tak˝e godne naÊladowania kierunki
post´powania, sà autorami nowatorskich rozwiàzaƒ, szczególnie cennych dla polskiej gospodarki i ˝ycia społecznego. Presti˝owe nagrody Pracodawców RP przyznawane sà tak˝e za działalnoÊç przynoszàcà szczególne korzyÊci polskiej
gospodarce oraz tworzenie klimatu sprzyjajàcego rozwojowi przedsi´biorczoÊci. Organizacja
honoruje tym wyró˝nieniem wybitne postaci – przedsi´biorców, polityków, dziennikarzy,
a tak˝e instytucje.
W tegorocznej edycji tej presti˝owej nagrody
jednym z wyró˝nionych został Robert Kusiak,
prezes ID Marketing SA. W uzasadnieniu Pracodawcy RP podkreÊlali mi´dzynarodowà ekspansj´ i spektakularne wejÊcie firmy na pocztowy
rynek naszych południowych sàsiadów – Czech
i Słowacji, a tak˝e konsekwencj´ w budowaniu
5
nowoczesnej i konkurencyjnej firmy.

W

Od lewej: Jan Krzysztof Bielecki, Robert Kusiak, Andrzej
Malinowski.
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5 Wektor to statuetka autorstwa Mi-

chała Kubiaka, symbolizujàca człowieka kroczàcego z podniesionà głowà, który nie zwa˝a na przeszkody
i przeciwnoÊci losu.
5 Wektory przyznawane sà od 2002 r.
5 W 10. edycji wr´czania Wektorów
wzi´ło udział ponad 400 osób.

LAUREACI 10. EDYCJI WEKTORÓW

Robert Kusiak, prezes ID Marketing SA
El˝bieta Bieƒkowska, Minister Rozwoju Regionalnego
Grzegorz Hajdarowicz, przewodniczàcy rady nadzorczej Presspublica
Zbigniew Jagiełło, prezes zarzàdu PKO BP
Dariusz Lubera, prezes zarzàdu TAURON Polska Energia SA
Kpt. Tadeusz Wrona

Robert Kusiak, prezes ID Marketing SA – laureat nagrody Wektor 2012.

Autostrada Wielkopolska SA
Gdaƒsk Transport Company SA
Krajowy Depozyt Papierów WartoÊciowych
CD Projekt RED
NAGRODA SPECJALNA – WEKTOR 20-LECIA
Bogusław Kott, prezes zarzàdu Banku Millennium SA

Wieczór zakoƒczył bal.
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100 dni rzàdu Tuska

Elba czy Waterloo?
Politolodzy, socjologowie oraz inni uczeni – a w Êlad za nimi politycy tudzie˝ media – twierdzà, ˝e jeÊli powołana do władzy partia i jej rzàd nie przeprowadzà zapowiadanych reform w ciàgu pół roku od wyborów, to nie przeprowadzà tych reform nigdy. Ale do oceniania wszyscy rwà si´ ju˝ po 100 dniach (˝e niby taka magiczna liczba?). Bez entuzjazmu, troch´ z musu, przyłàczamy si´ tej praktyki,
w paru miejscach nieco poza t´ setk´ wykraczajàc.
acznijmy od problematyki gospodarczej i finansów paƒstwa. Na dogł´bnà ocen´ czy analiz´ poczynaƒ rzàdu w takim aspekcie okres stu
dni wydaje si´ jednak o wiele za krótki, wi´c trzeba
raczej działaç wedle zasady „pierwsze koty za płoty”.
Przede wszystkim, sytuacj´ Polski w kontekÊcie
europejskiego i w du˝ej mierze Êwiatowego kryzysu,
po pierwszych trzech miesiàcach rzàdów drugiej ekipy Donalda Tuska nale˝y oceniç jako nadal niezłà.
A na tle reszty Europy nawet dobrà lub bardzo dobrà,
bioràc porównawczo pod uwag´ rozmaite wskaêniki
dotyczàce PKB, bezrobocia czy inflacji.
Polska nie jest ju˝ mo˝e tà niedawnà, słynnà
„zielonà wyspà”, ale pozostaje paƒstwem postrzeganym jako stabilne, z szansà na dalszy wzrost i jako
solidny partner w interesach. Musi cieszyç fakt, ˝e
Warszawa w rankingach atrakcyjnoÊci dla biznesu
zajmuje coraz wy˝sze miejsce, ostatnio nawet
przed Pary˝em i Londynem. Boli, ˝e generalnie,
w rankingach przychylnoÊci biznesowi cała Polska
regularnie spada na coraz dalsze miejsca, mimo niezmiennych zapewnieƒ kolejnych rzàdów – w tym
dwukrotnie Tuska – ˝e ju˝ „od wczoraj” wszystko zacznie si´ zmieniaç na korzyÊç.
Choç Polska wcià˝ jest obj´ta unijnà procedurà
nadmiernego deficytu, to poziom jej bezpieczeƒstwa
w wymiarze finansowym i gospodarczym jest uwa˝any za bardzo przyzwoity, a powa˝ne tytuły biznesowe,
jak „Financial Times”, piszà o nas jako graczu wagi
solidnej, z perspektywami na ci´˝kà. Niestety, z trudnych do poj´cia przyczyn (a˝ tak silny opór biurokracji?) w dziedzinach nie wymagajàcych przecie˝ dodatkowych Êrodków finansowych, akceptacji Komisji
Europejskiej etc., jak uproszczenie procedur szczelnie oblepiajàcych biznes – od wystawania przy licznych okienkach, poprzez skomplikowany kodeks pracy, po grz´zawisko VAT-u – w praktyce nic nie zostało zrobione. A przynajmniej nie w sposób zauwa˝alny dla przedsi´biorców (pracodawców).
Teraz wypada dodaç: ogólna sytuacja gospodarcza paƒstwa ma i to do siebie, ˝e jeÊli jest korzystna – albo bez ˝adnych „ale”, albo na tle innych – to
łatwo zasługi w tej mierze zapisywaç na własne,
w tym przypadku rzàdowe, konto. A wszelkie doły
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oraz recesje zwalaç na trudnoÊci i okolicznoÊci,
na które nie ma si´ wpływu, czyli tzw. obiektywne.
Pami´tamy chyba, ˝e dobre wyniki gospodarcze
i stosunkowo niskie bezrobocie za czasów rzàdów koalicji PiS-LPR-Samoobrona kwitowano komentarzem: „dzieje si´ tak, poniewa˝ zaabsorbowani szukaniem układu i stosunkami wzajemnymi, szcz´Êliwie nie majà ju˝ czasu na zajmowanie si´ gospodarkà i finansami”. Trzeba jednak – gwoli sprawiedliwo-

Êci – przypomnieç o wykorzystaniu znakomitej koniunktury do obni˝ania podatków dla przedsi´biorców.

Wpadki i wypadki
Pierwszà wpadkà rzàdu była – co przyznał sam Donald
Tusk, podsumowujàc podczas specjalnej konferencji
prasowej 100 dni pracy swego rzàdu – fatalnie
(w ocenie premiera: tylko „êle”) wprowadzona i sama
w sobie nieudana ustawa refundacyjna. Niewàtpliwie,
była to pora˝ka na całej linii. Rzàd, co jest trudnà
sztukà, nie potrafił trafiç do ˝ a d n e j z zainteresowanych stron: ani do pacjentów, ani do lekarzy, ani
do aptekarzy, ani do koncernów farmaceutycznych. I to w sytuacji, kiedy czasu na to było mnóstwo.
W obliczu niepodwa˝alnych faktów rozwiał si´
mit o dobrodziejstwach ustawy dla ogółu chorych
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kosztem krwio˝erczych koncernów. Ochrona zdrowia
licznych grup najci´˝ej i przewlekle chorych osób zacz´ła wyglàdaç na kpin´. W rezultacie Ministerstwo
Zdrowia szuka dziÊ sposobów, aby obejÊç przygotowane przez siebie (sic!), za czasów minister Ewy Kopacz, przepisy i płaciç jakàÊ okr´˝nà drogà za leczenie chorych np. na białaczk´ czy raka piersi.
Sytuacj´ niewàtpliwie pogorszył fakt, ˝e sama
p. Kopacz, dziÊ marszałek Sejmu odci´ła si´ od własnych wczeÊniejszych pomysłów, dajàc do zrozumienia, ˝e ich rezultaty ju˝ jej nie obchodzà, zaÊ nast´pca w fotelu ministra zdrowia, Bartosz Arłukowicz, najpierw w sposób niedopuszczalnie arogancki
reagował na wszelkà krytyk´ nowych rozwiàzaƒ, by
nast´pnie przyznaç si´ cz´Êciowo do nie swoich bł´dów. A˝ dziwne, ˝e premier tak dbajàcy o słupki popularnoÊci dopuÊcił w jednym z najwa˝niejszych resortów do istnej strzelaniny nie tylko w stop´, ale
i w kolano, a nawet jeszcze wy˝ej.
Personalnà wpadkà wydaje si´ równie˝ powierzenie Joannie Musze stanowiska ministra sportu. I nie chodzi ju˝ o oÊmieszajàce awantury wokół
kilkukrotnego oddawania do u˝ytku niegotowego
Stadionu Narodowego, odkładania imprez, a zwłaszcza wielkiej kontraktowej premii dla nieudanego
nadzorcy programu (na kształt dawno temu zawarte-
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go, a nast´pnie zmienianego kontraktu, którego ojców do dziÊ nie znaleziono, Mucha nie miała przecie˝ wpływu)… Chodzi o lekcewa˝enie opinii publicznej oraz samego urz´du przez premiera, który
mianował ministrem osob´, która wczeÊniej przyznała, ˝e nie ma poj´cia o dziedzinie, jakà b´dzie zarzàdzała. I oczywiÊcie o zgod´ samej osoby, o kilka
jej wypowiedzi faktycznie udowadniajàcych rozczulajàcà nieznajomoÊç przedmiotu, no i oczywiÊcie
o tzw. afer´ fryzjerskà.
Innà wpadkà, do której przyznał si´ sam premier,
był całokształt sprawy pod kryptonimem ACTA:
„W sprawie porozumienia ACTA zabrakło nam refleksu, ale nie zabrakło odwagi, by przyznaç, ˝e mo˝na w tej sprawie zmieniç zdanie” – przyznał Tusk.
Zgoda, ale chodzi o coÊ powa˝niejszego.
Cała ta historia pokazała, ˝e – uÊpiona ponownym sukcesem wyborczym? – Platforma Obywatelska i jej rzàd straciły podstawowe umiej´tnoÊci niezb´dne do skutecznych dla siebie tudzie˝ rozsàdnych
dla społeczeƒstwa sposobów na sprawowanie i zachowanie władzy: umiej´tnoÊç krytycznego spojrzenia na własne poczynania (refleksj´); umiej´tnoÊç
rozpoznania problemu (wyobraêni´); umiej´tnoÊç
właÊciwej i szybkiej reakcji (refleks), a przede
wszystkim – umiej´tnoÊç konsultowania si´ ze spo-

łeczeƒstwem oraz intelektualnà zdolnoÊç do przedstawiania i uzasadniania własnych poczynaƒ (kontaktowoÊç).
Smutna w gruncie rzeczy konstatacja premiera,
˝e jego rzàd „uczy si´ nowego Êwiata i tej nowej rzeczywistoÊci”, zabrzmiała niczym deklaracja bezradnoÊci, jak˝e inna ni˝ przed wyborami w 2007 roku.
Na plus mo˝na jednak zapisaç, i˝ faktycznie nie zabrakło odwagi, by przyznaç si´ do bł´du i zmieniç
zdanie, choç tak naprawd´ to nie do koƒca wiadomo,
na jakie.
I na koniec tej cz´Êci raz jeszcze wróçmy do spraw
personalnych, wizerunkowo fatalnych dla rzàdu. Oto
poÊrodku burzy zwiàzanej z proponowanà nowà ustawà
emerytalnà, w ogniu najgor´tszych dyskusji jego własny minister finansów Jacek (Vincent) Rostowski
oraz koalicyjny wicepremier i minister gospodarki
w jednej osobie Waldemar Pawlak, publicznie obwieszczajà swe wota nieufnoÊci wobec paƒstwowego,
właÊnie zaprezentowanego, przyszłego systemu emerytalnego. Niewiarygodne, ale prawdziwe.

Realizacja exposé
Trzeba przyznaç, ˝e w tej materii szybkoÊcià działania
premier i jego rzàd zaskoczył Polaków, uprzednio
przyzwyczajanych raczej do zachowawczych skłonnoÊci PO. Jednych zaskoczył pozytywnie, innych negatywnie. Niektóre rozwiàzania – jak bardzo dyskusyjne podniesienie składki rentowej dla przedsi´biorców, czy wprowadzenie składki zdrowotnej dla rolników – ju˝ wdro˝ono. Niewàtpliwie majà one gorzki
smak dla zainteresowanych. Ale jeszcze bardziej
gorzki smak dla ogółu ma zaproponowana reforma
„67”, czyli emerytalna. Wbrew zapowiedziom niektórych publicystów i licznych analityków, reforma ta
bynajmniej nie okazała si´ mruganiem Tuska w kierunku rynków finansowych. Mimo silnych protestów
zwiàzków zawodowych, jak równie˝ opozycji (co raczej na jedno wychodzi) – została podj´ta i wszystko
wskazuje na to, ˝e b´dzie doprowadzona do koƒca
po ostatnich modyfikacjach.
OczywiÊcie, ta sama opozycja wczeÊniej krytykowała rzàd za lenistwo, ucieczk´ przed niezb´dnymi
reformami i ogólny marazm.
W realizacj´ exposé wpisuje si´ tak˝e sprawa likwidacji Funduszu KoÊcielnego. Bioràc pod uwag´
rozmiary dawniejszych, niespełnionych obietnic reformatorskich, wydawaç by si´ mogło, ˝e i to tylko
zapowiedê bez przyszłoÊci, wywołana niczym innym
jak reakcjà na antyklerykalnà czy nawet antykoÊcielnà
krucjat´ (o ile to właÊciwe słowo) Janusza Palikota
i odniesiony dzi´ki niej sukces partii jego imienia.
Powiedzmy sobie szczerze: sam fundusz to kwestia zaledwie 100 mln zł, istotniejsza jest natomiast
pierwsza po 1989 roku próba postawienia pod znakiem zapytania zasadnoÊci przywilejów (a przynajmniej jednego) koÊcielnych, co w odniesieniu
do KoÊcioła katolickiego jeszcze przed chwilà zdawało si´ zuchwałoÊcià nie do wyobra˝enia.
Tym niemniej proponowana zmiana jest tylko niewielkim krokiem w kierunku racjonalizacji finanso- ˜
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wych stosunków pomi´dzy Paƒstwem a KoÊciołami,
zwłaszcza katolickim, którego katecheci, a tak˝e kapelani bez wojska obcià˝ajà bud˝et na około miliard
złotych rocznie.

Zdaniem Pracodawców RP
W podsumowaniu rzàdowej „studniówki” nie mo˝e
oczywiÊcie zabraknàç przypomnienia głosu Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej.
– Pierwsze sto dni drugiego rzàdu Donalda Tuska min´ło pod znakiem spektakularnych wpadek
i zbyt widocznego chaosu w pracach jego gabinetu, ale tak˝e potrzebnej Polsce determinacji, by zaczàç wa˝ne reformy – stwierdził Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawców RP, w zwiàzku ze
wspomnianà wy˝ej samoocenà premiera Tuska.
Zdaniem A. Malinowskiego, casus ACTA obna˝ył
jeden z głównych problemów tworzenia prawa
w Polsce: brak właÊciwie prowadzonych konsultacji
społecznych, co doprowadziło do niewidzianych
od dawna społecznych protestów na takà skal´. Dobrze, ˝e premier umiał si´ wycofaç, ale bardzo niedobrze, i˝ rzàd potrafi w taki sposób pracowaç
(a mo˝e nie pracowaç?) nad umowà mi´dzynarodowà, rodzàcà równie dalekosi´˝ne skutki.
– Pora˝kà rzàdu jest te˝ zamieszanie wokół
ustawy refundacyjnej. A wystarczyło tylko uwa˝nie
wsłuchaç si´ w nasze argumenty przekazywane rzàdowi w toku prac nad ustawà – podkreÊlił prezydent
Pracodawców RP. W jego (tym razem sarkastycznej) opinii, na nagrod´ w kategorii kuriozum roku
zasługuje tłumaczenie towarzyszàce podniesieniu
pracodawcom wymiaru składki rentowej: przedsi´biorcy majà du˝o pieni´dzy na kontach i ich nie inwestujà, mo˝na wi´c je zabraç, aby pracowały
w gospodarce.
– Z kolei na plus rzàdowi mo˝na zapisaç przyspieszenie reformy wymiaru sprawiedliwoÊci i prace nad trzecià ustawà deregulacyjnà – mówił Andrzej Malinowski.
Pracodawcy RP podkreÊlajà tak˝e burz´ wywołanà tzw. podatkiem miedziowym i oczywiÊcie projektem ustawy majàcej na celu podniesienie wieku
emerytalnego.
Zdaniem naszej organizacji, proponowany wymiar nowej daniny pokazuje, i˝ według polskiego
rzàdu naprawa sytuacji finansów publicznych mo˝e
si´ udaç tylko i wyłàcznie poprzez zmiany po stronie przychodowej bud˝etu. Z kolei podniesienie
wieku emerytalnego jest konieczne, ale potrzebne
sà programy aktywizujàce zawodowo zarówno osoby młode, jak i te w wieku 50+ i 60+, zmiany
w prawie pracy, a tak˝e deregulacja gospodarki.
Zdaniem Pracodawców RP, reforma powiedzie
si´ jedynie wtedy, gdy tworzone b´dà nowe miejsca pracy. Te zaÊ powstanà tylko wówczas, gdy
przedsi´biorstwa b´dà funkcjonowały w optymalnym otoczeniu prawnym, do czego wcià˝ nie jest
blisko.

Polska, a sprawa Unii
Na arenie mi´dzynarodowej rzàd zaanga˝ował si´
w działania na rzecz przyj´cia przez Polsk´ paktu fiskalnego, ale z zało˝eniem, ˝e głównà zasadà działania paktu nie b´dà spotkania tylko w gronie krajów
strefy euro i ˝e pakt nie b´dzie zagra˝ał wspólnemu
podejmowaniu decyzji w UE. Szerokim echem odbiło si´ te˝ wystàpienie R. Sikorskiego w Berlinie,
w którym szef MSZ skierował do Niemiec mocny apel
o obron´ strefy euro. I generalnie o bardziej stanowcze włàczenie si´ RFN w sprawy unijne: „nie boj´ si´
niemieckich czołgów, obawiam si´ niemieckiej bezczynnoÊci”.
Pozostawiajàc otwartà spraw´ czołgów (14 Leopardów z Bundeswehry uczestniczyło niedawno we
wspólnych z polskà brygadà zmechanizowanà manewrach przy naszej zachodniej granicy), trzeba
stwierdziç, ˝e w sprawach paktu nie b´dziemy jednak
bezpoÊrednio dopuszczani do stołu podczas przyszłych negocjacji. Czemu skàdinàd trudno si´ dziwiç, skoro nie nale˝ymy do strefy euro. Na otarcie łez
dostaliÊmy obietnic´, z której wynika, ˝e – przepraszam za przewrotny komentarz – o decyzjach euromo˝nowładców b´dziemy powiadamiani nie po ich
(decyzji) powzi´ciu, ale byç mo˝e wczeÊniej.
I dlatego nie do koƒca mo˝na si´ zgodziç z premierem Tuskiem, gdy mówi, ˝e „spór, w którym Polska miała aktywny i znaczàcy udział, spór o to, czy
rozdzieliç Europ´ na dwie cz´Êci – euro i nie euro – rozstrzygn´liÊmy na korzyÊç stanowiska, które
podzielała i promowała Polska”. Nadal istnieje Europa euro i Europa „nie euro”, a Polska jak pozostawała, tak pozostaje poza tà pierwszà. I ˝adne zakl´cia
nie pomogà dopóty, dopóki nie dołàczymy do eurolandu.
Otwartà pozostaje kwestia oceny skutecznoÊci
naszych negocjacji w kwestii bud˝etu Unii na lata 2014–2020, poniewa˝ dopiero si´ rozpocz´ły
i trudno dziÊ mówiç o jakichkolwiek rezultatach
(na ten temat obszernie – w artykule pt. Dokàd zmierzasz Europo?).
***
Ostatnio, w porównaniu do okresu 100 dni, we
wszystkich sonda˝ach notowania rzàdu i samego Donalda Tuska wyraênie spadły.
Nie chcemy niczego sugerowaç. PT Czytelnicy
sami sobie odpowiedzà, czy snujàc porównania – toutes proportiones gardées – do losów pewnego innego wielkiego bossa, Donald Tusk ze swym rzàdem
trafił ju˝: na Elb´, z szansà na (1) błyskotliwy acz
krótkotrwały (znów słynne 100 dni?) powrót dobrych
notowaƒ; (2) z szansà na długotrwały wzrost i powodzenie w kolejnych wyborach; (3) z szansà na wym´czone trwanie.
A mo˝e bliskie jest Waterloo, po którym ster
przejmie rzàd niekoniecznie lepszy, ale atrakcyjniejszy, bo nowy?
P. A.

Gaz łupkowy
w wielostronnej
ocenie UE
W tym roku Komisja Europejska opublikowała ju˝ dwa raporty dotyczàce
gazu z łupków. Z raportów wynika, ˝e
nie ma potrzeby wprowadzania nowych przepisów unijnych w sprawie
poszukiwania gazu w łupkach, poniewa˝ znakomicie czynià to regulacje
ju˝ istniejàce. Ale to bynajmniej nie
koniec unijnych raportów. Komisja
Europejska przygotuje w tym roku
jeszcze cztery.
ierwszy ma oceniç wpływ uzyskiwania gazu
łupkowego na Êwiatowe rynki energii. Dowiemy si´ z niego m.in., jakie b´dà konsekwencje kontraktów z Gazpromem. Kolejny raport,
szykowany jest na zlecenie dyrekcji generalnej KE
do spraw Êrodowiska. Ma odpowiedzieç na pytania
dotyczàce wpływu wydobycia gazu z łupków
na Êrodowisko. To nie wszystko w tej materii, bo inna dyrekcja generalna – do spraw działaƒ w dziedzinie klimatu – zamówiła raport, który ma oceniç,
co jest bardziej dla Êrodowiska szkodliwe: wydobycie gazu z łupków czy te˝ wydobycie i zu˝ywanie
w´gla. Na podstawie wszystkich problemowych raportów KE zleci opracowanie raportu zbiorczego,
który ma si´ staç podstawà dla polityki unijnej
w najbli˝szych latach w sprawie łupków.
Uzupełnieniem zlecanych przez KE raportów
mogà byç opracowania w sprawie gazu z łupków
przygotowywane przez komisje Europarlamentu.
Komisja ochrony Êrodowiska, zdrowia publicznego
i bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊci postanowiła sprawdziç,
na ile prawdziwe sà alarmistyczne wnioski, nader
niekorzystne dla gazu łupkowego, opracowane
w ub. roku przez niemieckich ekspertów. W rezultacie szykuje na ten temat odr´bne sprawozdanie.
Z kolei komisja przemysłu, badaƒ naukowych
i energii bada, jaki b´dzie wpływ gazu wydobywanego z łupków na energetycznà przyszłoÊç naszego
kontynentu.
Wszystkie te raporty w du˝ym stopniu b´dà
oparte na prognozach i ocenie teoretycznej. Bardziej praktyczny charakter, oparty na konkretnych
doÊwiadczeniach, mo˝e mieç opracowywany
od trzech lat raport o gazie z łupków, zlecony przez
administracj´ USA. Mo˝e mieç, jeÊli dotychczasowe rezultaty, dotyczàce zarówno korzyÊci energetycznych, jak i wpływu na Êrodowisko naturalne,
zostanà przedstawione w miar´ obiektywnie. 5
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Styk nauki z przemysłem

Horyzont 2020
badaƒ tzw. stosowanych. Rok temu otwarto w Krakowie Narodowe Centrum Nauki, którego zadaniem jest
przygotowywanie konkursów na finansowanie prac
badawczych w dziedzinie badaƒ podstawowych. JednoczeÊnie działa specjalna agencja: Narodowe Cenakà propozycj´ przedstawiła paƒstwom człontrum Badaƒ i Rozwoju, która wspiera badania stosokowskim oraz europosłom Komisja Europejwane.
ska, jednoczeÊnie wymieniajàc kwot´ 80 mld
Wspólnym zadaniem obu instytucji jest wdro˝enie
euro, jakà na innowacyjnoÊç chciałaby otrzymaç
nowego podejÊcia do finansowania nauki, polegajàcew nowym, siedmioletnim bud˝ecie (kwota ta jest
go na zwi´kszaniu Êrodków finansowych rozdzielanych
o 13 mld euro wi´ksza w porównaniu z obecnie realina zasadzie konkursowej mi´dzy naukowców i w konzowanym bud˝etem). JeÊli propozycja dotyczàca
sekwencji na oÊrodki naukowe, w których ci naukowcy
sposobu rozdziału Êrodków zostanie w zasadzie przydziałajà. Jest to zatem odejÊcie od zasady finansowaj´ta – a na ogół spotyka si´ z poparciem w negocjania nauki metodà przydzielania Êrodków statutowych
cjach – zamiast dotychczasowych trzech ró˝nych
instytucjom za to, ˝e istniejà. Im wi´cej grantów
programów na wsparcie badaƒ, utworzony zostanie
w konkursach zdobywajà pracownicy instytutu, tym
lepsza jest pozycja placówki. Natomiast pod znakiem
jeden: Horyzont 2020.
zapytania mo˝e stanàç sens dalszego istnienia instytucji naukowych, których pracownicy nie sà w stanie
Nie b´dzie trzech programów, b´dà trzy priorytety,
zdobywaç grantów. Tym instytucjom gro˝à nie tylko
ale podporzàdkowane jednemu celowi – przyspietrudnoÊci finansowe, ale nawet upadłoÊç.
szeniu działaƒ innowacyjnych. Pierwszy priorytet ma
Miniony rok przyniósł ju˝ pewne doÊwiadczenia.
byç skierowany pod adresem nauki. 24 mld euro zoRada Narodowego Centrum Nauki, zło˝ona z 24 wystanà przeznaczone na finansowanie prac badawbitnych naukowców, reprezentujàcych szeroki zakres
czych i kształcenie naukowców.
dyscyplin, przygotowała szeÊç typów konkursów,
Drugi priorytet nastawiony jest na przemysł. Nieogłosiła jedenaÊcie konkursów i rozstrzygn´ła pi´ç.
co mniej ni˝ na nauk´, bo 18 mld euro ma byç przeWyniki były obiecujàce. Naukowcy zgłosili blisko 15
znaczone dla przedsi´biorstw, które chcà wprowadziç
tysi´cy wniosków, z których do finansowania w pona rynek innowacyjne produkty lub prowadzà badania
staci grantów zakwalifikowano ponad 1900, na łàczw niektórych kluczowych dziedzinach, jak np. mikronà sum´ pół miliarda złotych.
elektronika czy nanotechnologie. Trzeci priorytet:
W tych pierwszych pi´ciu konkursach zdecydoszukanie rozwiàzaƒ dla najwi´kszych problemów
Czy sà zatem szanse, aby Polska znaczàco zwi´kszywanie prym wiedli naukowcy z Uniwersytetu WarwspółczesnoÊci: zmian demograficznych, energii,
ła w najbli˝szych latach liczb´ zdobywanych kontrakszawskiego (170 grantów), Jagielloƒskiego (165)
surowców mineralnych. Na te cele planuje si´ przetów na badania i rozwój? Zmianie ulega koncepcja fioraz im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (79). Dobre
wyniki uzyskali tak˝e pracownicy niektórych instytuznaczyç ponad 30 mld euro.
nansowania badaƒ podstawowych, a tak˝e wspieranie
tów Polskiej Akademii Nauk: Instytut
W realizacji wszystkich trzech
Biologii DoÊwiadczalnej im. Nenckiego
priorytetów projektodawcy HoryzonUdział innowacyjnych firm wÊród przedsi´biorstw z ponad 10 pracownikami w %
z Warszawy, Instytut Rozrodu Zwierzàt
tu 2020 liczà na zacieÊnienie współi Badaƒ ˚ywnoÊci z Olsztyna, Instytut
pracy biznesu z naukà.
Chemii Fizycznej z Warszawy. Słabiej
Preferowane majà byç małe
wypadły placówki badawcze zwiàzane
i Êrednie firmy, dla których opracowaz gospodarkà, choç niektóre z nich uzyno uproszczony program grantowy.
skały dobre wyniki, jak np. Instytut
Przewidziano równie˝ zach´t´ dla tych
Ochrony RoÊlin, a tak˝e Paƒstwowy ZaMSP, które zdecydujà si´ na innowacje
kład Higieny.
w produkcji, usługach czy w organizacji przedsi´biorstwa. Dla takich firm
przeznaczone b´dà po˝yczki i gwaranSzczególnie pozytywnie nale˝y oceniç
cje na ogólnà sum´ 2,5 mld euro. Jak
fakt, ˝e młodzi naukowcy, rozpoczynaobliczono, dzi´ki tym działaniom prajàcy dopiero karier´ zawodowà, zdobyli
wie 40 tys. firm b´dzie mogło stwogranty na łàcznà sum´ ponad 170 mln ˜
rzyç ca 30 tysi´cy nowych miejsc pra-

Od 2014 roku majà obowiàzywaç nowe zasady rozdzielania pieni´dzy unijnych na badania i rozwój.

T

Jeden program – trzy priorytety

cy oraz wprowadziç na rynek około 900 nowych produktów.
Horyzont 2020 ma za zadanie wspomagaç najlepsze projekty, niezale˝nie od tego, gdzie powstajà.
To zało˝enie stawia w uprzywilejowanej sytuacji paƒstwa, które majà silne zespoły naukowe, dobrze
współpracujàce z przemysłem, a w efekcie dobre wyniki w sferze badaƒ i innowacji. Tak˝e wi´ksze szanse na uzyskiwanie grantów, po˝yczek i gwarancji b´dà miały regiony bardziej zaawansowane, jeÊli idzie
o badania i rozwój, w porównaniu z regionami słabszymi.
Preferowanie silnych w programie Horyzont 2020
grozi pogł´bianiem istniejàcych ju˝ dysproporcji. Jak
wynika z dotychczasowych danych, dotyczàcych
zdobywania kontraktów na badania i rozwój w latach 2007–2013, w czołówce znajdujà si´ Francja,
Belgia, Szwecja i Luksemburg, natomiast koƒcowe
pozycje zajmujà Polska, Portugalia, Włochy, Litwa,
W´gry, Słowenia, Bułgaria i Rumunia.
Przyczyny naszego zacofania w tej dziedzinie sà
dwie. Poziom polskiej nauki, w porównaniu z zachodnià Europà jest, niestety, niski, o czym mo˝e Êwiadczyç bardzo odległa pozycja czołowych polskich
uczelni w rankingu Êwiatowym. Po drugie, nadal słabe jest zainteresowanie działajàcych w Polsce przedsi´biorców sektorem badaƒ i rozwoju. Wielu z nich
woli korzystaç z efektów prac badawczych zagranicznych oÊrodków naukowych.

Najlepszym – granty

Brawa dla młodych naukowców
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zł, czyli ponad jednà trzecià całoÊci. Dobrze wró˝y to
tegorocznym zmaganiom konkursowym i rozwojowi
polskiej nauki.
Nie mo˝na natomiast przymykaç oczu na próby
negowania zasadnoÊci nowego systemu finansowania nauki ze strony niektórych, zagro˝onych w swoim
istnieniu, placówek naukowych. Reakcje instytutów
i uczelni bowiem sà ró˝ne. Cz´Êç instytutów, których
pracownicy przegrali w konkursach, planuje wzmocnienie kadry, Êciàga dobrych naukowców, w tym
młodych, rokujàcych nadzieje na badawcze sukcesy.
Sà wy˝sze uczelnie, które racjonalnie oceniajàc własne mo˝liwoÊci, rezygnujà z ambicji badawczych
i koncentrujà swojà działalnoÊç na dydaktyce. Nie
brak jednak osób zajmujàcych eksponowane stanowiska w placówkach naukowych, które starajà si´
zdyskredytowaç nowy system konkursowego finansowania badaƒ naukowych, twierdzàc, ˝e spowoduje
on likwidacj´ instytutów niezb´dnych ze wzgl´dów
presti˝owych i naukowych oraz ogranicza zakres badaƒ podstawowych.
Czy uda si´ zatem w najbli˝szych latach doprowadziç do sytuacji, w której całoÊç Êrodków przeznaczonych na rozwój badaƒ naukowych b´dzie rozdzielana drogà konkursów na najlepsze projekty? O tym
zadecydujà nie tylko efekty nowego systemu, na które trzeba cierpliwie poczekaç, ale stanowisko politycznych decydentów.

Dokàd zmierzasz,
Unio
Zbli˝a si´ przełom 2013 i 2014 roku: data rozgraniczajàca koniec i poczàtek wieloletnich okresów normujàcych finansowe, i nie tylko, funkcjonowanie Unii Europejskiej. Powoli zmierzajà ku koƒcowi działania wynikajàce z siedmioletniego
okresu 2007–2013, choç wykorzystanie Êrodków i rozliczenia potrwajà jeszcze
par´ lat.

Wskaênik innowacyjnoÊci krajów UE mierzony w skali
od 0 do 1 na podstawie 29 ró˝nych kryteriów
0,7
0,636

0,622
0,596

0,6

0,575 0,574 0,573

0,5

0,4
0,328

Luksemburg harmonijnie łàczy histori´ z nowoczesnoÊcià. W gł´bi odr´bny kompleks bankowo-administracyjno-sàdowy. W Luksemburgu jest 166 banków, w tym Europejski Bank Inwestycyjny. A tak˝e Trybunału SprawiedliwoÊci UE.

0,317 0,313 0,313

0,3

0,261
0,231

0,2

èród∏o: KE

otwa

Bu garia

Litwa

Rumunia

gry

Polska

Dania

Austria

Niemcy

W. Brytania

Szwecja

Finlandia

0

Alternatywa upadłoÊci

KorzyÊci z nowego systemu finansowania badaƒ
odnoszà, jak widaç, i b´dà odnosiły silne, pr´˝ne
oÊrodki naukowe, z reguły skoncentrowane w du˝ych
metropoliach, nieproporcjonalnie notabene usytuowanych na terenie kraju. Mo˝e si´ to odbiç niekorzystnie na rozwoju gospodarczym i społecznym niektórych regionów, zwłaszcza na tak zwanej Êcianie
wschodniej. Niebezpieczeƒstwo dostrze˝ono nie tylko w naszym resorcie rozwoju regionalnego, ale
i w Brukseli. Antidotum b´dzie si´ szukaç w rozdziale Êrodków z programów funduszu spójnoÊci. Ale
z tym trzeba poczekaç do zatwierdzenia nowego unijnego bud˝etu.
5
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Unii, w Komisji Europejskiej i w Parlamenoprócz mediów wieszczàcych bankructwa, prognozy
cie, a tak˝e w poszczególnych krajach
agencji ratingowych, obni˝ajàcych poziom wiarygodczłonkowskich trwajà przygotowania
noÊci finansowej banków, a nawet paƒstw.
do uchwalenia nowego, siedmioletniego bud˝etu.
Jaki on b´dzie? Czego mogà po nim spodziewaç si´
W pesymistycznych na ogół rozwa˝aniach umykajà
kraje członkowskie nadrabiajàce – z unijnà pomoprzykłady kilku gospodarek europejskich, które potraficà – dystans cywilizacyjny, dzielàcy je od bogatły przezwyci´˝yç kryzys. Na prostà z kryzysu zadłu˝eszych partnerów? Projekt przedstawiony przez Kominiowego wychodzà Islandia i Łotwa. Islandia przez trzy
sj´ Europejskà jest znany. Dyskusje nad tymi propolata przeprowadziła gruntowne reformy. Na Łotwie pozycjami, negocjacje (i targi!) – trwajà.
trafiono, przy społecznej akceptacji, w jednym tylko
DziÊ, znacznie trudniej ni˝ przed rokiem, dwoma,
roku obni˝yç konsumpcj´
przewidzieç, jaki b´dzie ostaPomocà na przyszłoÊç dla
o 40%. Płace spadły w spoteczny kształt przyszłego buzagro˝onych paƒstw, a tak˝e dla tych, sób drakoƒski, ale poprawiła
d˝etu.
Sytuacja skomplikowała które lekcewa˝à sobie przestrzeganie si´ konkurencyjnoÊç gospodyscypliny finansowej, mo˝e byç
darki. Irlandia, której dług pusi´ przede wszystkim z powobliczny przekroczył 100% PKB
du kryzysu finansowego niezaostrzenie kryteriów kontrolnych.
i która, jako drugi kraj strefy
których paƒstw członkoweuro, po Grecji, otrzymała du˝à, mi´dzynarodowà poskich. Na czoło unijnych problemów wysun´ły si´ prómoc, skutecznie wdra˝a reformy strukturalne.
by ratowania upadajàcych lub zagro˝onych upadkiem
Wniosek: istnieje alternatywa dla upadłoÊci pogospodarek Grecji, Portugalii, ale tak˝e Hiszpanii
szczególnych krajów, istnieje mo˝liwoÊç zachowania
i Włoch oraz W´gier. Temperatur´ podgrzewajà,

W

0,1
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spójnoÊci strefy euro. Wymaga to determinacji i poÊwi´ceƒ społeczeƒstw, co zawsze jest problemem,
o czym najlepiej mogà Êwiadczyç strajki i demonstracje przeciw oszcz´dnoÊciom i reformom. Pomocà
na przyszłoÊç dla zagro˝onych paƒstw, a tak˝e dla
tych, które lekcewa˝à sobie przestrzeganie dyscypliny
finansowej, mo˝e byç zaostrzenie kryteriów kontrolnych w dziedzinie bud˝etu i finansów oraz system zach´t do reform strukturalnych, poczàwszy od Paktu
StabilnoÊci i Wzrostu, poprzez „Semestr Europejski”
(nowy element systemu zarzàdzania gospodarkà),
działalnoÊç Europejskiej Rady Oceny Ryzyka Systemowego, „szeÊciopak” przeforsowany m.in. przez Polsk´,
po Pakt Fiskalny. Z tym, ˝e obowiàzuje on tylko w Eurolandzie, i to te˝ z wyjàtkami.

teczny kształt nowego, siedmioletniego bud˝etu.
Podczas wst´pnej dyskusji
nad zało˝eniami przyszłego bud˝etu w Parlamencie Europejskim padło zdanie trafiajàce
w sedno zało˝eƒ dalszego rozwoju Unii. Na poczàtku obecnego
stulecia UE, jeszcze w składzie
„15”, uzgodniła tak zwanà strategi´ lizboƒskà. Jej podstawowym
celem miało byç uzyskanie
w 2010 roku pozycji najbardziej
konkurencyjnej gospodarki Êwiata. Daleko do realizacji tego celu,
ale jest on nadal wÊród unijnych
priorytetów.
I tu miejsce na zasygnalizowanie drugiego kryzysu, jaGdy stało si´ oczywiste, ˝e
ki prze˝ywa Unia. Nazwijmy go kryzysem jednoÊci
w zmieniajàcej si´ sytuacji go(z uwzgl´dnieniem ró˝norodnoÊci członkowskich),
spodarczej i finansowej Êwiata
wzgl´dnie kryzysem solidarnoÊci unijnej. Od lat Êciekonieczne jest sprecyzowanie
rajà si´ w Unii dwie koncepcje: zacieÊnienia współpranowych zało˝eƒ, opracowano
cy bàdê w ramach całej Wspólnoty, bàdê tylko wybranowà strategi´: Europa 2020. Jej
nych krajów. Ta druga koncepcja, zwana „Europà
priorytety:
dwóch pr´dkoÊci”, w ostatnich latach przybierała ró˝4 innowacje, które majà zane kształty. Najcz´Êciej dominujàcà rol´ w Unii miało
pewniç wyjÊcie z recesji i szybki
odgrywaç kilka paƒstw, skupionych wokół Niemiec
rozwój gospodarczy oraz Êwiatoi Francji. Ostatnio wyraênie wystàpił podział na kraje
wà konkurencyjnoÊç gospodarki Brukselska siedziba UE. Uj´cie niemal symboliczne dla dzisiejszej Unii: zwyci´˝y
strefy euro oraz pozostałe. Taki stan de facto, wbrew
unijnej, a tak˝e ograniczenie bez- jasna czy ciemna strona mocy (euro)?
usiłowaniom Polski, sankcjonuje Pakt Fiskalny i w tym
robocia,
kierunku zmierza polityka niektórych paƒstw, w szcze4 walka z wykluczeniem społecznym, w czym zatkało si´ z pełnym poparciem. Trwa dyskusja
gólnoÊci Francji. DziÊ w Europie przestała byç modwiera si´ pakiet działaƒ w ramach polityki socjalnej
nad zmianami w rozdziale Êrodków; dotyczy to zwłaszna teza, dobitnie przedstawiona przed kilku miesiàcai zainteresowanie statusem ˝ycia,
cza polityki rolnej, w której akcent ma byç poło˝ony
mi przez Radosława Sikorskie4 zielona gospodarka, czyli
na „rolniczà aktywnoÊç”, cokolwiek miałoby to oznago, o dà˝eniu do zacieÊniania
pogodzenie rozwoju gospodarczaç.
DziÊ w Europie przestała byç
współdziałania gospodarczego
czego z dbałoÊcià o ÊrodowiNiezale˝nie od kształtu kompromisu, jaki zostanie
modna teza o dà˝eniu
i politycznego a˝ po koƒcowy
sko.
ostatecznie osiàgni´ty, z góry mo˝na przyjàç, ˝e nowy
do zacieÊniania współdziałania
cel: federacj´.
To wszystko trzeba dobud˝et b´dzie dla Polski finansowo mniej korzystny
gospodarczego
i politycznego a˝
Kryzys finansowy, konieczstrzec i pomieÊciç w bud˝ecie
od obecnie realizowanego. Wy˝szy b´dzie nasz wkład
po koƒcowy cel: federacj´.
noÊç wspomagania krajów zaunijnym. Cele sà ambitne, budo bud˝etu Unii, czyli zmniejszy si´ wielkoÊç otrzymygro˝onych upadłoÊcià, powod˝et powinien im odpowiadaç.
wanych Êrodków netto. Przyb´dzie konkurentów
duje napi´cia bud˝etowe i obcià˝enia pieni´˝ne tych
Byç ambitny, czyli wi´kszy od obecnego, i to przy niedo Êrodków z polityki spójnoÊci.
krajów, które pomoc w ró˝nej formie finansujà. Wywokorzystnych uwarunkowaniach: kryzysu zadłu˝enioweJakby jednak nie patrzeç, tak˝e nowy bud˝et stwołuje to niezadowolenie ich społeczeƒstw, co jest istotgo wielu paƒstw członkowskich, perturbacji w strefie
rzy nam mo˝liwoÊci kontynuowania procesu modernine zwłaszcza w okresie przedwyborczym, jak np. ostateuro i recesji. Trudno si´ wi´c
zacji i rozwoju, w tempie
nio w Niemczech. Ma te˝ – co gorsza – ujemny wpływ
dziwiç, ˝e stanowisko Parlaoszałamiajàcym w perspektyZapewne papierkiem lakmusowym,
na stosunki mi´dzy paƒstwami członkowskimi, a tak˝e,
mentu Europejskiego, i˝ przywie dziesi´cioleci. Ale nie tylpokazujàcym, w jakim kierunku
nie ukrywajmy, mi´dzy płatnikami netto i tymi, którzy
szły bud˝et powinien byç
ko z tego powodu w naszym
zmierzaç b´dzie ju˝ w najbli˝szym
z unijnego bud˝etu uzyskujà wsparcie. Coraz cz´Êciej
wi´kszy od obecnego o 5%,
interesie le˝y umacnianie
czasie Unia, stanie si´ ostateczny
słychaç opinie w niektórych krajach, ˝e przyczynà
ma wielu zdecydowanych
jednoÊci całej Wspólnoty,
kształt nowego, siedmioletniego
trudnoÊci stało si´ rozszerzenie Unii.
przeciwników i to powa˝przezwyci´˝enia kryzysów zabud˝etu.
nych – wÊród paƒstw, które
dłu˝eƒ i przyspieszenia rozdo bud˝etu wi´cej wnoszà,
woju gospodarczego oraz poW jakim stopniu te opinie i nastroje b´dà oddziaływani˝ z niego otrzymujà.
litycznego. Sami, Êredniej wielkoÊci i Êrednio rozwiły na przyszłoÊç Europy? Czy umocni si´ kurs
Kolejne kontrowersje, których korzystnym rozwiàni´ty kraj europejski, niewiele lub prawie nic nie znana wzmacnianie całego organizmu unijnego? Czy te˝
zaniem jesteÊmy ˝ywo zainteresowani, dotyczà ÊrodczylibyÊmy w rozwijajàcym si´ Êwiecie. Nie ma altergór´ wezmà antagonizmy, narodowy egoizm i przewaków na polityk´ regionalnà (spójnoÊç) oraz na politynatywy dla Unii. Dotyczy to zresztà wi´kszoÊci paƒstw
˝à wewnàtrzunijny podziały na trzon mocniejszych,
k´ rolnà; do tej pory łàcznie na te cele przeznaczono
członkowskich.
5
bogatszych – i na peryferie? Zapewne papierkiem lakok. 80% całego bud˝etu). We wst´pnym stanowisku
musowym, pokazujàcym, w jakim kierunku zmierzaç
Parlament uznał, ˝e Êrodków na te działy wydatków nie
Fot. Ewa Ambroziewicz
b´dzie ju˝ w najbli˝szym czasie Unia, stanie si´ ostanale˝y obcinaç, co ju˝ na wst´pie negocjacji nie spo-

Kryzys unijnej jednoÊci

Nowy bud˝et papierkiem lakmusowym
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Czas dobrego
smaku!

Festiwal to równie˝ liczne konkursy, w tym presti˝owy
turniej o tytuł „Polskiej Nalewki Roku”, w którego szranki stajà twórcy tego arcypolskiego trunku.
Tydzieƒ póêniej przemierzajàcych Polsk´ smakoszy
czeka impreza niezwykła. Festiwal Smaku w Grucznie to
ju˝ legenda. Do malutkiej, malowniczo poło˝onej w Zakolu Dolnej Wisły wioski raz w roku przybywajà tłumnie
Festiwale smaku, dni lokalnej kuchni i kulinarne festyny jeszcze niedawno kojarzy- goÊcie z całej Polski. Na nadwiÊlaƒskiej łàce skosztowaç
ły nam si´ z podró˝ami po Hiszpanii, Włoszech czy południowej Francji. Od kilku mo˝na niezliczonych gatunków miodów, kujawskich
lat formuła kulinarnych festiwali i jarmarków podbija Polsk´. Dla jednych to intere- specjałów jak półg´ski czy Êliwkowe powidła, serów zasujàcy i smaczny pomysł na wakacje czy weekendowe wypady, dla innych – Êwiet- grodowych z całej polski czy doskonałych nalewek. Przyznawany tu co roku tytuł „Smak Roku” to jedno z najbarny sposób na dotarcie do klientów ze swojà ofertà i na promocj´ marki.
dziej presti˝owych wyró˝nieƒ dla małych producend pierwszych dni maja a˝ do wczesnej jetów ˝ywnoÊci „prawdziwej”. W Grucznie obejrzeç
sieni w naszych miastach, miasteczkach
mo˝na te˝ pokaz zaganiania owiec lub po prostu poi wsiach odbywa si´ kilkadziesiàt takich
pijaç Êwietnego w´grzyna, siedzàc na trawie w towasmacznych wydarzeƒ. Niektóre z nich sà typowo lorzystwie przyjaciół. Dla wielu tutejsza atmosfera nie
kalne, skierowane do mieszkaƒców gminy i organima sobie równych.
zowane siłami Lokalnych Grup Działania czy Kół GoPoczàtek wrzeÊnia to Europejski Festiwal Smaku
spodyƒ Wiejskich. Inne przyciàgajà dziesiàtki tysi´w Lublinie (13-15 wrzeÊnia). Malownicza Lubelszczycy mieszkaƒców i turystów, a towarzyszà im koncerzna, z jej ziołami, tłoczonymi na zimno olejami i winty, konkursy, pokazy kulinarne, warsztaty, sympozja
nicami to – jak mówià organizatorzy Festiwalu – „Proi nierzadko – ogólnopolska promocja.
wansja Wschodu”. Na lubelskiej Starówce obok straW pierwszy weekend (2-3) czerwca warto od- Chleby, sery, wina, w´dliny i wiele innych smakowitoÊci mo˝na znaganów z regionalnymi specjałami nie brakuje stoisk
wiedziç malowniczy Rynek we Wrocławiu i wziàç leêç podczas festiwalu na poznaƒskiej Starówce
z przysmakami z Ukrainy, Białorusi i Litwy.
udział w biesiadzie „Europa na Widelcu”. GospodaTam mo˝na te˝ posmakowaç specjałów kuchni
rzami odbywajàcej si´ w tym roku po raz czwarty
˝ydowskiej, tatarskiej, ormiaƒskiej, rosyjskiej czy
imprezy sà: prezydent Wrocławia Rafał Dutkiew´gierskiej. Festiwal lubelski to równie˝ okazja
wicz, Robert Makłowicz oraz Piotr Bikont. Najprzywoływania smaków kuchni Jagiellonów. Ponadwi´kszà atrakcjà – jak co roku – b´dzie wielki euroto odwiedzajàcy b´dà mogli wziàç udział w prezenpejski stół biesiadny. Szefowie kuchni wrocławskich
tacji lokalnych winnic, kibicowaç startujàcym w kurestauracji przygotujà kilkadziesiàt tysi´cy porcji
linarnym konkursie szkołom gastronomicznym i podaƒ reprezentujàcych kuchnie wszystkich krajów
słuchaç doskonałych koncertów na magicznym PlaEuropy. W ciàgu kilku godzin uczestnicy mogà odcu Po Farze.
byç kulinarnà podró˝ z Portugalii do Rosji czy te˝
Sezon koƒczy Festiwal Pasztecików i Potraw
z Irlandii przez Szwecj´ do Włoch. Scen´ wypełnià
z G´si odbywajàcy si´ na południu Wielkopolski
pokazy kulinarne w wykonaniu Roberta Makłowicza Parada kucharzy na Rynku we Wrocławiu
w Ostrzeszowie (21-22 wrzeÊnia).
i koncerty. Imprezie towarzyszy jarmark te˝ pod naTam w sposób szczególny gospodynie z Kół Gozwà „Europa na Widelcu”. Na kilkudziesi´ciu stospodyƒ Wiejskich, gospodarstw agroturystycznych
iskach b´dzie mo˝na si´ zaopatrzyç w oliwy, sery,
i liczni szefowie kuchni prezentujà prawdziwie fantawina, w´dliny i przetwory z całej europy oraz wielu
zyjne kompozycje pasztetów. Do konkursu stajà te˝
regionów Polski.
wymyÊlne, ale i bardzo tradycyjne potrawy z odkryOgólnopolski Festiwal Dobrego Smaku w Powanej na nowo polskiej młodej g´si owsianej. Jury
znaniu, który od szeÊciu lat odbywa si´ w połowie
ma pełne r´ce i pełne usta roboty.
sierpnia na poznaƒskim Starym Rynku, to jedTo tylko kilka z niezliczonej liczby wi´kszych
na z najwi´kszych imprez kulinarnych w Polsce. Tei mniejszych kulinarnych imprez we wszystkich zagoroczna edycja odb´dzie si´ w dniach 9-12 sierpkàtkach kraju. Z roku na rok jest ich coraz wi´cej. Fenia. Jak co roku organizatorzy przewidujà moc atrakstiwal Nieskoƒczonych Form Mleka w Sandomierzu,
cji. Najmłodsi uczestnicy b´dà mogli wziàç udział Na „Stole Jagiellonów” w Lublinie
Âwi´to Kaszubskiej Truskawki w Złotej Górze, kraw Dzieci´cych Warsztatach Smaku, przygotowujàc
kowskie Lato Leniwców, DolnoÊlàski Festiwal Zupy
proste specjały z sezonowych produktów oraz
i dziesiàtki innych. Warto daç si´ zaprosiç i smakow warsztatach robienia krówek (mało kto wie, ˝e wywicie sp´dziç niejeden wakacyjny weekend.
nalazł je w latach dwudziestych XX w. poznaƒski cuKalendarz tych imprez, a tak˝e szczegółowe
kiernik Feliks Pomorski). Na scenie muzycznej
wskazówki jak dotrzeç do tych niezwykłych
równie˝ nie zabraknie dobrego smaku – jazz, blues
miejsc dost´pny jest na stronie Polskiej Akadei muzyka folkowa towarzyszyç b´dzie odwiedzajàmii Smaku, która najsmaczniejszym imprezom
cym pełen specjałów jarmark. Koneserzy z pewnow kraju udziela swojego wsparcia i patronatu:
Êcià ch´tnie wezmà udział w Laboratoriach Smawww.polskaakademiasmaku.pl.
ku – prowadzonych w małych grupach wykładach
Jan Babczyszyn, Wojciech Lewandowski
połàczonych z degustacjami win z polskich winnic, Jurorzy turnieju nalewek, Hieronim Bła˝ejak (z lewej) i Jan BabczyFot. Natalia Pietruszko, archiwum PAS
serów pasterskich czy miodów pitnych. Poznaƒski szyn, prezes Polskiej Akademii Smaku, degustujà trunki
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PRYWATNA FIRMA

I.D. MARKETING S.A
to największa prywatna firma na rynku dystrybucji
druków bezadresowych i przesyłek reklamowych
w Polsce, Czechach i Słowacji.
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I.D. MARKETING S.A.,
obecny na polskim rynku od 1997 r.
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I.D. MARKETING S.A.
oferuje Klientom najwyższy standard usług
obejmujący: doradztwo, właściwą realizację kampanii
oraz ocenę wyników po jej zakończeniu.

I.D. MARKETING S.A.
zapewnia bezpośrednie dotarcie do wszystkich skrzynek
pocztowych w Polsce Czechach i Słowacji. Dzięki członkostwu
w ELMA – dostęp do każdej skrzynki w Europie.

Prywatny operator pocztowy
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ID Marketing S.A., ul. Ryżowa 49, 02-495 Warszawa
tel.: +4822 589 50 01, fax: +4822 589 50 02
info@idmarketing.pl, www.idmarketing.pl

