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Dzia łaj my sku tecz nie

Spoj rze nie na 100 dni dzia ła nia ko lej ne go rzà du Do nal da
Tu ska, pu bli cy sta „In we sto ra” za ty tu ło wał zło Êli wie „El ba czy
Wa ter loo?”, pod kre Êla jàc se ri´ wpa dek, któ re w wi docz ny spo -
sób wy war ły ne ga tyw ny wpływ na spo łecz nà oce n´ ga bi ne tu,
a zwłasz cza pre mie ra. Trud no tych kry tycz nych ocen nie po dzie liç,
tak ̋e kon kret nych uwag wy ra ̋o nych przez An drze ja Ma li now skie -
go w imie niu Pra co daw ców RP (str. 18 w tym nu me rze). Do dam,
˝e pro po zy cje nie zb´d nych re form, któ re rzàd, zgod nie z za po wie dzià pre mie ra za mie rza wpro -
wa dziç, jak np. prze dłu ̋e nie wie ku eme ry tal ne go, by ły nie do pra co wa ne, co gor sza – wy izo lo wa -
ne z ca ło kształ tu, zwià za nych z sys te mem eme ry tal nym, roz wià zaƒ ryn ku pra cy w sze ro kim te go
sło wa zna cze niu.

Czy do cze ka my si´ w naj bli˝ szych mie sià cach po pra wy w przy go to wa niu i pre zen to wa niu spo -
łe czeƒ stwu zmian? Zmian nie zb´d nych dla za pew nie nia tem pa wzro stu go spo dar ki, co do pie ro
w kon se kwen cji mo ̋e od biç si´ na po zio mie płac, czy ogra ni cza niu bez ro bo cia. Czy do cze ka my si´,
wraz z prze dłu ̋ a niem wie ku eme ry tal ne go, np. za sad ni czej re for my urz´ dów pra cy, by nie for mal nie,
lecz fak tycz nie po ma gaç szu ka jà cym za trud nie nia, nie tyl ko w do tych czas wy uczo nym za wo dzie? Czy
uda si´ wresz cie uchwa liç no we li za cj´ ko dek su pra cy, aby w zmie nia jà cej si´ sy tu acji cy wi li za cyj nej
i tech no lo gicz nej uwzgl´d niç, w mia r´ har mo nij nie, po trze by go spo dar ki i pra cow ni ka? 

Z expo se pre mie ra, wy gło szo nym po po wo ła niu rzà du, mo˝ na od nieÊç wra ̋e nie, ˝e w pierw szym
pół ro czu funk cjo no wa nia ga bi ne tu, któ re za wsze jest klu czo we dla prze pro wa dza nia wa˝ nych re form,
znaj dzie my od po wiedê na wie le z py taƒ do ty czà cych dal sze go roz wo ju kra ju. Oby tak si´ sta ło. Od by wa
si´ to bo wiem, i od by waç b´ dzie w sy tu acji trud nej: nie ch´ ci grup spo łecz nych, któ rym gro zi okro je nie
nad mier nych przy wi le jów, nie zro zu mie nia przez wi´k szoÊç (?) spo łe czeƒ stwa po trze by dłu˝ szej pra cy,
pro te stów (cz´ sto z du ̋à daw kà de ma go gii) or ga ni zo wa nych przez zwiàz ki za wo do we, a przy tym to
wszyst ko przy nie nor mal nej sy tu acji po li tycz nej, roz pa la nej „zbrod nià smo leƒ skà” wal kà o wła dz´. 

Tym bar dziej, z ca łà sta now czo Êcià trze ba w tym miej scu pod kre Êliç sta ra nia Do nal da Tu ska o za pew -
nie nie spo ko ju w ˝y ciu kra ju, w po li ty ce, w roz wià zy wa niu ak tu al nych pro ble mów. Za to bez wa run ko wo uzy -
sku je przy chyl noÊç i po par cie in we sto rów za gra nicz nych oraz pra co daw ców.

A pro ble my roz wià zy waç trze ba. Re for my fi nan sów pu blicz nych, sys te mu eme ry tal ne go, funk cjo no wa nia
sà dow nic twa, zwłasz cza go spo dar cze go, by da lej oczy wi stych po trzeb tu nie mno ̋yç – sà nie zb´d ne! Pil ne!
Na plus oczy wi sty mo ̋e my za pi saç wzrost go spo dar czy, na dal utrzy mu jà cy si´ na po zio mie, da jà cym nam
czo ło wà po zy cj´ w Unii Eu ro pej skiej. Ty le tyl ko, ˝e jest to wzrost zbyt ma ły, by za pew niç na dłu˝ szy okres bez -
pie czeƒ stwo trwa łe go roz wo ju go spo dar cze go i cy wi li za cyj ne go Pol ski. 

Wnio sek dla mnie, dla mo ich ko le gów i part ne rów z Izby, z Pra co daw ców RP jest oczy wi sty. Mu si my dzia -
łaç bar dziej sku tecz nie. To ozna cza, mó wi łem to wie lo krot nie, ˝e przed si´ bior czoÊç mu si mó wiç jed nym,
a w kon se kwen cji sil nym gło sem. Głos sil nych trud niej zlek ce wa ̋y: rzà do wi i zwiàz kom za wo do wym. Naj wy˝ szy
czas na kon kret ne dzia ła nia w two rze niu plat for my współ pra cy!

Bar dziej sku tecz nie ni˝ do tych czas, po win ni Êmy wy ko rzy sty waç wszel kie mo˝ li wo Êci roz wo ju przed si´ bior -
czo Êci. O tym, ja kie si´ w tej dzie dzi nie kry jà re zer wy, prze ko na li Êmy si´ wraz z An drze jem Ma li now skim, pod czas
ro bo czej po dró ̋y do USA. Jej ce lem by ło na wià za nie i o˝y wie nie sto sun ków go spo dar czych, w tym roz sze rze nie
ame ry kaƒ skiej ofer ty in we sty cyj nej w Pol sce. Mo˝ li wo Êci ta kie do ty czà nie tyl ko du ̋ych kon cer nów. Wza jem ne za -
in te re so wa nie współ pra cà wy ka zu jà Êred nie i ma łe fir my, tak w Pol sce, jak i w USA. WÊród ame ry kaƒ skich biz nes -
me nów, cz´ sto po cho dze nia pol skie go, nie brak ch´ ci in we sto wa nia w Pol sce. Pro ble mem jest brak in for ma cji, trud -
no Êci w na wià zy wa niu biz ne so wych kon tak tów, zna jo moÊç pol skich re aliów i sto sun ków praw nych. Po trzeb na jest po -
moc or ga ni za cyj no -praw na.

Dla te go pod j´ li Êmy de cy zj´ o po wo ła niu w No wym Jor ku sta łe go przed sta wi ciel stwa Pra co daw ców RP, któ re uła -
twi na wià zy wa nie współ pra cy go spo dar czej, zwłasz cza w sek to rze MSP, przy czym pla ców k´ wpro wa dziç b´ dzie IP-
HIZ, ja ko naj bar dziej do te go pre de sty no wa ny do Êwiad cze niem człon Pra co daw ców RP. Dru gim za mie rze niem b´ dzie
stwo rze nie przez Pra co daw ców RP mo stu in no wa cyj ne go. Po par cie dla te go po my słu ju˝ wy ra zi ły gru py przed si´ bior -
ców ame ry kaƒ skich, a tak ̋e kil ka czo ło wych uczel ni w USA. Efek tem b´ dzie prze ka za nie pol skim fir mom do Êwiad czeƒ
i na wy ków przed si´ bior czo Êci ame ry kaƒ skiej we wdra ̋a niu roz wià zaƒ in no wa cyj nych.

Mam na dzie j´, ˝e te przed si´ wzi´ cia po ka ̋ à w prak ty ce, w nie da le kiej przy szło Êci, co zna czy dzia łaç sku tecz niej.

Ro bert Ku siak

Summary ..................................................................................... 3

Z ˝ycia Izby

Inwestorzy i Pracodawcy w USA ................................................. 4

XI Walne Zgromadzenie IP-HIZ. 

Akces do Pracodawców RP. 

Robert Kusiak prezesem Izby ................................................... 5

Uchwała Programowa Xl Walnego Zgromadzenia 

Izby Przemysłowo-Handlowej Inwestorów Zagranicznych 

w Polsce na lata 2012–2013 ............................................... 6

Władze Izby ........................................................................ 6

Polskie firmy potrzebujà 

innowacyjnych modeli biznesowych .................................. 6

Pracodawcy RP
Partnerstwo Wschodnie. Razem mo˝emy wi´cej .............. 8

Polsko-Hiszpaƒskie Forum Gospodarcze ........................ 9

Pracodawcy RP promujà 

mi´dzynarodowà współprac´ ....................................... 9

Robert Kusiak, prezes zarzàdu ID Marketing 

z Wektorem! ............................................................ 15

Prawo. Sejm
Inflacja ustawowa. Gdzie ten sznur? ...................... 10

Czy filozof mo˝e byç 

ministrem sprawiedliwoÊci? ................................ 10

Ile firm na Êmietnik? .......................................... 11

WiadomoÊci gospodarcze
Co nam po EURO 2012 (zostanie)? ................. 12

100 dni rzàdu Tuska. Elba czy Waterloo? ......... 16

Gaz łupkowy w wielostronnej ocenie UE ........ 18

Polska w Unii
Styk nauki z przemysłem. 

Horyzont 2020 ......................................... 19

Dokàd zmierzasz, Unio ............................. 20

Po godzinach
Czas dobrego smaku! ........................... 22

2

OD REDAKCJI

Wydawca:
Izba Przemysłowo-Handlowa
Inwestorów Zagranicznych

Redaguje zespół

Skład i druk:
Drukarnia TAURUS, Kazimierów k. Halinowa
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoÊci za treÊç ogłoszeƒ.
Prawa autorskie zastrze˝one. Przedruki za zgodà redakcji.

Redakcja:
Siedziba: 
00-834 Warszawa, ul. Paƒska 73

Biuro: 
02-495 Warszawa, ul. Ry˝owa 49 
(I.D. Marketing Business Center)
tel. +48 22 314 75 75
e-mail: biuro@izbainwestorow.pl
www.izbainwestorow.pl



SUMMARY

W
e ha ve pre sen ted the first new vo lu me of
new spa per, si mi lar to the pre vio us ones
but en ri ched by con tent. The co ver outli -

ne shows the lo go of Em ploy ers of Po land, the
mem ber of the Tri par ti te Com mis sion, to ge ther
with the new in ter net Cham ber's ad dress. The re
are so me pa ges on Em ploy ers' work flow, ca ses
etc., as a re sult that Cham ber has be en a mem ber
as the Ge ne ral Me eting's de ci sion was ma de on
De cem ber 2011 and be ca me a mem ber of the
col lec ti ve. Ro bert Ku siak has be en re elec ted to be
the Cham ber's Pre si dent and draws at ten tion in to
new si tu ation, ca pa bi li ties and pro blems of
Cham ber and its mem bers.

The 11th Ge ne ral Me eting of FICIC to ok pla ce
on 7th De cem ber 2011 in War saw and so me fur -
ther steps we re ac cep ted to co pe with Em ploy ers
of Po land and to use the expe rien ce of si mi lar or -
ga ni za tions to act jo in tly in po li ti cal, so cial and
eco no mic at tempts. The re are so me ide as pre sen -
ted by:

Ro bert Ku siak cla imed that Po land ne eds
a strong en tre pre neurs' or ga ni za tion as a part ner
of the go vern ment. The Cham ber ac ted in such
a way in the past and wants to ke ep the le ga cy as
a col lec ti ve mem ber in the struc tu re of Em ploy ers
of Po land. 

Ma rian Ma zu rek men tio ned that the bu si -
ness co un cil wor ked apart from in di vi du al bu si -
nesses ear lier and, thanks to that, achie ved suc -
ces ses li ke 19% flat tax. The jo int ac tions do not
de pri ve of the law of each of 11 or ga ni za tions to
vo te and to re pre sent own and own mem bers' bu -
si ness. As a re sult, Cham ber be ca me a mem ber of
Em ploy ers of Po land. 

Ja cek Ku bi ca po in ted out that im por tant de -
ci sions ha ve be en ma de at the Eu ro pe an le vel and
it is re aso na ble to es ta blish strong, fe de ra ted em -
ploy ers or ga ni za tions. 

Jó zef Kla sa asked the re pre sen ta ti ve of Em -
ploy ers to re port to An drzej Ma li now ski to jo in the
Or ga ni za tion with the ho pe of be ne fits for Po land
and en tre pre neur ship.

Fran ci szek Ga ik cla imed that Cham ber must
ke ep iden ti ty as in tel lec tu al strength of the mem -
bers. The new bill sho uld be elec ted for the lo cal
go vern ments and be mo dern in our con tem po ra -
ries. Sta ni sław Ro ma now ski ac cep ted ac ces -

sion and ho pes that Cham ber will show a go -
od exam ple.

Ma na ge ment and Su per vi so ry Bo ard ac cep ted
the re so lu tion pro gram for 2012-13. The Me eting
Com mu ni ty jo ined EP and com man ded pro per
ac tions.

The tra di tion is to pre sent the mem ber com pa -
nies' suc ces ses. In ef fect, Mar cin Gur da (as the
new Ge ne ral Ma na ger) de scri bes the New York
trip with Ro bert Ku siak (ID Mar ke ting Cha ir man).
The ma na ge ment of FICIC and Em ploy ers of Po -
land (Ro bert Ku siak and An drzej Ma li now ski) had
a trip to New York Ci ty to launch a new de part ment
of our two or ga ni za tions in the USA. The eco no mic
co ope ra tion has be en hi gh li gh ted in an in te rview
for Fo re ign Af fa irs jo ur na li sts En ri que May ers and
Fa dri que Alva rez de To le do on March. Ma ny Ame -
ri can en tre pre neurs ar ri ved to a me eting on in ve -
st ment or ga ni zed by Ma riusz Se ga la -G´b -
ski – a law firm. In ef fect, a re pre sen ta tion unit wo -
uld be es ta bli shed in New York Ci ty – FICIC is re -
spon si ble for the launch and fur ther de ve lop ment
as a mem ber of the col lec ti ve to act for both or ga -
ni za tions. Po lish – Ame ri can Golf As so cia tion con -
si sts of a link be twe en Cham ber and bu si ness
envi ron ment in the USA – Pa weł Gà sior has be en
in char ge.

The idea has be en fo und by Ta de usz Ko Êciusz -
ko Fo un da tion with the Pre si dent Alex Stro zyn ski
and Ge ne ral Po lish Co un cil Ewa Jun czyk -Zio mec -
ka. A. Ma li now ski men tio ned ne ed to es ta blish co -
ope ra tion in the field of in no va tions be twe en our
two co un tries – Stan ford and Co lum bia Uni ver si -
ties are in te re sted in this ven tu re.

El ba or Wa ter loo? The au thor won ders
on 100 days of the go vern ment and the Pri me
mi ni ster Do nald Tusk. It is hard to an swer, ho -
we ver, this ti me pe riod is too short to as sess
go vern ment's ac ti vi ty – as so me cla im that the
new de ci sions may in flu en ce per for man ce in
the first half of the year. 

Po lish si tu ation is „not bad” in or der to glo -
bal cri sis after 3 mon ths of new go vern ment's
pre sen ce even when GDP, in fla tion and unem -
ploy ment are con si de red. Po land is not a „gre -

en is land”, ho we ver, sta ble with growth chan -
ces. Unfor tu na te ly, the go vern ment lost the
tem per to be in char ge and lost cri ti cal eye on
own ac tions and com mu ni ca tions be twe en so -
cie ty. The re ti re ment bill has be en vo ted when
ma ny pro te sts oc cur red but it is se emed to be
fi ni shed when re ady.

Aga in, so me cri ti cism is is su ed on the con tro -
ver sial Gar ba ge Bill with its con se qu en ces on
com pa nies, lo cal go vern ments and ci ti zens. A.
Sa dow ski (A. Smith Eco no my Cen tre) talks abo ut
mo no po li za tion which le ads to eco no mic em bez -
zle ment and cor rup tion. S. Szum ski (Pol spur) pre -
dicts the pri ce ri se. UOKiK's re port sta tes that the
new law is aga inst en tre pre neurs and lo cal go -
vern ments. We ha ve pre dic ted that and war ned
the Par lia ment and the Pre si dent – unsuc cess ful ly. 

„Do kàd zmie rzasz Eu ro po?” – it is wor thy to
men tion a pas sa ge on bud ge ta ry po li cy of EU in
the pe riod of 2014-20 with the de ci sions for Po -
land. The pre vio us bud get 2007-13 has be en ter -
mi na ting for a few years and the new one is al most
do ne. The pro ject is com mon ly known: in no va -
tions to fi nish the re ces sion; les ser unem ploy -
ment; so cial exc lu sion pre ven tion and gre en eco -
no my with na tu ral envi ron ment pro tec tion. The
next so lu tion which we are in te re sted in, is re gio -
nal and agri cul tu ral po li cy (80% of bud get was
con struc ted in such a way). The new so lu tion wo -
uld be wor se fi nan cial ly for Po land – the hi gher in -
put and lo wer net mo ney amo unt re ce ived; and
the com pe ti tion may in cre ase. Still, the re are
chan ces to de ve lop. 

The re is al so a pho to -sto ry on Em ploy ers of
Po land Vec tor Awards, han ded at the Na tio nal Sta -
dium. One of the awar ded is Ro bert Ku siak, Cha -
ir man of ID Mar ke ting and FICIC, for his bu si ness
achie ve ments li ke in ter na tio nal expan sion and
spec ta cu lar en tran ce the post mar ket in Slo va kia
and Czech Re pu blic. Em ploy ers of Po land em pha -
si ze his at tempts to ma na ge a mo dern and com -
pe ti ti ve com pa ny. 

En joy Your re ading.
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Z ˚YCIA IZBY

P
o mysł ten zro dził si´ ju˝ daw no, jed nak do tej
po ry bra ko wa ło od po wied nie go wspar cia or -
ga ni za cyj ne go do wcie le nia tej idei w ˝y cie.

Tym cza sem in we sty cje ame ry kaƒ skie, we dług da -
nych ra por tu Ame ry kaƒ skiej Izby Han dlo wej w Pol sce
i KPMG pt. „20 lat ame ry kaƒ skich in we sty cji w Pol -
sce” wcià˝ pla su jà si´ w czo łów ce, je ̋ e li cho dzi
o wiel koÊç za an ga ̋ o wa nych ka pi ta łów. Do chwi li
obec nej ogól na war toÊç in we sty cji po cho dzà cych
z USA si´ ga oko ło 20 mld dol. Trze ba pa mi´ taç, ˝e
wiel koÊç ta nie od da je ca łej praw dy. 

Współ pra ca go spo dar cza Pol ski i USA by ła tak ̋ e
głów nym te ma tem wy wia du, ja kie go udzie lił w mar -
cu pre zes Ro bert Ku siak dzien ni ka rzom opi nio twór -
cze go „Fo re ign Af fa irs” – En ri que Ma ie ro wi i Fa bri -
que Alva re zowi de To le do. Roz mów cy zgo dzi li si´
z te zà, ˝e in we sty cje za gra nicz ne, za po czàt ko wa ne
w wa run kach no we go sys te mu go spo dar cze go w mo -
men cie prze mian go spo dar czych w Pol sce, wy ma ga -
jà obec nie no we go im pul su, aby za po czàt ko waç ko -
lej nà fa l´ przy pły wu in we sty cji bez po Êred nich z USA.
Wiel cy glo bal ni gra cze sà ju˝ w na szym kra ju obec ni
od daw na. Te raz po ra na ma łe i Êred nie przed si´ bior -
stwa. Wie le z nich ma wÊród ka dry za rzà dza jà cej lub
wła Êci cie li Po la ków bàdê te˝ po tom ków emi gran tów
z Pol ski. Tym, cze go po trze bu jà, sà od po wied nie in -
for ma cje oraz wspar cie praw no -or ga ni za cyj ne w mo -
men cie przy go to wy wa nia in we sty cji. Ta kà po trze b´
iden ty fi ku jà wspól nie Pra co daw cy RP oraz Izba Prze -
my sło wo -Han dlo wa In we sto rów Za gra nicz nych
w Pol sce, i stàd wi zy ta w USA.

W cza sie po by tu pol ska de le ga cja od by ła sze reg
spo tkaƒ z przed si´ bior ca mi ma jà cy mi pol skie ko rze -
nie lub ˝ycz li wie za in te re so wa nymi Pol skà ja ko po -
ten cjal nym miej scem in we sty cji. Za in te re so wa nie to
do bit nie po twier dzi ła licz na obec noÊç przed si´ bior -
ców na spo tka niu zor ga ni zo wa nym 30 mar ca przez
Kan ce la ri´ Praw nà Ma riu sza Se ga la -G´b skie go.
Na ta ra sie 16. pi´ tra biu row ca przy 410 Park Ave nue,
w sce ne rii pa no ra my biz ne so we go ser ca Ame ry ki,
go Êcie z Pol ski od po wia da li na py ta nia do ty czà ce
głów nie dzi siej szych mo˝ li wo Êci in we sto wa nia
w Pol sce oraz re cept na kry zys „ma de in Po land”.

Od po wie dzià na po pyt do ty czà cy wspar cia pro ce -
sów in we sty cyj nych b´ dzie z pew no Êcià pla no wa ne
przed sta wi ciel stwo Pra co daw ców RP w No wym Jor -
ku. Mi sja bu do wy i uru cho mie nia spo czy waç b´ dzie
na ma jà cej ku te mu naj lep sze kom pe ten cje Izbie
Prze my sło wo -Han dlo wej In we sto rów Za gra nicz nych
w Pol sce, któ ra ja ko czło nek zbio ro wy Pra co daw ców
RP dzia łaç b´ dzie we wspól nym in te re sie obu or ga -
ni za cji. Wie lo krot nie pod kre Êlał to w swo ich wy po -
wie dziach pre zes Ra dy Izby Ro bert Ku siak, peł nià cy
jed no cze Ênie funk cj´ wi ce pre zy den ta Pra co daw ców
RP od po wie dzial ne go za ob szar in we sty cji za gra nicz -
nych.

Łàcz ni kiem IP-HIZ ze Êro do wi ska mi po lo nij ny mi
sku pia jà cy mi Po la ków miesz ka jà cych w USA lub po -
tom ków daw nych emi gran tów, oby wa te li USA ma jà -
cych pol skie ko rze nie, b´ dzie Po lish -Ame ri can Golf
As so cia tion – or ga ni za cja za rzà dza na przez Paw ła
Gà sio ra. Ten pol ski przed si´ bior ca miesz ka jà cy
i dzia ła jà cy w USA od wie lu lat do sko na le in te gru je
pol skie Êro do wi ska biz ne so we. Or ga ni zo wa ne przez
nie go tur nie je Po lo nia Open – Po lo nij ne Mi strzo stwa
Âwia ta w Gol fie i Te ni sie co rocz nie umo˝ li wia jà
przed si´ bior com ma jà cym pol skie ko rze nie wy mia n´
biz ne so wych re la cji z go Êç mi z Pol ski. Je go dzia łal -
noÊç jest nie zwy kle za uwa ̋ al na w co dzien nym ˝y ciu
Po lo nii w USA.

Idea uru cho mie nia sta łe go przed sta wi ciel stwa
Pra co daw ców RP w USA zna la zła po par cie i ˝ycz li we
za in te re so wa nie władz Fun da cji im. Ta de usza Ko -
Êciusz ki. 29 mar ca od by ło si´ spo tka nie z pre ze sem
Fun da cji Ale xem Sto ro zyn skim. FK dzia ła głów nie
na po lu wspar cia pol skich i ame ry kaƒ skich Êro do -

wisk na uko wych po przez sys tem sty pen diów i gran -
tów. Oprócz te go ak tyw nie pra cu je nad kształ to wa -
niem do bre go wi ze run ku na sze go kra ju w USA. I nie
cho dzi tyl ko o pro pa go wa nie pol skiej kul tu ry i sztu ki.
Gło Êne by ły zwłasz cza sku tecz ne wy stà pie nia wo bec
me diów i ad mi ni stra cji ame ry kaƒ skiej w obro nie
praw dy hi sto rycz nej w kon tek Êcie wła Êci we go oce -
nia nia wy da rzeƒ II Woj ny Âwia to wej (pro te sty prze -
ciw ko „pol skim obo zom kon cen tra cyj nym”). 

Te ma tem od lat bu dzà cym emo cje po pol skiej
stro nie, a no to rycz nie igno ro wa nym przez ame ry kaƒ -
skà ad mi ni stra cj´, jest rów nie˝ kwe stia wiz dla oby -
wa te li Pol ski. Dzia ła nia FK zmie rza jà do osta tecz ne go
po myÊl ne go dla nas roz wià za nia tej spra wy. Miej my
na dzie j´, ˝e ten wsty dli wy w re la cjach pol sko -ame ry -
kaƒ skich aspekt nie b´ dzie ju˝ wkrót ce sta no wił prze -
szko dy w bu do wa niu re la cji biz ne so wych.

Wspar cie dla po my słu Pra co daw ców RP i IP-HIZ
za de kla ro wa ła tak ̋ e pa ni kon sul ge ne ral na RP w No -
wym Jor ku Ewa Jun czyk -Zio mec ka. Na spo tka -
niu 29 mar ca przed sta wi ła ak tu al nà spe cy fi k´ dzia ła -
nia Kon su la tu RP w No wym Jor ku i sto jà ce przed pol -
skà ad mi ni stra cjà naj wa˝ niej sze wy zwa nia. Nas
szcze gól nie in te re so wa ły za gad nie nia skon cen tro wa -
ne wo kół ini cja tyw go spo dar czych. Pre zy dent Pra co -
daw ców RP An drzej Ma li now ski za su ge ro wał po trze -
b´ ak tyw ne go wspar cia bu do wy tzw. mo stu in no wa -
cyj ne go po mi´ dzy Pol skà i USA. Za in te re so wa nie te -
ma tem za sy gna li zo wa ły ju˝ wst´p nie naj wi´k sze
uczel nie w USA, w tym Uni wer sy tet w Stan ford i Uni -
ver si ty Co lum bia. Wy mia na do Êwiad czeƒ i roz wià zaƒ
in no wa cyj nych od lat sku tecz nie funk cjo nu jà cych
w ame ry kaƒ skich przed si´ bior stwach i prze ka za nie
ich stu den tom/me ne d˝e rom z Pol ski mo ̋e w szyb ki
spo sób za szcze piç do bre prak ty ki na grun cie pol -
skich przed si´ biorstw. Pol skim przed si´ bior stwom
nie bra ku je do brych in no wa cyj nych po my słów. Tym,
cze go nie do sta tek wy raê nie od czu wa my, jest sku -
tecz ne i biz ne so wo uza sad nio ne im plan to wa nie do -
brych po my słów w przed si´ bior stwach w ce lu zwi´k -
sze nia ich kon ku ren cyj no Êci na ryn ku.

Wa˝ nym ele men tem wi zy ty, ma jà cym nie ty le
biz ne so wo -or ga ni za cyj ny, ile sym bo licz ny cha rak ter,
by ła obec noÊç 31 mar ca pre ze sa Ra dy Izby Ro ber ta
Ku sia ka, w miej scu, gdzie 11 lat te mu ru n´ ły wie ̋ e
World Tra de Cen ter. Chwi la za du my w „9/11 Me mo -
rial” by ła tak ̋ e pró bà od da nia czci m.in. kil ku pol -
skim me ne d˝e rom, któ rzy pra co wa li w WTC i zgi n´ li
w tym naj tra gicz niej szym w hi sto rii USA za ma chu
ter ro ry stycz nym. 

Mo ̋e my z ca łà od po wie dzial no Êcià za de kla ro -
waç, ˝e jesz cze w tym ro ku na no wo jor skiej Wall
Stre et od b´ dzie si´ uro czy ste otwar cie sta łe go przed -
sta wi ciel stwa w No wym Jor ku Pra co daw ców RP
i Izby Prze my sło wo -Han dlo wej In we sto rów Za gra -
nicz nych w Pol sce. Or ga ni za cja pla ców ki b´ dzie jed -
nym z głów nych prio ry te tów w pra cach biu ra Izby
w naj bli˝ szym cza sie. O po st´ pie prac b´ dzie my in -
for mo waç w ko lej nych nu me rach „In we sto ra Za gra -
nicz ne go”.

Mar cin Gur da
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In we sto rzy
i Pra co daw cy w USA
Wła dze Izby Prze my sło wo -Han dlo wej In we sto rów Za gra nicz nych w Pol sce oraz
Pra co daw ców RP od by ły w dniach 28-31 mar ca br. ro bo czà wi zy t´ w Sta nach
Zjed no czo nych. Pre zes Ra dy Izby Ro bert Ku siak wraz z dy rek to rem ge ne ral nym
Mar ci nem Gur dà oraz pre zy den tem Pra co daw ców RP An drze jem Ma li now skim
uda li si´ do No we go Jor ku z mi sjà roz po cz´ cia prac zmie rza jà cych do utwo rze -
nia sta łej pla ców ki – przed sta wi ciel stwa Pra co daw ców RP i IP-HIZ na te re nie USA.

Misja budowy i uruchomienia
spoczywaç b´dzie na majàcej ku temu

najlepsze kompetencje Izbie
Przemysłowo-Handlowej Inwestorów

Zagranicznych



Z ˚YCIA IZBY

O
b ra dy otwo rzył pre zes Ro bert Ku siak, któ ry
po po wi ta niu ze bra nych za pro po no wał
szcze gó ło wy po rzà dek ob rad, jed no gło Ênie

przy j´ ty. Prze wod ni czà cym XI Wal ne go Zgro ma dze -
nia zo stał Jó zef Kla sa, pro to kó lant kà – An n´ Dà -
brow skà.

Po omó wie niu kwe stii re gu la mi no wych, do ko na -
no wy bo ru or ga nów ro bo czych Wal ne go Zgro ma dze -
nia. Do Ko mi sji Man da to wo -Skru ta cyj nej wy bra no
Pio tra Sa ko wi cza oraz Jac ka Mo len d´, Ko mi sj´
Uchwał i Wnio sków po pro wa dził Ju rek Gol da, a Ko -
mi sj´ Sta tu to wà Ma rian Ma zu rek.

Po stwier dze niu wa˝ no Êci ob rad, wy stà pi li prze -
wod ni czà cy wy bie ral nych or ga nów IP-HIZ. Ro bert Ku -
siak omó wił dzia łal noÊç Ra dy Izby w la tach
2008–2011 (szcze gó ło we spra woz da nie zo sta ło wy -
dru ko wa ne w nr. 3/2011 „In we sto ra Za gra nicz ne -
go”). Izba re ali zo wa ła ce le sta tu to we; wy st´ po wa ła
w obro nie praw przed si´ bior ców, pro po no wa ła wła -
dzom paƒ stwo wym i sa mo rzà do wym roz wià za nia
przy ja zne przed si´ bior czo Êci oraz roz wo jo wi spo -
łecz no -go spo dar cze mu. Du ̋ e zna cze nie, tak ̋ e dla
in te gra cji Êro do wi ska przed si´ bior ców, mia ły spo tka -
nia z przed sta wi cie la mi na uki i po li ty ki. Pre zes Ku siak
przed sta wił wpływ przed si´ bior ców na for mo wa nie
ryn ku i wzrost PKB, pod kre Êlił przy tym wa g´ wspól -
ne go dzia ła nia Êro do wi ska. W kon se kwen cji przed -
sta wił pro po zy cj´ przy stà pie nia Izby do Pra co daw -
ców RP, jed nej z naj wi´k szych ogól no pol skich or ga -
ni za cji przed si´ bior ców, człon ka Ko mi sji Trój stron -
nej.

Spra woz da nie z dzia łal no Êci Sà du Ko le ̋ eƒ skie go
(brak spraw) przed sta wi ła Jo lan ta Mi chał ko wicz -
-Ja go dziƒ ska, zaÊ Ko mi sji Re wi zyj nej jej prze wod ni -

czà cy Zdzi sław Ni ziƒ ski, wnio sku jàc o udzie le nie
ab so lu to rium ust´ pu jà cej Ra dzie Izby.

Wal ne Zgro ma dze nie przy j´ ło spra woz da nia
i udzie li ło ab so lu to rium.

W ko lej nym punk cie po rzàd ku ob rad Ma rian Ma -
zu rek przed sta wił pro po zy cje zmian w Sta tu cie Izby.
Wal ne Zgro ma dze nie uchwa li ło m.in. 4-let nià ka den -
cj´ or ga nów wy bie ral nych, a tak ̋ e okre Êli ło licz b´
człon ków władz: Ra dy Izby – od 7 do 11, Ko mi sji Re -
wi zyj nej – 2.

Dys ku sja
Ro bert Ku siak, któ ry dys ku sj´ za po czàt ko wał, stwier -
dził, i˝ Pol sce po trzeb na jest sil na or ga ni za cja przed -
si´ bior ców ja ko part ner rzà du. Na rzecz ta kiej re pre -
zen ta cji na sza Izba dzia ła ła w prze szło Êci. Chce my
obec nie ten kie ru nek utrzy maç, wst´ pu jàc ja ko or ga -
ni za cja przed si´ bior ców – czło nek zbio ro wy, do or -
ga ni za cji Pra co daw cy RP. 

Ma rian Ma zu rek przy po mniał, ˝e uprzed nio przy -
kła dem dzia ła nia przed si´ bior ców po nad par ty ku lar -
ny mi in te re sa mi by ła Ra da Przed si´ bior czo Êci i dzi´ -
ki te mu Êro do wi sko od no si ło suk ce sy w roz wo ju
przed si´ bior czo Êci (jak np. prze for so wa nie po dat ku
li nio we go 19%). Mo˝ li woÊç wspól ne go dzia ła nia
w w´ zło wych spra wach nie prze kre Êla ła pra wa ka˝ dej
z 11 or ga ni za cji do za bie ra nia gło su i re pre zen to wa -
nia in te re sów swo ich człon ków. Kon klu zja: po par cie
przez Zgro ma dze nie ini cja ty wy wej Êcia do or ga ni za -
cji Pra co daw cy RP.

Ja cek Ku bi ca zwró cił uwa g´, ˝e dziÊ wa˝ ne dla
przed si´ bior czo Êci usta le nia za pa da jà na szcze blu
Unii Eu ro pej skiej. Tym bar dziej wi´c słusz ny jest kie -
ru nek na two rze nie sil nych, sfe de ro wa nych or ga ni za -
cji pra co daw ców.

Jó zef Kla sa na wià zał w swym wy stà pie niu do po -
czàt ków dzia łal no Êci Izby. IP-HIZ, pierw sza or ga ni za -
cja przed si´ bior ców, od nio sła du ̋ y suk ces w przy go -
to wa niu kra ju i spo łe czeƒ stwa do go spo dar ki wol ne -
go ryn ku. „Mie li my po par cie ów cze sne go pre mie ra
Mie czy sła wa F. Ra kow skie go i mi ni stra Mie czy sła -
wa Wilcz ka – mó wił Jó zef Kla sa. – Trze ba przy po -
mnieç za słu gi tu obec nych dzia ła czy Izby z tam te go
okre su: Fran cisz ka Ga ika i Sta ni sła wa Ro ma now -

skie go, któ ry był w Izbie po zy tyw nà „sza ra emi nen -
cjà”, a tak ̋ e Jac ka Ku bi cy, któ ry pro wa dził Izb´
w trud nym okre sie. Dla spra wie dli wo Êci jed nak trze -
ba przy po mnieç, ˝e naj wi´k szà ro l´ w two rze niu Izby
ode grał nie ̋ y jà cy ju˝ Ste fan Le wan dow ski”. Mów ca
za pro po no wał, aby człon kom -za ło ̋ y cie lom wy ra ziç
szcze gól ne uzna nie, kie ru jàc do nich li sty w imie niu
Wal ne go Zgro ma dze nia. (Pro po zy cja zo sta ła usank -
cjo no wa na spe cjal nà uchwa łà). Zwra ca jàc si´ na ko -
niec do obec ne go na sa li ob rad przed sta wi cie la Pra -
co daw ców RP, J. Kla sa po pro sił o prze ka za nie pre zy -
den to wi An drze jo wi Ma li now skie mu, ˝e „fe de ru je -
my si´ z na dzie jà na przy nie sie nie po ̋ yt ku dla Pol ski
i dla przed si´ bior czo Êci”.

Fran ci szek Ga ik uznał, ˝e ak ce sja do Pra co daw -
ców RP jest ko rzyst na, ale Izba mu si za cho waç to˝ sa -
moÊç, co uła twi fakt, ˝e jest moc na si łà in te lek tu
swych człon ków. Przy po mniał rów nie˝ o ko niecz no Êci
uchwa le nia no wo cze snej, od po wia da jà cej ak tu al nym
po trze bom usta wy o sa mo rzà dzie go spo dar czym.

Sta ni sław Ro ma now ski po parł ak ces, wy ra ̋ a jàc
przy tym na dzie j´, ˝e Izba przy st´ pu jàc do Pra co daw -
ców RP da do bry przy kład in nym or ga ni za cjom
przed si´ bior ców.

***

Po wy bo rach władz Izby (skład władz Izby oraz Za -
rzà du po da je my od dziel nie) i pod j´ ciu uchwa ły
pro gra mo wej na la ta 2012–2013, Wal ne Zgro ma -
dze nie uchwa li ło przy stà pie nie Izby do or ga ni za cji
Pra co daw cy Rze czy po spo li tej Pol skiej oraz upo -
wa˝ ni ło i zo bo wià za ło Ra d´ i Za rzàd Izby do do ko -
na nia wszel kich czyn no Êci w zwiàz ku z ak ce sjà
Izby. 

Głos na ko niec za brał To masz Mi siak, któ ry
w imie niu pre zy den ta Pra co daw ców RP An drze ja Ma -
li now skie go po in for mo wał, ˝e Ro bert Ku siak zo stał
wi ce pre zy den tem tej or ga ni za cji. Po krót ce omó wił
te˝ struk tu r´ or ga ni za cji ja ko fe de ra cji ró˝ nych zwiàz -
ków, tak ̋ e re gio nal nych i bran ̋ o wych. 

Ro ber Ku siak za koƒ czył ob ra dy Wal ne go Zgro ma -
dze nia, dzi´ ku jàc uczest ni kom za ak tyw ny udział. 
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XI Wal ne Zgro ma dze nie IP-HIZ
7 grud nia 2011 r. War sza wa

Ak ces do Pra co daw ców RP
Ro bert Ku siak pre ze sem Izby
7 grud nia 2011 r. ob ra do wa ło XI Wal ne
Zgro ma dze nie IP-HIZ. Od by ło si´
w wa˝ nym mo men cie okre Êla nia dal -
szej dro gi na szej or ga ni za cji. O tym, ja -
ki był to wy bór, Êwiad czy przy j´ ta jed -
no gło Ênie uchwa ła o przy stà pie niu
Izby, ja ko człon ka zbio ro we go do or -
ga ni za cji Pra co daw cy RP.



Z ˚YCIA IZBY

Xl
Wal ne Zgro ma dza nie udzie la ab so lu to rium
ust´ pu jà cym wła dzom, wy so ko oce nia jàc
uj´ te w Spra woz da niu ich dzia ła nia po dej -

mo wa ne dla do bra człon ków. Wy ra ̋ a jàc za do wo le nie
z te go fak tu, uczest ni cy Xl Wal ne go Zgro ma dze nia
pod kre Êla jà po trze b´ kon ty nu acji przez no wo wy bra -
ne wła dze Izby tych wszyst kich kie run ków dzia łal no -
Êci wy ty czo nych przez po przed nie X Wal ne Zgro ma -
dze nie, któ re na dal sà ak tu al ne oraz za le ca jà ich twór -
cze roz wi ja nie i wzbo ga ca nie o no we tre Êci. Lejt mo -
ty wem dla nich, my Êlà prze wod nià, za wsze po wi nien
byç przed si´ bior ca -pra co daw ca -in we stor, bez któ re -
go roz wój go spo dar czy nie jest mo˝ li wy.

Do ty czyç to głów nie po win no zwi´k sze nia sku -
tecz no Êci wy stà pieƒ pu blicz nych po dej mo wa nych
przez Izb´ na fo rum par la men tu w spra wach przed -
kła da nych przez rzàd pro jek tów re for my fi nan sów pu -
blicz nych, re gu la cji praw nych od no szà cych si´
do sze ro ko ro zu mia nej po li ty ki go spo dar czej,
a w szcze gól no Êci two rze nia i wdra ̋ a nia, sta bil ne go
pra wa, ob ni ̋ e nia po dat ków, zwal cza nia biu ro kra cji
i ko rup cji.

Do ty czy to tak ̋ e pod j´ cia w prak ty ce, od lat po -
stu lo wa nych przez Izb´, dzia łaƒ in te gru jà cych przed -
si´ bior ców -pra co daw ców dzia ła jà cych w wie lu ró˝ -
nych or ga ni za cjach bàdê nie zrze szo nych, któ rych ce -
lem jest ze spo le nie wy sił ków na rzecz zjed no cze nia
ca łe go Êro do wi ska po to, by w ˝y wot nych dla nie go
spra wach wy po wia da ło si´ jed nym gło sem.

Z te go wzgl´ du Xl Wal ne Zgro ma dze nie opo wia -
da si´ za po wo ła niem wspól nej re pre zen ta cji przed -
si´ bior ców i pra co daw ców, dzia ła jà cej w struk tu rach
sfe de ro wa nych or ga ni za cji sa mo rzà du go spo dar cze -
go w opar ciu o za sa dy do bro wol no Êci, rów no praw no -
Êci i swo bod ne go wy bo ru, z któ rym b´ dzie si´ li czy -
ła ka˝ da wła dza.

Xl Wal ne Zgro ma dze nie po zy tyw nie oce nia do -
tych cza so we dzia ła nia in te gra cyj ne po dej mo wa ne
przez ust´ pu jà cà Ra d´ Izby, za le ca jàc no wo wy bra -
nym wła dzom Izby sku tecz nà ich kon ty nu acjà w ce lu
po łà cze nia na szych wy sił ków z ty mi, któ re dla wspól -
ne go do bra po dej mu jà Pra co daw cy RP – naj wi´k sza
or ga ni za cja sa mo rzà do wa sta wia jà ca so bie za cel
obro n´ in te re sów przed si´ bior ców i pra co daw ców

w opar ciu o współ dzia ła nie z in ny mi or ga ni za cja mi
sa mo rzà du go spo dar cze go.

W re ali za cji te go ce lu Xl Wal ne Zgro ma dze nie li -
czy na po par cie wszyst kich przed si´ bior ców zrze szo -
nych w na szej Izbie oraz tych po zo sta jà cych po -
za lzbà, któ rzy uto˝ sa mia jà si´ z jej ide ała mi.
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Wła dze Izby
Ra da Izby
Ro bert Ku siak – pre zes 
Ma rian Ma zu rek – wi ce pre zes
Ju rek Gol da, Sta ni sław Ja rzà bek, Jó zef Kla sa,
Wa cław Mià sek, Ry szard Mi chal ski, Zdzi sław Ni -
ziƒ ski, Ma rek Osiec ki, Piotr P´ kac ki – człon ko wie
Ko mi sja Re wi zyj na
Je rzy Pin kie wicz – prze wod ni czà cy, An drzej Trze -
bic ki – czło nek
Sàd Ko le ̋ eƒ ski
Ja ro sław Ku la wik – prze wod ni czà cy, Edy ta Gwiz -
dec ka, An na Dà brow ska – człon ki nie
Za rzàd Izby
Mar cin Gur da – dy rek tor ge ne ral ny
W ra mach Izby
Jan Bab czy szyn – dy rek tor mar ke tin gu i pro jek -
tów spe cjal nych
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G
o Êciem spe cjal nym spo tka nia był Alex
Oster wal der, au tor Êwia to we go be st sel le ra
„Two rze nie mo de li biz ne so wych. Pod r´cz nik

wi zjo ne ra”. Po da wa ne przez Ale xa hi sto rie firm ta -
kich, jak Ne spres so czy SunEdison po ka za ły wy raê -
nie, ˝e klucz do suk ce su no wych przed si´ wzi´ç tkwi
nie w sa mym pro duk cie czy tech no lo gii, ale w mo de -
lu biz ne so wym. Pod czas licz nych çwi czeƒ uczest ni -

cy mo gli si´ prze ko naç, ˝e wy ko rzy stu jàc pro ste na -
rz´ dzia, jak kart ka, fla ma ster lub plik sa mo przy lep -
nych kar te czek, mo˝ na sku tecz nie przed sta wiç i udo -
sko na liç swój mo del biz ne so wy.

Prak tycz ne aspek ty pra cy nad two rze niem no wych
mo de li biz ne so wych przy bli ̋ y ła fir ma In no va ti ka, któ -
ra na co dzieƒ wy ko rzy stu je na rz´ dzia Ale xa Oster wal -
de ra, po ma ga jàc fir mom w wy pra co wa niu spo so bów
na wzrost przy cho dów. Warsz ta ty opar te na kre atyw nej
pra cy ze spo łów nad no wy mi mo de la mi biz ne so wy mi,
m.in. dla re stau ra cji, ga ze ty co dzien nej czy pro du cen -
ta za ba wek, bar dzo za an ga ̋o wa ły uczest ni ków. 

„Ka˝ da fir ma sta je przed de cy zja mi do ty czà cy mi
wy bo ru wła Êci we go mo de lu biz ne so we go – mó wił,
pre zen tu jàc do Êwiad cze nia pol skich firm, współ za ło -
˝y ciel In no va ti ki, To masz Ru dolf. – Wa˝ ne, ˝e by nie
ak cep to waç bez myÊl nie mo de lu przy j´ te go od lat
w bran ̋ y, tyl ko ak tyw nie po szu ki waç naj lep szych grup
do ce lo wych, ka na łów do tar cia i spo so bów za ra bia nia.

Pra ca nad in no wa cja mi mo de lu biz ne su sta je si´ dziÊ
naj wa˝ niej szym za da niem za rzà dza jà cych fir ma mi.” 

Zwieƒ cze niem dnia był pa nel pre ze sów, w któ rym
uczest ni czy li Ma ciej Adam kie wicz (Ada med), Ma -
ciej Ku tak (Pres spu bli ca), Sła wo mir La chow ski
(twór ca mBanku), Se ba stian Strau be (In sty tut Od po -
wie dzial ne go Biz ne su), Ar tur Wa li szew ski (Go ogle
Pol ska) oraz Łu kasz Wej chert (Dir lan go). Pod czas
dys ku sji, pro wa dzo nej przez pro fe so ra Pio tra Pło -
szaj skie go, oma wia ne by ły pro ce sy trans for ma cji
wie lu bran˝, w tym ban ko wo Êci, far ma cji i me diów.
Uczest ni cy zgo dzi li si´, ˝e spo sób za ra bia nia i pro wa -
dze nia biz ne su si´ zmie nia. W glo bal nym wy Êci gu
wy gra jà nie ty le te fir my, któ re two rzà naj bar dziej in -
no wa cyj ne pro duk ty i usłu gi, ile te, któ re po tra fià zbu -
do waç wo kół nich naj sil niej sze mo de le biz ne so we. 

Pod su mo wu jàc kon fe ren cj´, Alex Oster wal der
pod kre Êlił ko niecz noÊç de dy ko wa nia za so bów
do roz wo ju no wych mo de li biz ne so wych. Zwra cał te˝
uwa g´ na pu łap k´, ja kà jest kon cen tra cja na po ko na -
niu głów nych kon ku ren tów. „Je Êli, two rzàc in no wa -
cje, ca ły czas pa trzysz na ucie ka jà cà kon ku ren cj´,
twój pro dukt b´ dzie wy glà dał jak jej ty łek.”

Ko lej ny War saw In no va tion Sum mit ju˝ za rok.
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Uchwa ła Pro gra mo wa Xl Wal ne go Zgro ma dze nia Izby
Prze my sło wo -Han dlo wej In we sto rów Za gra nicz nych

w Pol sce na la ta 2012–2013

Pol skie fir my po trze bu jà
in no wa cyj nych mo de li biz ne so wych

29 mar ca, pod pa tro na tem Izby Prze my sło wo -Han dlo wej In we sto rów Za gra nicz nych,
od by ła si´ kon fe ren cja War saw In no va tion Sum mit. Te ma tem prze wod nim spo tka nia,
któ re zgro ma dzi ło po nad 100 przed si´ bior ców i dy rek to rów stra te gii, by ło two rze nie in -
no wa cyj nych mo de li biz ne so wych w ró˝ nych bran ̋ ach. Bez po Êred nim or ga ni za to rem
im pre zy by ła In no va ti ka.



>  Gospodarka odpadami <

SARIA to jedno z największych i najnowocześniejszych przedsiębiorstw w kraju, kompleksowo zajmujących się zagospodarowaniem ubocz-
nych 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. 

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

Produkty i usługi, które są częścią życia!

Kompleksowe usługi:
 odbiór, transport i bezpieczna utylizacja odpadów pochodzenia zwierzęcego 
 zbiórka odpadów kuchennych i przeterminowanej żywności 
 odbiór tłuszczów posmażalniczych
 odbiór i utylizacja padłych zwierząt
 produkcja mączki mięsno-kostnej
 produkcja tłuszczów utylizacyjnych

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

Zapraszamy do współpracy!

www.saria.pl

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
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I
m bli ̋ ej kra jom Wscho du do stan dar dów Eu ro py
Za chod niej, tym wi´k sza jest szan sa na zde cy do -
wa ny wzrost wy mia ny go spo dar czej i han dlo wej.

Ma jàc to na uwa dze, Pra co daw cy RP dy na micz nie
za an ga ̋ o wa li si´ w roz wój Part ner stwa Wschod nie go,
sta jàc si´ am ba sa do rem przed si´ bior ców z kra jów
ob j´ tych tym pro jek tem. Jed nym z ele men tów te go
za an ga ̋ o wa nia by ło zor ga ni zo wa ne przez Pra co daw -
ców RP Spo tka nie Kon sul ta cyj ne or ga ni za cji pra -
co daw ców z Pol ski, Ar me nii, Azer bej d˝a nu, Bia ło -
ru si, Gru zji, Moł da wii i Ukra iny.

– Ra zem mo ̋e my wi´ cej, dla te go po win ni Êmy
po łà czyç na sze wy sił ki oraz po ten cja ły or ga ni za cyj ne
i in te lek tu al ne – po wie dział pod czas spo tka nia An -
drzej Ma li now ski, pre zy dent Pra co daw ców RP. Je go
zda niem dziÊ, mi mo gło Ênych ape li, by by ło od wrot -
nie, w paƒ stwach Unii Eu ro pej skiej na ra sta jà ten den -
cje par ty ku la ry stycz ne. – My, lu dzie biz ne su, do brze
jed nak wie my, ˝e nic tak nie łà czy, jak obu stron nie
ko rzyst ne in te re sy. Mu si my wi´c do ło ̋ yç wszel kich
sta raƒ, aby Part ner stwo Wschod nie – w prze ci wieƒ -
stwie do kil ku daw niej „sztan da ro wych” pro gra mów
Unii – oka za ło si´ re al nym suk ce sem – pod kre Êlał
pre zy dent Ma li now ski.

Hen ri Ma los se, pre zy dent gru py pra co daw ców
w Eu ro pej skim Ko mi te cie Eko no micz no -Spo łecz nym
(EKES), po wie dział, ˝e Part ner stwo ma dla Unii stra -
te gicz ne zna cze nie. – W obec nych re aliach nie ma in -
ne go wy bo ru. Po dzie lo na Eu ro pa nie za pew ni swo im
oby wa te lom ˝y cia na god nym po zio mie, bo nie b´ -
dzie w sta nie kon ku ro waç z tak du ̋ y mi oÊrod ka mi go -
spo dar czy mi, jak bły ska wicz nie roz wi ja jà ce si´ Azja
czy Ame ry ka Po łu dnio wa. Suk ces osià gnie my tyl ko
wte dy, gdy po łà czy my si ły. Po za tym Unia po trze bu je
no wych ryn ków, in we sty cji. Gdzie ma ich szu kaç, jak
nie na Wscho dzie? – py tał re to rycz nie Ma los se.

Pod czas spo tka nia przy j´ to War szaw skà De kla ra -
cj´, któ rej głów ny mi punk ta mi sà po gł´ bia nie in te -
gra cji po mi´ dzy sto wa rzy sze nia mi dzia ła jà cy mi
w Unii Eu ro pej skiej z kra ja mi ob j´ ty mi Part ner stwem

Wschod nim oraz bu do wa nie wspól nych re la cji
i umac nia nie wza jem ne go za ufa nia. 

Uczest ni cy zo bo wià za li si´ do wza jem ne go
wspie ra nia dà ̋ eƒ do uzy ska nia człon ko stwa w or ga -
ni za cjach po sia da jà cych naj wi´k szy wpływ na go -
spo dar czà rze czy wi stoÊç, za rów no w Eu ro pie, jak
i na Êwie cie oraz do po dej mo wa nia spek trum wspól -
nych ini cja tyw – ta kich jak or ga ni za cja mi sji go spo -
dar czych, fo rów dys ku syj nych, szczy tów go spo dar -
czych i szko leƒ pra cow ni czych – w ce lu wspie ra nia
sku tecz no Êci dzia ła nia tych or ga ni za cji w Eu ro pie.

Naj wi´k sza or ga ni za cja pol skich przed si´ bior ców
zo bo wià za ła si´ do dzie le nia si´ z przed si´ bior ca mi
ze Wscho du do Êwiad cze niem zwià za nym z wy ko rzy -
sty wa niem unij nej po mo cy w ra mach pro gra mów

obej mu jà cych kra je sto wa rzy szo ne oraz fun du szy
unij nych na po zio mie or ga ni za cji pra co daw ców.

In nym wa˝ nym ele men tem kon fe ren cji by ła de -
kla ra cja uczest ni ków, do ty czà ca dà ̋ eƒ kra jów ob j´ -
tych pro gra mem Part ner stwa Wschod nie go, do fi na -
li za cji umów sto wa rzy sze nio wych z Unià Eu ro pej skà,
a tak ̋ e usta no wie nia Po gł´ bio nych i Kom plek so wych
Stref Wol ne go Han dlu.

Spo tka nie Kon sul ta cyj ne by ło jed nym z naj wa˝ -
niej szych, ale nie je dy nym ele men tem roz wi ja nia
przez Pra co daw ców RP kon tak tów z kra ja mi Wscho -
du. Mo˝ na tu bo wiem tak ̋ e wy mie niç m.in. spo tka -

nie Pre zy den ta An drze ja Ma li now skie go w czerw -
cu 2011 r. w Azer bej d˝a nie z Mo ham me da lim Efen -
diy eu, se kre ta rzem ge ne ral nym Na ro do wej Kon fe ren -
cji Or ga ni za cji Pra co daw ców Re pu bli ki Azer bej d˝a -
nu, pod czas któ re go omó wio no wza jem ne re la cje
oraz przy go to wa nie pod wa lin do kon fe ren cji sze fów
kon fe de ra cji pra co daw ców z paƒstw wcho dzà cych
w skład te go pro gra mu. In nym przy kła dem jest pod -
pi sa nie w lip cu 2011 r. z part ne ra mi z Ar me nii i Gru -
zji bi la te ral nych po ro zu mieƒ o współ pra cy w ra mach
Fo rum Biz ne su.

War to przy po mnieç, ˝e pro jekt Part ner stwa
Wschod nie go zo stał za po czàt ko wa ny wspie ra ny mi
przez Szwe cj´ dzia ła nia mi pol skiej dy plo ma cji i za in -
au gu ro wa ny w Pra dze w 2009 ro ku. 5

8 INWESTOR ZAGRANICZNY – 1/2012

Na zdj´ ciu od le wej: Ilo na An to ni szyn -Klik, wi ce mi ni ster go spo dar ki, An drzej Ma li now ski, pre zy dent Pra co daw ców RP, Ja -
nusz Piet kie wicz, wi ce pre zy dent Pra co daw ców RP.

Part ner stwo Wschod nie

Ra zem 
mo ̋ e my wi´ cej

Nie ule ga wàt pli wo Êci, ˝e Wschód to
przy szłoÊç. Pol scy przed si´ bior cy zro -
zu mie li to ju˝ daw no i od dłu˝ sze go
cza su, z ro snà cym z ro ku na rok za in -
te re so wa niem, pa trzà w tym kie run ku,
wi dzàc szan s´ na obo pól ne ko rzy Êci
biz ne so we.
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P
ol sko -hisz paƒ skie match ma king ses sion otwo rzył wi ce -
pre zy dent Pra co daw ców RP Ja nusz Piet kie wicz. „Mi mo
bar dzo do brych sto sun ków mi´ dzy Pol skà a Hisz pa nià,

kon tak ty biz ne so we po mi´ dzy na szy mi kra ja mi po win ny byç
jesz cze cz´st sze” – po wie dział Ja nusz Piet kie wicz. Przy po -
mniał, ˝e za an ga ̋o wa nie pol skie go ka pi ta łu w Hisz pa nii jest
du ̋o mniej sze ni˝ np. w sà sied niej Fran cji. „DziÊ ma my do -
sko na łà oka zj´ do na wià za nia co dzien nej współ pra cy, któ ra
mo ̋e skut ko waç dy na micz nym roz wo jem wza jem nej wy mia ny
han dlo wej” – do dał wi ce pre zy dent Pra co daw ców RP.

„Mam na dzie j´, ̋ e to Fo rum b´ dzie po czàt kiem dy na micz -
ne go roz wo ju sto sun ków po mi´ dzy na szy mi kra ja mi, tym bar -
dziej, ˝e po strze ga my t´ współ pra c´ ja ko prio ry te to wà” – po -
wie dział z ko lei Je sus Ro dri gu ez, przed sta wi ciel CEIM – or -
ga ni za cji hisz paƒ skich pra co daw ców.

Obec ny na spo tka niu rad ca ds. eko no micz nych i han dlo -
wych am ba sa dy Hisz pa nii w Pol sce Ju an An to nio Gar cia -
-Den che przed sta wił ogól nà sy tu acj´ go spo dar ki Pol ski
z punk tu wi dze nia Hisz pa nii i przed si´ bior ców hisz paƒ skich.
W je go opi nii te le in for ma ty ka, ener gia od na wial na czy go spo -
dar ka od pa da mi to te ga ł´ zie go spo dar ki, któ re da jà szan s´
wi´k sze go roz wo ju współ pra cy. 

Moc nà de le ga cj´ pod czas Fo rum miał prze j´ ty nie daw no
przez San tan de ra Bank Za chod ni WBK. Głów ny eko no mi sta te -
go ban ku Ma ciej Re lu ga przy po mniał (głów nie hisz paƒ skim
uczest ni kom Fo rum) o naj szyb szym w Eu ro pie wzro Êcie pol -
skiej go spo dar ki w ostat nich la tach. „Rów nie wa˝ ne jest jed -
nak to, ˝e ro Ênie my sta bil nie i w spo sób zrów no wa ̋o ny dzi´ ki
trzem fi la rom: eks por to wi, in we sty cjom i kon sump cji” – po -
wie dział Re lu ga. Pod kre Êlił fakt, i˝ pol ska go spo dar ka nie jest
nad mier nie za dłu ̋o na – za rów no je Êli cho dzi o sek tor pu blicz -
ny, jak i pry wat ny; je dy nym zaÊ ele men tem mo gà cym bu dziç
nie po kój jest – wy ni ka jà ca z czyn ni ków ze wn´trz nych – in fla -
cja, któ ra wy no si obec nie nie co po nad 4%. W je go opi nii wa˝ -
nym ele men tem eks por tu jest kurs zło te go. Im słab sza jest
pol ska wa lu ta, tym bar dziej kon ku ren cyj na na sza go spo dar ka.
„Po ziom opła cal no Êci dla pol skich eks por te rów to ok. 3,8 zł
za eu ro, co w przy pad ku obec ne go kur su – 4,2 zł da je du ̋y bu -
for bez pie czeƒ stwa” – po wie dział Re lu ga. W je go opi nii po -
win ni Êmy byç go to wi do wej Êcia do stre fy eu ro w 2016
lub 2017 ro ku. „Wów czas b´ dzie wi´k sza ja snoÊç, co do stre -
fy eu ro po re for mach” – do dał głów ny eko no mi sta Ban ku Za -
chod nie go WBK.

Po za koƒ cze niu cz´ Êci ofi cjal nej od by ły si´ dwu stron ne
spo tka nia firm z Hisz pa nii i Pol ski.

Or ga ni za to rem match ma king ses sions by li Pra co -
daw cy RP, or ga ni za cja hisz paƒ skich pra co daw ców CEIM
oraz PromoMadrid we współ pra cy z Pol skà Agen cjà
Roz wo ju Przed si´ bior czo Êci i En ter pri se Eu ro pe Ne -
twork. 5

T
ej ten den cji nie za gro zi ło na wet spo wol nie -
nie go spo dar cze, z któ rym od ja kie goÊ cza -
su ma my do czy nie nia. Co wi´ cej – wła -

Ênie za wi ro wa nia na ryn kach fi nan so wych, a póê -
niej w re al nej go spo dar ce, sta ły si´ do sko na łà
oka zjà do jesz cze wi´k sze go za cie Ênie nia mi´ -
dzy na ro do wej współ pra cy.

Pra co daw cy Rze czy po spo li tej Pol skiej od lat
z uwa gà nie tyl ko przy glà da jà si´ tej ten den cji, lecz
tak ̋ e kreu jà wi zj´ zjed no czo nej Eu ro py – zjed no -
czo nej go spo dar czo i eko no micz nie. Or ga ni za cja,
do któ rej na le ̋ y po nad 7,5 tys. firm, zda je so bie
bo wiem spra w´ z te go, ˝e sku tecz na fir ma mu si
dzia łaç glo bal nie. Dla te go te˝ przed sta wi cie le Pra -
co daw ców RP współ pra cu jà z part ne ra mi z ca łe go
Êwia ta, uczest ni czàc w pra cach wie lu mi´ dzy na ro -
do wych or ga ni za cji, roz wi ja jàc przy tym kon tak ty
dwu stron ne. Jed nym z ele men tów tej stra te gii by -
ły zor ga ni zo wa ne przez Pra co daw ców RP m.in.
dwu stron ne spo tka nia biz ne so we Pol sko -Hisz paƒ -
skie go Fo rum Go spo dar cze go, któ re od by ły si´
w dniach 17–18 kwiet nia te go ro ku w War sza wie.

Dla cze go aku rat Hisz pa nia? Przez la ta, do cza -
su pod j´ cia przez Pol sk´ sta raƒ o człon ko stwo
w Unii Eu ro pej skiej, kraj ten nie zaj mo wał wa˝ ne -
go miej sca w za ło ̋ e niach pol skiej po li ty ki za gra -
nicz nej. Sy tu acja ta ule gła dia me tral nej zmia nie
w mo men cie przy stà pie nia Pol ski do jed no li te go
ryn ku unij ne go. Na stà pi ła wów czas in ten sy fi ka cja
wza jem nych kon tak tów han dlo wych i in we sty cyj -
nych. DziÊ Hisz pa nia zaj mu je 9. miej sce na unij nej
li Êcie od bior ców pol skich to wa rów, a współ pra ca
go spo dar cza po mi´ dzy oby dwo ma paƒ stwa mi jest
przy kła dem uda ne go part ner stwa w wie lu sek to -

rach i bran ̋ ach. Bio ràc jed nak pod uwa g´ wiel koÊç
obu ryn ków, wy da je si´, ˝e po ten cjał wza jem nych
ob ro tów han dlo wych nie zo stał jesz cze w peł ni wy -
ko rzy sta ny, po dob nie zresz tà jak wy mia na ka pi ta ło -
wa w po sta ci bez po Êred nich in we sty cji za gra nicz -
nych. Pol skie za an ga ̋ o wa nie w Hisz pa nii na ko -
niec 2010 r. wy nio sło za le d wie 100 mln eu ro i by -
ło dwu krot nie ni˝ sze ni˝ we Fran cji i trzy krot nie
ni˝ sze ni˝ we Wło szech, choç z dru giej stro ny
na uwa g´ za słu gu je wy so ka dy na mi ka wzro stu pol -
skich in we sty cji na tym ryn ku – w la -
tach 2008–2010 zwi´k szy ła si´ ona po nad dwu -
krot nie. 

WÊród pol skich firm, któ re za in we sto wa ły
w ostat nich la tach w Hisz pa nii, wy mie niç mo˝ -
na ta kie przed si´ bior stwa jak: Mer cor, Bo ry szew,
Se le na czy As se co. Z ko lei hisz paƒ skie fir my in -
we stu jà ce w Pol sce w prze wa ̋ a jà cej mie rze dzia -
ła jà w sek to rze bu dow la nym. Hisz paƒ ski ka pi tał
co raz Êmie lej wcho dzi rów nie˝ w pol ski sek tor
ban ko wy – San tan der prze jàł w cià gu trzech ostat -
nich lat trzy ban ki: AIG Bank, BZ WBK oraz Kre dyt
Bank.

Atrak cyj ny dla pol skich firm jest hisz paƒ ski
sek tor prze twór czy i spo ̋ yw czy, tym bar dziej ˝e
na sze fir my z sek to ra pro duk tów rol no -spo ̋ yw -
czych cie szà si´ w Eu ro pie Za chod niej du ̋ à re no -
mà. Do tych czas do brze na hisz paƒ skim ryn ku ra -
dzi ły so bie tak ̋ e na sze przed si´ bior stwa trans por -
to we zaj mu jà ce si´ prze wo za mi là do wy mi. Hisz -
paƒ skie fir my mo gà z ko lei ode graç w Pol sce du ̋ à
ro l´ m.in. w in fra struk tu rze i ener ge ty ce od na wial -
nej, w któ rych to sek to rach zaj mu jà do mi nu jà cà
po zy cj´ w Eu ro pie.

Roz wój współ pra cy go spo dar czej to nie je dy ny
aspekt pol sko -hisz paƒ skich kon tak tów. Nie bez
zna cze nia jest te˝ wy mia na kul tu ral na. W 2008 ro -
ku zo stał otwar ty w War sza wie In sty tut Ce rvan te -
sa – naj wi´k szy na Êwie cie in sty tut za gra nicz ny.
Ma byç on nie tyl ko oÊrod kiem na uki j´ zy ka hisz -
paƒ skie go, lecz tak ̋ e cen trum kul tu ry hisz paƒ skiej
w Pol sce. 

5
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Pra co daw cy RP 
pro mu jà mi´ dzy na ro do wà

współ pra c´
Mi´ dzy na ro do wa współ pra ca, to jed -
no z naj wa˝ niej szych kół na p´ do -
wych dla roz wo ju za rów no po szcze -
gól nych firm, jak i ca łych paƒstw. Nic
wi´c dziw ne go, ˝e pol scy przed si´ -
bior cy ener gicz nie na wià zu jà biz ne -
so wo -han dlo we kon tak ty ze swo imi
od po wied ni ka mi na ca łym Êwie cie.

Pol sko-Hisz paƒ skie
Fo rum Go spo dar cze

W sie dzi bie Pra co daw ców RP od by ło si´
dwu dnio we Pol sko -Hisz paƒ skie Fo rum Go -
spo dar cze, ma jà ce na ce lu ko ja rze nie ze so -
bà fir m z obu kra jów. W wy da rze niu wzi´ ło
udział ok. stu przed sta wi cie li przed si´ biorstw.



PRAWO • SEJM

W1952 ro ku, czy li apo geum sta li ni zmu
w Pol sce, kie dy to lu do wa wła dza sta ra ła
si´ kie ro waç wszyst kim, co si´ ru sza i re gu -

lo waç po przez usta wy bàdê de kre ty z mo cà usta wy
naj skrom niej sze na wet prze ja wy dzia łal no Êci spo łecz -
nej, go spo dar czej, kul tu ral nej, spor to wej i ja kiej tam
jesz cze – uka za ły si´ 52 nu me ry Dzien ni ka Ustaw, za -
wie ra jà ce łàcz nie 349 po zy cji. 

W la tach 1989 i 1990, a wi´c w po czàt kach trans -
for ma cji, wy ma ga jà cej ogrom nej pra cy le gi sla tor skiej
w po sta ci wie lu no wych ak tów praw nych, mie li Êmy
od po wied nio: 75 i 89 Dzien ni ków z 450 i 527 po zy-
cja mi.

Li be ral no -chłop skie wła dze ostat nich lat przy nio sły
nam 259 Dzien ni ków Ustaw (1776 po zy cji) w 2010
ro ku i 299 Dzien ni ków (1778 po zy cji) w ze szłym ro ku.

Je Êli po rów na my wspo mnia ne la ta prze ło -
mu 1989–1990 z by naj mniej nie prze ło mo wy mi ostat -
ni mi dwo ma la ty 2010–2011, wyj dzie nam sto su -
nek 164: 558 w Dzien ni kach Ustaw oraz 997: 3554
w ich po zy cjach, na ko rzyÊç dru ̋y ny Tu ska. Nie jest tyl -
ko pew ne, czy na wspól nà ko rzyÊç.*

Chy làc czo ła w ob li czu po dob ne go za pa łu i wr´cz
nie ludz kiej pra co wi to Êci, nie mo g´ za ra zem nie za -
uwa ̋yç, ˝e w in kry mi no wa nych przy pad kach prze sta je
dzia łaç to pra wo dia lek ty ki, w myÊl któ re go iloÊç prze -
cho dzi w ja koÊç, chy ba ˝e za do wo li nas usta wo wy to -
war II ja ko Êci. Sa me zaÊ usta wy po wsta jà w wy ni ku
pro ce su, ja ki jesz cze za ko mu ny zo stał eu fe mi stycz nie
na zwa ny „bie gun kà le gi sla cyj nà”. Swo jà dro gà cie ka -
we, ˝e ma wia no tak wte dy, gdy do za pi sa nia licz by
Dzien ni ków Ustaw ogła sza nych w cià gu ro ku wy star -
cza ły dwie cy fry. Co wo bec te go po wie dzieç dzi siaj?
Chy ba tyl ko, ˝e no we cza sy wy ma ga jà no wych ofiar. 

W do dat ku wcià˝ na wierzch wy ła ̋à te sa me bł´ dy,
mno ̋o ne przez co raz wi´k szà licz b´ ak tów praw nych.
Pod sta wo wym bł´ dem by ło i po zo sta ło prak tycz nie
sto so wa ne chciej stwo. En tu zja Êci my Êle nia ˝y cze nio -
we go uwa ̋a jà, ˝e wy star czy uchwa liç od po wied ni
prze pis, aby tym sa mym pro blem zo stał roz wià za ny.
Zda je si´, ˝e kil ka krot nie bli ski la ski mar szał kow skiej
był pro jekt usta wy, w myÊl któ rej wszy scy Po la cy mie -
li by obo wiàz ko wo za zna waç szcz´ Êcia, zdro wia oraz
bez tro ski ma te rial nej.

In nà ma nie rà na szych le gi sla to rów jest ła ma nie
Êwi´ tej za sa dy lex re tro non agit (pra wo nie dzia ła
wstecz) al bo usta na wia nie mo cy obo wià zu jà cej prze -
pi sów z dniem ich ogło sze nia. Zbyt krót ki – nie kie dy
prak tycz nie ˝a den – okres va ca tio le gis (le ̋a ko wa nia
pra wa, pod czas któ re go mo gà si´ z nim do brze za po -
znaç urz´d ni cy, s´ dzio wie, pro ku ra to rzy, nie mó wiàc
o tzw. lu dziach) po wo du je, ˝e miast za cne go wi na po -
wsta je pro szà cy si´ o zlew si kacz. 

Ulu bio nà roz ryw kà po słów, w tym i eu ro po słów,
a tak ̋e naj wy˝ szych ran gà ad mi ni stra to rów rzà dzà cych
Pol skà, jest czy ta nie bez zro zu mie nia (por. usta wa re -
fun da cyj na, ACTA). Zja wi sko to jed nak po wszech nie
wy st´ pu je w spo łe czeƒ stwie uwiel bia jà cym taƒ ce
pod gwiaz da mi, na lo dzie wo kół brzo zy, wi´c mo ̋e nie
zn´ caj my si´ nad Wy braƒ ca mi te go˝ Na ro du? 

W ka˝ dym ra zie ma my ta ki sys tem i ta kà prak ty k´,
˝e naj cz´ Êciej rzàd zgła sza pro jek ty, po czym: (1) ko -
ali cja bez kry tycz nie wszyst ko za kle pu je; (2) w pod ko -
mi sjach i ko mi sjach po sło wie – nie ma jà cy ˝ad ne go
bàdê bla de po j´ cie o ma te rii, któ rà chcà re gu lo -
waç – do da jà wła sne prze my Êle nia, nie ste ty. A na do -
miar złe go (3) roz trop nych praw ni ków ci u nas nie do -
sta tek, czy to w Sej mie, czy w Se na cie.

Wbrew te mu jed nak, co naj wi docz niej sà dzà
i wcze Êniej sà dzi ły ko lej ne eki py – le gi sla cja nie jest
sztu kà ła twà ani ma łà. W re zul ta cie nie za wsze j´ zyk
gi´t ki, praw ni czy, po tra fi od daç, co po my Êli gło wa.
A gło wa: wy obra ziç so bie prak tycz ne skut ki te go lub
owe go prze pi su. Bo jed nym z bł´ dów rów nie wiel kich,

co upo rczy wie po wta rza nych, jest lek ce wa ̋à ce po dej -
Êcie do kon sul ta cji pro jek tów z fa chow ca mi, ze Êwia -
tem na uki i prak ty ki, do sy mu la cji z praw dzi we go zda -
rze nia. A kie dy ju˝ przy pad kiem doj dzie do wy mia ny
my Êli, to al bo nie z ty mi, co trze ba, al bo na kształt
przy sło wia „chłop swo je, ba ba swo je”. Wte dy na wy -
mia nie my Êli tra ci mà drzej szy.

By wa, ˝e do pie ro po wszyst kim roz p´ tu je si´ afe -
ra. Wów czas bie gun k´ le gi sla cyj nà za st´ pu je no we li -
za cyj na. Le d wie usta wa wej dzie w ˝y cie (cza sem wcze -
Êniej), a ju˝ roz le ga si´ uza sad nio ne wo ła nie o po -
praw ki. Ile˝ to ra zy i jak szyb ko no we li zo wa no np. ko -
deks pra cy, usta wy po dat ko we czy usta w´ o sa mo rzà -
dzie te ry to rial nym! Mo˝ na mó wiç o sta nie per ma nent -
nej no we li za cji. Aby unik nàç za rzu tu go ło słow no Êci:
usta wa o po dat ku do cho do wym od osób praw nych
(a wi´c głów nie przed si´ biorstw) tyl ko w cià gu pierw -
szych sze Êciu lat swe go ist nie nia by ła zmie nia na 36
ra zy**, zaÊ usta wa o po dat ku do cho do wym od osób
fi zycz nych** – 23 ra zy. Usta wa o ra chun ko wo Êci
(zmie nia na 14 ra zy**) to przy nich ma łe mi ki. Oczy wi -
Êcie, w ko lej nych la tach na st´ po wa ły ko lej ne no we li za -
cje, a jesz cze bar dziej ko lej ne sà przy go to wy wa ne
na ko lej ne la ta.

Na t´ ̋e nie wy sił ków, by re gu lo waç wcià˝ wi´ cej
i wi´ cej, za miast le piej, wy wo łu je t´ sk no t´ za oby cza -
jem daw no te mu roz po wszech nio nym w po lis, paƒ -
stwach -mia stach sta ro ̋yt nej Gre cji. Otó˝ na wal ne
zgro ma dze nia ich miesz kaƒ ców ka˝ dy po my sło daw ca
no wych praw przy cho dził z gru bym sznu rem. Wie szał
si´ na nim od ra zu, gdy pro jekt nie zdo by wał po par cia. 

To wpraw dzie bar dzo sta ry, ale bar dzo do bry zwy -
czaj.

Piotr Am bro zie wicz

*Ow szem, w la tach 2000–2004 pu bli ko wa no od 122
(1346) do 286 (2889) Dz. U., ale pa mi´ taj my, ˝e by ły to la -
ta do sto so wa nia (har mo ni za cji) pol skie go pra wa do pra wa
unij ne go i mu sie li Êmy zmie niç al bo uzu peł niç ogrom nà
cz´Êç ro dzi me go usta wo daw stwa. Ty le ˝e do UE zdà ̋ y li Êmy
ju˝ wstà piç do kład nie 8 lat te mu.
**Wszyst ko bez zwiàz ku z Unià.

O
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

chciał odpowiedzieç historycznie, to powiedziałbym 
– nareszcie. Ju˝ w staro˝ytnoÊci słynny filozof Platon
w swoim dziele „Paƒstwo” uznał, ˝e m´drcy-
filozofowie 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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In fla cja usta wo waGdzie ten sznur?
Bar dzo daw no te mu, w grec kich po lis,
na de mo kra tycz ne zgro ma dze nia nie -
któ rzy oby wa te le przy cho dzi li z po wro -
zem. Nie bez ko ze ry, o czym na koƒ cu.

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. 



PRAWO • SEJM

Przy po mnij my, ˝e w nr. 2/2011 „IZ” pi sa li Êmy
m.in., ˝e przy j´ to me to d´, ja ka pod wa ̋ y ła obo -
wià zu jà cà w cy wi li zo wa nym Êwie cie za sa d´

„uza sad nio nych ocze ki waƒ” przed si´ bior ców – i w ogó -
le po sza no wa nia pra wa. Za ne go wa na zo sta ła re gu ła,
dzi´ ki któ rej przed si´ bior cy mo gà z za ufa niem po no siç
ry zy ko dzia ła nia go spo dar cze go (nie ogra ni cza ona
przy tym su we ren ne go upraw nie nia paƒ stwa do kształ -
to wa nia po rzàd ku praw ne go zgod nie z po trze ba mi, czy li
tak ̋ e do zmia ny prze pi sów, je Êli jest to spo łecz nie uza -
sad nio ne).

Czym in nym jed nak jest ra dy kal na, wr´cz re wo lu cyj -
na zmia na sys te mu, do ko na na w dro dze wspo mnia nej
no we li za cji. Za sa dy funk cjo no wa nia bran ̋y po pu lar nie
zwa nej „Êmie cio wà”, okre Êlo ne w usta wie o utrzy ma niu
czy sto Êci i po rzàd ku w gmi nach z 1996 r. zo sta ły zmie -
nio ne w 2005 r. ce lem wdro ̋e nia dy rek tyw Wspól not Eu -
ro pej skich. Pol skie pra wo kra jo we zhar mo ni zo wa no wi´c
z pra wem unij nym, po czym dzia ła jà cy w owej bran ̋y
przed si´ bior cy do sto so wa li si´ do no wych wy mo gów.
Ukształ to wa ła si´ prak ty ka funk cjo no wa nia go spo dar ki
od pa da mi; przed si´ bior stwa in we sto wa ły w Êrod ki trans -
por tu oraz in sta la cje do za go spo da ro wa nia od pa dów
(sor tow nie, za kła dy pa liw al ter na tyw nych itp.). Otrzy ma ły
no we, 10-let nie ze zwo le nia na ba zie skà di nàd za ostrzo -
nych prze pi sów.

Co od no we go ro ku?
Ubie gło rocz na no we li za cja do ko na ła zmia ny za sad sys te -
mu o 180º. W re zul ta cie przed si´ bior ca, któ ry miał peł ne
pra wo ocze ki waç, ˝e funk cjo nu jà cy pra wie od 20 lat sys -
tem ma wszel kie ce chy trwa ło Êci i b´ dzie dzia łał na tych
sa mych za sa dach, sta nàł na gle w ob li czu fak tycz ne go
wy własz cze nia: nie wa˝ no Êci po sia da nych ze zwo leƒ i za -

war tych umów, zb´d no Êci in we sty cji, któ re sta ły si´ ju˝
tyl ko ob cià ̋e niem.

Pod wiel kim zna kiem za py ta nia sta je zgod noÊç no we -
li za cji z prze pi sa mi Kon sty tu cji RP. Mo˝ na w spo sób uza -
sad nio ny pod nieÊç kwe stie na ru sze nia przez naj wy˝ sze
or ga ny paƒ stwo we jej za sad w przed mio cie wol no Êci go -
spo dar czej, spo łecz nej go spo dar ki ryn ko wej, praw na by -
tych i ochro ny tzw. in te re sów w to ku.

Ko rup cjo gen na usta wa
Pod ko niec mar ca br. w Urz´ dzie Ochro ny Kon ku ren cji
i Kon su men tów od by ła si´ kon fe ren cja pra so wa na te mat
dzia ła nia tych prze pi sów. Przy po mnia no, ˝e jesz cze nie -
daw no o tym, kto b´ dzie wy wo ził Êmie ci, de cy do wa ła
spół dziel nia lub wspól no ta miesz ka nio wa bàdê in ny wła -
Êci ciel/u˝yt kow nik/po sia dacz bu dyn ku – oso ba fi zycz -
na lub praw na. Jed nak w obo wià zu jà cym od po czàt ku ro -
ku no wym sta nie praw nym, to gmi ny w dro dze prze tar gów
b´ dà wy bie ra ły fir my od bie ra jà ce od pa dy ko mu nal ne
i tym sa mym to one (gmi ny) b´ dà dyk to wa ły miesz kaƒ -
com ce ny usług.

Obec ni na kon fe ren cji przed sta wi cie le gmin chwa li li
so bie no wy stan rze czy, su ge ru jàc, ˝e te raz od bie ra si´
wi´ cej od pa dów od miesz kaƒ ców, a za ra zem co raz mniej
(choç wcià˝ nie ma ło) jest nie le gal nych wy sy pisk. 

Póê niej by ło ju˝ tyl ko go rzej. Na strój si´ zmie nił, gdy
do gło su do szli przed si´ bior cy. I nie tyl ko oni.

An drzej Sa dow ski z Cen trum im. Ada ma Smi tha
po wie dział bez ogró dek: „Ka˝ da mo no po li za cja ryn ku,
w tym przy pad ku za po Êred nic twem gmin, sprzy ja prze -
st´p czo Êci go spo dar czej. Te prze pi sy za in fe ku jà wi ru sem
ko rup cji, wle wa jàc po t´˝ nà jej fa l´ w pol skà go spo dar k´.
Prze cie˝ usta wa spo wo du je, ˝e za miast kon ku ren cji i za -
bie ga nia o klien tów – wła Êci cie li nie ru cho mo Êci bàdê ich

re pre zen tan tów – fir my b´ dà mu sia ły si´ sta raç je dy nie
o przy chyl noÊç lo kal nych, gmin nych po li ty ków, bo có˝
im in ne go po zo sta wio no?”

Pre zes Fe de ra cji Kon su men tów Ka mil Plu skwa -Dà -
brow ski uzu peł nił: „No we li za cja usta wy po zba wi ła kon -
su men tów mo˝ li wo Êci, a Êci Êlej: pra wa wy bo ru usłu go -
daw cy. Na tym ryn ku w prak ty ce prze sta li byç kon su men -
ta mi, po nie wa˝ nie ma jà ju˝ pra wa wy bo ru, któ re jest
pod sta wo wym kon su menc kim pra wem”. 

Z ko lei Sła wo mir Szum ski, pre zes dzia ła jà ce go
na sto łecz nym ryn ku przed si´ bior stwa Pol su per, prze wi du -
je wzrost cen „Êmie cio wych” usług. Nie, nie od ra zu. Po -
czàt ko wo ce ny mo gà na wet spaÊç, po nie wa˝ w prze tar gach
naj wa˝ niej szym ele men tem sta nie si´ ce na. Na to mo gà
so bie po zwo liç naj po t´˝ niej si gra cze, jed nak tyl ko oni, bo
staç ich na to, by na dwa czy trzy la ta do kła daç do in te re -
su, ale co póê niej? Tak ̋e oni nie b´ dà mo gli trwaç w nie -
skoƒ cze nie de fi cy to wej sy tu acji. Póê niej od bi jà so bie po -
nie sio ne wcze Êniej stra ty, ostro pod wy˝ sza jàc ce ny.

Efekt b´ dzie za pew ne ta ki, ˝e mniej szych firm po pro -
stu nie b´ dzie staç na kon ku ro wa nie z po ten ta ta mi, co tyl -
ko po gł´ bi efekt mo no po li za cji. Nie ma szans, ma li pad -
nà jak mu chy – prze wi dy wa li re pre zen tan ci nie du ̋ych
firm Êmie cio wych. Py ta nie tyl ko, w ja kiej ko lej no Êci?

W do dat ku wca le nie jest po wie dzia ne, ˝e ko niec
koƒ ców – wbrew wcze Êniej szej eu fo rii – re zul ta ty no we -
li za cji oka ̋à si´ do bre dla sa mo rzà dów.

Otó˝ z ra por tu przy go to wa ne go przez Urzàd Kon ku -
ren cji i Kon su men tów wy ni ka, ˝e no we roz wià za nia nie
tyl ko ude rza jà w przed si´ bior ców, ale mo gà byç nie ko -
rzyst ne rów nie˝ dla sa mo rzà dów. Na przy kła dzie gmin,
któ re ju˝ wcze Êniej, bo przed 2012 ro kiem – (jak to okre -
Êla ra port) „prze j´ ły władz two nad od pa da mi” – do wo dzi,
i˝ prze wa˝ nie wpły wy od miesz kaƒ ców za wy wóz Êmie ci
sà mniej sze od kwot prze ka zy wa nych fir mom za wy wóz
od pa dów.

To wszyst ko al bo pra wie wszyst ko prze wi dy wa li Êmy,
ostrze ga jàc de cy den tów z naj wy˝ szej pół ki: Sejm, Se nat,
a na wet (pod pi su jà ce go usta wy) Pre zy den ta Rze czy po -
spo li tej. Bez skut ku, tra fia jàc na Êcia n´ upo ru im pre gno -
wa ne go na wszel kie rze czo we ar gu men ty. 

Za miast ko men ta rza niech wi´c po słu ̋ y cy tat ze
„Słó wek” Ta de usza Boya -˚e leƒ skie go: „Bo to w ˝y ciu jest
naj głup sze, kie dy si´ kto przy czym uprze”.

P. A.
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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˝
społeczeƒstwu”. m. c. m.

Ile firm na Êmiet nik?
Kil ka krot nie w po przed nich „In we sto rach” pod no si li Êmy kwe sti´ nie prze my Êla ne -
go – wów czas do pie ro pro po no wa ne go – roz wià za nia kwe stii wy wo zu i uty li za cji bàdê
in ne go za go spo da ro wa nia od pa dów ko mu nal nych po przez za sad ni czà no we li za cj´ do -
tych cza so wych prze pi sów. Nie ste ty, lek ce wa ̋ àc uza sad nio ne wàt pli wo Êci przed si´ bior -
ców, po li ty cy po sta wi li na swo im, uchwa la jàc no wà usta w´
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W
ra mach po zby wa nia si´ tych uprze dzeƒ przy -
po mnij my, ˝e – wbrew kry tycz nym gło som
osób nie do in for mo wa nych – or ga ni za cj´

pił kar skich igrzysk na sze go kon ty nen tu przy zna no Pol -
sce jesz cze za rzà dów Pra wa i Spra wie dli wo Êci, w 2007
ro ku. Z ko lei Plat for ma Oby wa tel ska po doj Êciu do wła -
dzy pod chwy ci ła z za pa łem ten (na po zór?) tłu sty kà sek
i na obie cy wa ła wie le. Prócz igrzysk, czy li cir cen ses,
tak ̋e du ̋o pa nem, czy li upie czo ne go w ich ogniu chle -
ba. Zaj mij my si´ naj pierw stro nà ma te rial nà.

Sta dio ny…
Praw da by ła ta ka, ˝e roz po czy na jàc ba ta li´ o przy zna -
nie nam or ga ni za cji mi strzostw,
nie mie li Êmy w Pol sce ani jed ne -
go no wo cze sne go sta dio nu pił -
kar skie go. Dzi´ ki (i na) Eu ro po -
wsta ły czte ry, z któ rych ten
w Gdaƒ sku bu dzi po wszech ny za -
chwyt w kra ju i za gra ni cà, a Na -
ro do wy w War sza wie zo stał wy ty -
po wa ny do po wa˝ nej mi´ dzy na ro -
do wej na gro dy ar chi tek to nicz nej
Bu si ness Awards, ma jàc nie by le
ja kich kon ku ren tów z Bri gh ton,
Kan sas Ci ty, Tu ry nu, Stam bu łu
czy… Wro cła wia. Wie lu fa chow -
ców twier dzi, ˝e nie ma dziÊ lep -
sze go w Eu ro pie. Âwiet nie, ˝e nie ma lep sze go, na to -
miast je go pi´k no to ju˝ rzecz gu stu. Tak czy owak,
nie wàt pli wie wła Ênie sta dio ny po zo sta nà naj bar dziej
wi docz nà pa miàt kà po mi strzo stwach.

Jest jed nak pew ne „ale”. Wpraw dzie Sta dion Na -
ro do wy zo stał wy bu do wa ny za ogrom ne pie nià dze (1,9
mld zł) po cho dzà ce za Skar bu Paƒ stwa, ale trzy po zo -
sta łe: gdaƒ ski (kosz tem 863 mln); po znaƒ ski (byç mo -
˝e za 638 mln zł, ale do dziÊ nie wia do mo do kład nie!)
oraz wro cław ski (854 mln zł) wła snym sump tem zbu -
do wa ły sa mo rzà dy miast, za cià ga jàc na te in we sty cje
gi gan tycz ne kre dy ty. Po mi strzo stwach na dej dzie nie -
uchron nie czas ich spła ty.

˚ad ne z miast or ga ni za to rów nie łu dzi ło si´ i nie
łu dzi, ˝e wy star czà pie nià dze, ja kie zo sta wià nie za -
wsze bo ga ci ty po wi ki bi ce, a na wet za mo˝ niej si tu ry -

Êci -ki bi ce. Choç by dla te go, ˝e zna jà lo sy Eu ro w Por -
tu ga lii, po któ rym zo sta ły „rdze wie jà ce”, ni ko mu nie -
po trzeb ne obiek ty i… dłu gi.

Ró˝ ne mia sta za sto so wa ły wi´c ró˝ ne stra te gie
biz ne so we. Cza sem stra te gie skom pli ko wa ne (jak
w Gdaƒ sku), cza sem pro ste, opar te na wie rze w tłu my
ki bi ców przy by wa jà cych przez la ta na me cze li go we
i ewen tu al nie roz gryw ki eu ro pej skie (jak w Po zna niu),
co jed nak wy ma ga od miej sco wej dru ̋y ny gry w kra -
jo wej czo łów ce. Wro cław pre fe ro wał po łà cze nie li gi
z wy naj mo wa niem sta dio no wych po wierzch ni u˝yt ko -
wych biz ne so wi, tu dzie˝ or ga ni za to rom im prez roz ryw -
ko wych, ale pierw sze do Êwiad cze nia nie sà bu du jà ce.

Na ro do wy nie li czy na pił kar ski c.d., lecz na swe du ̋e,
w znacz nej mie rze ju˝ po twier dzo ne, wa lo ry biu ro we
oraz kon fe ren cyj ne i es tra do we (bo rów nie˝ pod tym
kà tem zo stał zbu do wa ny) i jest w znacz nie lep szej sy -
tu acji ni˝ np. no wy lon dyƒ ski Sta dion Olim pij ski. An -
gli cy kry ty ku jà, ˝e po za koƒ cze niu IO 2012 pra wie
do ni cze go nie b´ dzie si´ nada wał, bo za pro jek to wa no
dlaƒ tyl ko funk cje spor to we, a i to głów nie lek ko atle -
tycz ne.

…i nie tyl ko
Sta dio ny to pod sta wo wy wa ru nek, ale widz mu si te˝
czymÊ do je chaç, gdzieÊ po miesz kaç, coÊ zjeÊç i wy -
piç. Bez wàt pie nia Pol ska do czerw ca AD 2012 wzbo -
ga ci  si´ o wie le in we sty cji wy bie ga jà cych na prze ciw
tym wy mo gom. Ro dzi si´ jed nak py ta nie: ile po wsta ło

tyl ko dla te go, ˝e ma my – wraz z Ukra inà – Eu ro 2012?
Nie wàt pli wie bra ko wa ło ho te li. Ale ilu? W 2008 ro ku
mo gli Êmy wi´c prze czy taç buƒ czucz ne za po wie dzi
o 500 (!) no wych, ró˝ nej wiel ko Êci, ho te lach w Pol sce.
Dzi siaj wia do mo, ˝e b´ dzie ich o wie le mniej;
przy czym licz ne ju˝ roz po cz´ te bu do wy zo sta ły
wstrzy ma ne z po wo du kry zy su, któ re go kil ka lat wcze -
Êniej nie bra no pod uwa g´. Jed nak nie tyl ko z te go po -
wo du: ˝a den in we stor przy zdro wych zmy słach nie po -
dej mie si´ prze cie˝ ka pi ta ło chłon ne go przed si´ wzi´ -
cia je dy nie po to, by je go ho tel miał przez mie siàc stu -
pro cen to we tzw. ob ło ̋e nie, a na st´p nie przez la ta
Êwie cił pust ka mi.

Nie roz trzà sa jàc wszel kich ZA i PRZECIW wià ̋ à -
cych si´ z tym py ta niem, mo ̋e my stwier dziç, ˝e choç
przy jezd ny nie b´ dzie si´ w Pol sce co krok po ty kał
o no wy ho tel, to mi mo kry zy su spo ro ich przy b´ dzie,
a in ne na Eu ro po pra wià swój stan dard, na wet je Êli nie
wzbo ga cà si´ o no wà gwiazd k´. Oby im to zo sta ło

i po Eu ro. 
W ho te lar stwie paƒ stwo

od daw na nie ma ju˝ nic do ga da -
nia. Ma na to miast bar dzo wie le
w in nej dzie dzi nie: bu do wy au to -
strad i dróg szyb kie go ru chu,
a tak ̋e ko lej nic twie. Któ ryÊ raz
z rz´ du usły sze li Êmy wià zan ki
pi´k nych obiet nic, któ re jed nak
wi´ dły tym szyb ciej, im bli ̋ ej
do Eu ro. 

DziÊ ist nie je oba wa, ˝e gó r´
weê mie ta kie my Êle nie: sko ro nie
uda ło si´ zdà ̋yç na mi strzo stwa,
to ju˝ nie ma si´ po co Êpie szyç,

bo rok wcze Êniej czy póê niej jest te raz bez zna cze nia.
A pa mi´ ta my prze cie˝, ile mia ło si´ speł niç w mniej
lub wi´ cej gł´ bo kiej prze szło Êci, za rzà dów ró˝ nych
par tii i ró˝ nych mi ni strów: od Po la po Gra bar czy ka, ˝e
aku rat ich wy mie ni my. Tym cza sem, praw d´ po wie -
dziaw szy, w zwiàz ku z Eu ro 2012 mie li Êmy i wcià˝ ma -
my do czy nie nia z pró bà bez po Êred nie go pod łà cza nia
sta rych (z pew ny mi mo dy fi ka cja mi) pla nów pod no we,
fut bo lo we ha sła. W grun cie rze czy i tak pił kar ska im -
pre za mia ła za dzia łaç bar dziej ja ko ka ta li za tor, ni˝ ja ko
je dy na przy czy na.

Osta tecz nie z dro go wo -ko le jo wych pla nów jak
zwy kle wy szło o wie le mniej, ni˝ mia ło wyjÊç. Nie b´ -
dzie np. od cin ka au to stra dy A4 od Rze szo wa do gra ni -
cy z Ukra inà – ko le ̋ an kà od Eu ro. Nie b´ dzie ca ło Êci
A2, w osta tecz no Êci pro po nu je si´ oÊmie sza jà cy Pol -

12 INWESTOR ZAGRANICZNY – 1/2012

Co nam po EURO 2012 
(zo sta nie)?

Po nie wa˝ od dłu˝ sze go cza su wszyst ko si´ w na szym kra ju upo li tycz nia, to dzie -
je si´ tak i w od nie sie niu do naj wi´k szej im pre zy spor to wej, ja kà kie dy kol wiek or -
ga ni zo wa ła Pol ska. Spró buj my jed nak od rzu ciç bu dzà cà nie smak otocz k´ i bez
po li tycz nych uprze dzeƒ po pa trzeç na to, co nam zo sta nie po fut bo lo wych mi -
strzo stwach Eu ro py.

Stadion Narodowy w Warszawie
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sk´ praw no -dro go wy dzi wo làg w po sta ci „dro gi prze -
jezd nej”, byç mo ̋e nie bez piecz nej dla u˝yt kow ni ków,
ale – wbrew roz sàd ko wi i in nym prze pi som – do pusz -
czo nej do ru chu. Chwi lo wo. Byç mo ̋e. 

Rów nie chwi lo wo b´ dzie my p´ dziç ko le jà z osza -
ła mia jà cà pr´d ko Êcià choç by po to rach na tra sie
Gdaƒsk – Po znaƒ przez Tczew. 312 km da si´ mia no -
wi cie – dzi´ ki wstrzy ma niu re mon tu to ro wisk – po ko -
naç w cza sie mo ̋e na wet po ni ̋ ej 4 go dzin, wo bec dzi -
siej szych 5,5. W do dat ku dzi´ ki te mu po dró˝ do Ber li -
na z Trój mia sta no wo uru cho mio nym po cià giem mi´ -
dzy na ro do wym chy ba jed nak po -
trwa kró cej ni˝ z Sankt Pe ters bur -
ga do Li zbo ny. A Eu ro przy nie sie
i ta ki ra do sny sku tek, ˝e do 4 go -
dzin zo sta nie skró co na po dró˝
z War sza wy do Gdaƒ ska i z po -
wro tem, zaj mu jà ca obec nie bo -
daj 7 go dzin. Wszyst ko wró ci
do sta nu po przed nie go po mie -
sià cu, bo ty le po trwa oko licz no -
Êcio we wstrzy ma nie re mon tu te -
go szla ku. 

O je go (re mon tu) po czàt ku
trak to wał po dob no je den z pa pi -
ru sów zna le zio nych w gro bow cu
naj star sze go z Ram ze sów.

Lot ni ska, ko lej ki, do jaz dy
Oczy wi Êcie, sły sza ne od ty lu lat
i ze Êred nim skut kiem speł nia ne
obiet ni ce mu szà wy wo ły waç sar -
ka stycz ne ko men ta rze, co nie
ozna cza, ˝e wol no za po mnieç
o in nych ni˝ sta dio no we po zy ty -
wach.

Przez Eu ro 2012 zo sta li Êmy
po pro stu zmu sze ni do roz bu do -
wy i za dba nia o dwor ce ko le jo we,
roz bu do w´ lot nisk i ter mi na li,
szyb sze i wy god niej sze tra sy dro -
go we w mia stach i wie le in nych
ele men tów mniej wi docz nych
(jak no wo cze sne cen tra bez pie -
czeƒ stwa), ale skła da jà cych si´
na cy wi li za cyj ny ob raz przy naj -
mniej cz´ Êci kra ju. 

Uda ło si´ do za ska ku jà ce go
bla sku przy wró ciç sto łecz ny
Dwo rzec Cen tral ny PKP, a wprost
do Êwiet no Êci np. Dwo rzec Po wi -
Êle (tu˝ przy Sta dio nie Na ro do wym). Za pew ne uda si´
rów nie˝ sko mu ni ko waç spe cjal nà ko lej kà lot ni cze
Ok´ cie z cen trum mia sta. Ku piç 16 elek trycz nych ze -
sta wów ko le jo wych elf, któ rych nikt po mi strzo stwach
nie za bie rze ze so bà. A in ny przy kład, tym ra zem
z Gdaƒ ska, to Tra sa Sło wac kie go, zmo der ni zo wa -
na ogrom nym (wy˝ szym ni˝ bu do wa sta dio nu) kosz -
tem 1,2 mld zło tych. I in ne, po dob ne in we sty cje
(prze pra wy, ob wod ni ce) w Po zna niu czy Wro cła wiu.
CoÊ drgn´ ło i w War sza wie, choç szum nie za po wia da -

ne go dru gie go od cin ka me tra nie uda si´ skoƒ czyç
pew nie do cza su ko lej ne go Eu ro. 

Zna ko mi cie roz wi ja jà si´ dwor ce lot ni cze nie tyl ko
w Gdaƒ sku, Wro cła wiu czy Po zna niu, ale i w mia stach,
któ re mo˝ na na zwaç sà sied ni mi (jak np. w Byd gosz czy).
W No wym Dwo rze nad Wi słà w miej sce woj sko we go
po wsta ło no we lot ni sko pa sa ̋er skie, zmo der ni zo wa no
po raz ko lej ny ter mi nal Ok´ cia. To wszyst ko po zo sta nie.

Nie mo˝ na te˝ za po mi naç o oÊrod kach spor to wo -
-wy po czyn ko wo - re kre acyj nych, któ re – nie za le˝ nie
od kil ku ho te li w cen trach miast – przyj mà na ro do we

re pre zen ta cje i dzi´ ki te mu ła twiej im b´ dzie li czyç
na in nych go Êci z tych paƒstw w naj bli˝ szych la tach.

In ny bo nus: w kie sze niach przed si´ bior czych
miesz kaƒ ców (nie mó wiàc ju˝ o kup cach czy re stau ra -
to rach) miast -or ga ni za to rów i przy le głych miej sco wo -
Êci mo gà te˝ zo staç spo re pie nià dze, np. za wy naj mo -
wa nie kwa ter ki bi com. Nie daw no Pa weł Ada mo wicz,
pre zy dent Gdaƒ ska, w roz mo wie z Ga ze tà Wy bor czà
mó wił o erup cji przed si´ bior czo Êci tu ry stycz nej zwià -
za nej z Eu ro. 

Smu da ura tu je PO?
Za cz´ li Êmy od nie ch´ ci do po li ty ki, ale za koƒcz my na -
wià za niem do po li ty ki. Otó˝ mo ̋e byç tak, ˝e spor to we
osià gni´ cia b´ dà mia ły wpływ na jej kształt w naj bli˝ -
szej przy szło Êci. To nie do koƒ ca ˝ar ty. 

Wol no bo wiem z du ̋ à do zà praw do po do bieƒ stwa
za ło ̋ yç, ˝e wy ni ki pol skiej re pre zen ta cji na Eu ro 2012
bez po Êred nio prze ło ̋ à si´ na son da ̋o we wy ni ki par tii
po li tycz nych. Im wy ̋ej zaj dà Po la cy, tym wi´ cej
punk tów pro cen to wych zdo b´ dzie par tia rzà dzà ca,
tym bar dziej si´ umoc ni – i w kon se kwen cji znik nie

wid mo rzà du mniej szo Êcio we go
lub wcze Êniej szych wy bo rów.
Sła be me cze i od pad ni´ cie ju˝
w pierw szej fa zie roz gry wek spo -
wo du jà spa dek no to waƒ PO,
kosz tem umoc nie nia par tii opo zy -
cyj nych, z tym, ˝e trud no po ku siç
si´ o pro gno z´: któ rych mia no wi -
cie (PiS-u, Pa li kota, SLD, a mo ̋e
PSL co raz cz´ Êciej wy st´ pu jà ce -
go w tym cha rak te rze?). A po nie -
wa˝ Plat for ma – ze swym za ko -
cha nym w fut bo lu li de rem -pre -
mie rem – ostat nio gwał tow nie
nur ku je*, to wol no za ry zy ko waç
stwier dze nie, ˝e jej przy szłe lo sy
w ja kimÊ sen sie le ̋ à tak ̋ e w gło -
wie tre ne ra Fran cisz ka Smu dy,
r´ kach Woj cie cha Szcz´ sne go
al bo w no gach Ku by Błasz czy -
kow skie go i ich ko le gów. Sce na -
riusz le wa ro wa nia (to mod ne dziÊ,
choç ban ko we okre Êle nie) par tii
rzà dzà cej po przez spor to we suk -
ce sy by naj mniej nie na le ̋ y do ka -
te go rii po li ti cal fic tion.

Przy po mn´ – tu aku rat chy ba
wia ry god ne – sta ty sty ki z cza sów
PRL. Otó˝ gdy Gór nik Za brze wy -
gry wał wa˝ ne me cze w eu ro pej -
skich pu cha rach, na st´p ne go
dnia wzra stał fe dru nek w´ gla. I to
wbrew roz sàd nym prze wi dy wa -
niom, bio rà cym pod uwa g´
obiek tyw ne czyn ni ki w ro dza ju
ka ca i to wa rzy szà cej mu zro zu -
mia łej ab sen cji po fe to wa niu
zwy ci´ stwa. 

Wra ca jàc na dzi siej sze po -
dwór ko, a ra czej bo isko: od po -

wiedê na py ta nie, do ja kiej ka te go rii (wik to rii czy kl´ -
ski) za kwa li fi ko waç wzrost lub spa dek no to waƒ tej czy
in nej par tii, za le ̋ y oczy wi Êcie od te go, kto ja kiej ki bi -
cu je.

Na to miast nie mo ̋e byç wàt pli wo Êci co do te go,
˝e do pie ro przy szłoÊç po ka ̋e, czy za in we sto wa li Êmy
tyl ko w cir cen ses, czy tak ̋e w pa nem?

P. Amb.
Fot. PL.2012

*We dług da nych tu˝ sprzed Wiel ka no cy.
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Stadion w Gdaƒsku

Stadion w Poznaniu

Stadion we Wrocławiu



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.

W Polsce REMONDIS 

zbiera i przetwarza 

ponad 1,5 mln ton 

odpadów i surowców 

wtórnych rocznie.

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



PRACODAWCY RP

W
ek to ry tra fia jà do osób, któ re swo jà
dzia łal no Êcià w ró˝ nych dzie dzi nach
go spo dar ki wska zu jà kie run ki mo gà ce

byç wzo rem dla in nych. Wy ró˝ nio ne po sta cie
wy ty cza jà tak ̋ e god ne na Êla do wa nia kie run ki
po st´ po wa nia, sà au to ra mi no wa tor skich roz wià -
zaƒ, szcze gól nie cen nych dla pol skiej go spo dar -
ki i ˝y cia spo łecz ne go. Pre sti ̋ o we na gro dy Pra -
co daw ców RP przy zna wa ne sà tak ̋ e za dzia łal -
noÊç przy no szà cà szcze gól ne ko rzy Êci pol skiej
go spo dar ce oraz two rze nie kli ma tu sprzy ja jà ce -
go roz wo jo wi przed si´ bior czo Êci. Or ga ni za cja
ho no ru je tym wy ró˝ nie niem wy bit ne po sta -
ci – przed si´ bior ców, po li ty ków, dzien ni ka rzy,
a tak ̋ e in sty tu cje.

W te go rocz nej edy cji tej pre sti ̋ o wej na gro dy
jed nym z wy ró˝ nio nych zo stał Ro bert Ku siak,
pre zes ID Mar ke ting SA. W uza sad nie niu Pra co -
daw cy RP pod kre Êla li mi´ dzy na ro do wà eks pan -
sj´ i spek ta ku lar ne wej Êcie fir my na pocz to wy
ry nek na szych po łu dnio wych sà sia dów – Czech
i Sło wa cji, a tak ̋ e kon se kwen cj´ w bu do wa niu
no wo cze snej i kon ku ren cyj nej fir my. 5

15INWESTOR ZAGRANICZNY – 1/2012

Robert Kusiak, 
prezes zarzàdu ID Marketing 

z Wektorem!
Jed no z naj wa˝ niej szych wy da rzeƒ
or ga ni zo wa nych przez pol skich
pra co daw ców, co ro ku gro ma dzi
set ki naj wa˝ niej szych oso bi sto Êci
dla pol skiej go spo dar ki. Przy zna -
wa ne co rocz nie ju˝ od 2002 r.,
Wek to ry Pra co daw ców RP w tym
ro ku wr´ czo no w wy jàt ko wym miej -
scu – na Sta dio nie Na ro do wym
w War sza wie. 

Ro bert Ku siak, pre zes ID Mar ke ting SA
El˝ bie ta Bieƒ kow ska, Mi ni ster Roz wo ju Re gio nal ne go
Grze gorz Haj da ro wicz, prze wod ni czà cy ra dy nad zor czej Pres -
spu bli ca
Zbi gniew Ja gieł ło, pre zes za rzà du PKO BP
Da riusz Lu be ra, pre zes za rzà du TAURON Pol ska Ener gia SA
Kpt. Ta de usz Wro na

Au to stra da Wiel ko pol ska SA
Gdaƒsk Trans port Com pa ny SA
Kra jo wy De po zyt Pa pie rów War to Êcio wych
CD Pro jekt RED

NAGRODA SPECJALNA – WEKTOR 20-LECIA
Bo gu sław Kott, pre zes za rzà du Ban ku Mil len nium SA 

Od le wej: Jan Krzysz tof Bie lec ki, Ro bert Ku siak, An drzej
Ma li now ski.

Ro bert Ku siak, pre zes ID Mar ke ting SA – lau re at na gro -
dy Wek tor 2012. Wie czór za koƒ czył bal.

5 Wek tor to sta tu et ka au tor stwa Mi -
cha ła Ku bia ka, sym bo li zu jà ca czło -
wie ka kro czà ce go z pod nie sio nà gło -
wà, któ ry nie zwa ̋ a na prze szko dy
i prze ciw no Êci lo su.

5 Wek to ry przy zna wa ne sà od 2002 r. 
5 W 10. edy cji wr´ cza nia Wek to rów
wzi´ ło udział po nad 400 osób.

LAUREACI 10. EDYCJI WEKTORÓW
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Z
a cznij my od pro ble ma ty ki go spo dar czej i fi -
nan sów paƒ stwa. Na do gł´b nà oce n´ czy ana -
li z´ po czy naƒ rzà du w ta kim aspek cie okres stu

dni wy da je si´ jed nak o wie le za krót ki, wi´c trze ba
ra czej dzia łaç we dle za sa dy „pierw sze ko ty za pło ty”. 

Przede wszyst kim, sy tu acj´ Pol ski w kon tek Êcie
eu ro pej skie go i w du ̋ ej mie rze Êwia to we go kry zy su,
po pierw szych trzech mie sià cach rzà dów dru giej eki -
py Do nal da Tu ska na le ̋ y oce niç ja ko na dal nie złà.
A na tle resz ty Eu ro py na wet do brà lub bar dzo do brà,
bio ràc po rów naw czo pod uwa g´ roz ma ite wskaê ni ki
do ty czà ce PKB, bez ro bo cia czy in fla cji. 

Pol ska nie jest ju˝ mo ̋e tà nie daw nà, słyn nà
„zie lo nà wy spà”, ale po zo sta je paƒ stwem po strze ga -
nym ja ko sta bil ne, z szan sà na dal szy wzrost i ja ko
so lid ny part ner w in te re sach. Mu si cie szyç fakt, ˝e
War sza wa w ran kin gach atrak cyj no Êci dla biz ne su
zaj mu je co raz wy˝ sze miej sce, ostat nio na wet
przed Pa ry ̋ em i Lon dy nem. Bo li, ˝e ge ne ral nie,
w ran kin gach przy chyl no Êci biz ne so wi ca ła Pol ska
re gu lar nie spa da na co raz dal sze miej sca, mi mo nie -
zmien nych za pew nieƒ ko lej nych rzà dów – w tym
dwu krot nie Tu ska – ˝e ju˝ „od wczo raj” wszyst ko za -
cznie si´ zmie niaç na ko rzyÊç. 

Choç Pol ska wcià˝ jest ob j´ ta unij nà pro ce du rà
nad mier ne go de fi cy tu, to po ziom jej bez pie czeƒ stwa
w wy mia rze fi nan so wym i go spo dar czym jest uwa ̋ a -
ny za bar dzo przy zwo ity, a po wa˝ ne ty tu ły biz ne so we,
jak „Fi nan cial Ti mes”, pi szà o nas ja ko gra czu wa gi
so lid nej, z per spek ty wa mi na ci´˝ kà. Nie ste ty, z trud -
nych do po j´ cia przy czyn (a˝ tak sil ny opór biu ro kra -
cji?) w dzie dzi nach nie wy ma ga jà cych prze cie˝ do -
dat ko wych Êrod ków fi nan so wych, ak cep ta cji Ko mi sji
Eu ro pej skiej etc., jak uprosz cze nie pro ce dur szczel -
nie ob le pia jà cych biz nes – od wy sta wa nia przy licz -
nych okien kach, po przez skom pli ko wa ny ko deks pra -
cy, po grz´ za wi sko VAT-u – w prak ty ce nic nie zo sta -
ło zro bio ne. A przy naj mniej nie w spo sób za uwa ̋ al -
ny dla przed si´ bior ców (pra co daw ców).

Te raz wy pa da do daç: ogól na sy tu acja go spo dar -
cza paƒ stwa ma i to do sie bie, ˝e je Êli jest ko rzyst -
na – al bo bez ˝ad nych „ale”, al bo na tle in nych – to
ła two za słu gi w tej mie rze za pi sy waç na wła sne,
w tym przy pad ku rzà do we, kon to. A wszel kie do ły

oraz re ce sje zwa laç na trud no Êci i oko licz no Êci,
na któ re nie ma si´ wpły wu, czy li tzw. obiek tyw ne.
Pa mi´ ta my chy ba, ˝e do bre wy ni ki go spo dar cze
i sto sun ko wo ni skie bez ro bo cie za cza sów rzà dów ko -
ali cji PiS-LPR-Sa mo obro na kwi to wa no ko men ta -
rzem: „dzie je si´ tak, po nie wa˝ za ab sor bo wa ni szu -
ka niem ukła du i sto sun ka mi wza jem ny mi, szcz´ Êli -
wie nie ma jà ju˝ cza su na zaj mo wa nie si´ go spo dar -
kà i fi nan sa mi”. Trze ba jed nak – gwo li spra wie dli wo -

Êci – przy po mnieç o wy ko rzy sta niu zna ko mi tej ko -
niunk tu ry do ob ni ̋ a nia po dat ków dla przed si´ bior -
ców.

Wpad ki i wy pad ki
Pierw szà wpad kà rzà du by ła – co przy znał sam Do nald
Tusk, pod su mo wu jàc pod czas spe cjal nej kon fe ren cji
pra so wej 100 dni pra cy swe go rzà du – fa tal nie
(w oce nie pre mie ra: tyl ko „êle”) wpro wa dzo na i sa ma
w so bie nie uda na usta wa re fun da cyj na. Nie wàt pli wie,
by ła to po ra˝ ka na ca łej li nii. Rzàd, co jest trud nà
sztu kà, nie po tra fił tra fiç do ˝ a d n e j z za in te re so wa -
nych stron: ani do pa cjen tów, ani do le ka rzy, ani
do ap te ka rzy, ani do kon cer nów far ma ceu tycz -
nych. I to w sy tu acji, kie dy cza su na to by ło mnó stwo. 

W ob li czu nie pod wa ̋ al nych fak tów roz wiał si´
mit o do bro dziej stwach usta wy dla ogó łu cho rych
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100 dni rzà du Tu ska 

El ba czy Wa ter loo?
Po li to lo dzy, so cjo lo go wie oraz in ni ucze ni – a w Êlad za ni mi po li ty cy tu dzie˝ me -
dia – twier dzà, ˝e je Êli po wo ła na do wła dzy par tia i jej rzàd nie prze pro wa dzà za -
po wia da nych re form w cià gu pół ro ku od wy bo rów, to nie prze pro wa dzà tych re -
form ni gdy. Ale do oce nia nia wszy scy rwà si´ ju˝ po 100 dniach (˝e ni by ta ka ma -
gicz na licz ba?). Bez en tu zja zmu, tro ch´ z mu su, przy łà cza my si´ tej prak ty ki,
w pa ru miej scach nie co po za t´ set k´ wy kra cza jàc.
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kosz tem krwio ̋ er czych kon cer nów. Ochro na zdro wia
licz nych grup naj ci´ ̋ ej i prze wle kle cho rych osób za -
cz´ ła wy glà daç na kpi n´. W re zul ta cie Mi ni ster stwo
Zdro wia szu ka dziÊ spo so bów, aby obejÊç przy go to -
wa ne przez sie bie (sic!), za cza sów mi ni ster Ewy Ko -
pacz, prze pi sy i pła ciç ja kàÊ okr´˝ nà dro gà za le cze -
nie cho rych np. na bia łacz k´ czy ra ka pier si.

Sy tu acj´ nie wàt pli wie po gor szył fakt, ˝e sa ma 
p. Ko pacz, dziÊ mar sza łek Sej mu od ci´ ła si´ od wła -
snych wcze Êniej szych po my słów, da jàc do zro zu -
mie nia, ˝e ich re zul ta ty ju˝ jej nie ob cho dzà, zaÊ na -
st´p ca w fo te lu mi ni stra zdro wia, Bar tosz Ar łu ko -
wicz, naj pierw w spo sób nie do pusz czal nie aro ganc ki
re ago wał na wszel kà kry ty k´ no wych roz wià zaƒ, by
na st´p nie przy znaç si´ cz´ Êcio wo do nie swo ich bł´ -
dów. A˝ dziw ne, ˝e pre mier tak dba jà cy o słup ki po -
pu lar no Êci do pu Êcił w jed nym z naj wa˝ niej szych re -
sor tów do ist nej strze la ni ny nie tyl ko w sto p´, ale
i w ko la no, a na wet jesz cze wy ̋ ej.

Per so nal nà wpad kà wy da je si´ rów nie˝ po wie -
rze nie Jo an nie Mu sze sta no wi ska mi ni stra spor -
tu. I nie cho dzi ju˝ o oÊmie sza jà ce awan tu ry wo kół
kil ku krot ne go od da wa nia do u˝yt ku nie go to we go
Sta dio nu Na ro do we go, od kła da nia im prez, a zwłasz -
cza wiel kiej kon trak to wej pre mii dla nie uda ne go
nad zor cy pro gra mu (na kształt daw no te mu za war te -

go, a na st´p nie zmie nia ne go kon trak tu, któ re go oj -
ców do dziÊ nie zna le zio no, Mu cha nie mia ła prze -
cie˝ wpły wu)… Cho dzi o lek ce wa ̋ e nie opi nii pu -
blicz nej oraz sa me go urz´ du przez pre mie ra, któ ry
mia no wał mi ni strem oso b´, któ ra wcze Êniej przy -
zna ła, ˝e nie ma po j´ cia o dzie dzi nie, ja kà b´ dzie za -
rzà dza ła. I oczy wi Êcie o zgo d´ sa mej oso by, o kil ka
jej wy po wie dzi fak tycz nie udo wad nia jà cych roz czu -
la jà cà nie zna jo moÊç przed mio tu, no i oczy wi Êcie
o tzw. afe r´ fry zjer skà.

In nà wpad kà, do któ rej przy znał si´ sam pre mier,
był ca ło kształt spra wy pod kryp to ni mem ACTA:
„W spra wie po ro zu mie nia ACTA za bra kło nam re flek -
su, ale nie za bra kło od wa gi, by przy znaç, ˝e mo˝ -
na w tej spra wie zmie niç zda nie” – przy znał Tusk.
Zgo da, ale cho dzi o coÊ po wa˝ niej sze go. 

Ca ła ta hi sto ria po ka za ła, ˝e – uÊpio na po now -
nym suk ce sem wy bor czym? – Plat for ma Oby wa tel -
ska i jej rzàd stra ci ły pod sta wo we umie j´t no Êci nie -
zb´d ne do sku tecz nych dla sie bie tu dzie˝ roz sàd nych
dla spo łe czeƒ stwa spo so bów na spra wo wa nie i za -
cho wa nie wła dzy: umie j´t noÊç kry tycz ne go spoj rze -
nia na wła sne po czy na nia (re flek sj´); umie j´t noÊç
roz po zna nia pro ble mu (wy obraê ni´); umie j´t noÊç
wła Êci wej i szyb kiej re ak cji (re fleks), a przede
wszyst kim – umie j´t noÊç kon sul to wa nia si´ ze spo -

łe czeƒ stwem oraz in te lek tu al nà zdol noÊç do przed -
sta wia nia i uza sad nia nia wła snych po czy naƒ (kon tak -
to woÊç).

Smut na w grun cie rze czy kon sta ta cja pre mie ra,
˝e je go rzàd „uczy si´ no we go Êwia ta i tej no wej rze -
czy wi sto Êci”, za brzmia ła ni czym de kla ra cja bez rad -
no Êci, jak ̋ e in na ni˝ przed wy bo ra mi w 2007 ro ku.
Na plus mo˝ na jed nak za pi saç, i˝ fak tycz nie nie za -
bra kło od wa gi, by przy znaç si´ do bł´ du i zmie niç
zda nie, choç tak na praw d´ to nie do koƒ ca wia do mo,
na ja kie.

I na ko niec tej cz´ Êci raz jesz cze wróç my do spraw
per so nal nych, wi ze run ko wo fa tal nych dla rzà du. Oto
po Êrod ku bu rzy zwià za nej z pro po no wa nà no wà usta wà
eme ry tal nà, w ogniu naj go r´t szych dys ku sji je go wła -
sny mi ni ster fi nan sów Ja cek (Vin cent) Ro stow ski
oraz ko ali cyj ny wi ce pre mier i mi ni ster go spo dar ki
w jed nej oso bie Wal de mar Paw lak, pu blicz nie ob -
wiesz cza jà swe wo ta nie uf no Êci wo bec paƒ stwo we go,
wła Ênie za pre zen to wa ne go, przy szłe go sys te mu eme -
ry tal ne go. Nie wia ry god ne, ale praw dzi we. 

Re ali za cja exposé
Trze ba przy znaç, ˝e w tej ma te rii szyb ko Êcià dzia ła nia
pre mier i je go rzàd za sko czył Po la ków, uprzed nio
przy zwy cza ja nych ra czej do za cho waw czych skłon -
no Êci PO. Jed nych za sko czył po zy tyw nie, in nych ne -
ga tyw nie. Nie któ re roz wià za nia – jak bar dzo dys ku -
syj ne pod nie sie nie skład ki ren to wej dla przed si´ bior -
ców, czy wpro wa dze nie skład ki zdro wot nej dla rol ni -
ków – ju˝ wdro ̋o no. Nie wàt pli wie ma jà one gorz ki
smak dla za in te re so wa nych. Ale jesz cze bar dziej
gorz ki smak dla ogó łu ma za pro po no wa na re for ma
„67”, czy li eme ry tal na. Wbrew za po wie dziom nie któ -
rych pu bli cy stów i licz nych ana li ty ków, re for ma ta
by naj mniej nie oka za ła si´ mru ga niem Tu ska w kie -
run ku ryn ków fi nan so wych. Mi mo sil nych pro te stów
zwiàz ków za wo do wych, jak rów nie˝ opo zy cji (co ra -
czej na jed no wy cho dzi) – zo sta ła pod j´ ta i wszyst ko
wska zu je na to, ˝e b´ dzie do pro wa dzo na do koƒ ca
po ostat nich mo dy fi ka cjach. 

Oczy wi Êcie, ta sa ma opo zy cja wcze Êniej kry ty ko -
wa ła rzàd za le ni stwo, uciecz k´ przed nie zb´d ny mi
re for ma mi i ogól ny ma razm.

W re ali za cj´ exposé wpi su je si´ tak ̋ e spra wa li -
kwi da cji Fun du szu Ko Êciel ne go. Bio ràc pod uwa g´
roz mia ry daw niej szych, nie speł nio nych obiet nic re -
for ma tor skich, wy da waç by si´ mo gło, ˝e i to tyl ko
za po wiedê bez przy szło Êci, wy wo ła na ni czym in nym
jak re ak cjà na an ty kle ry kal nà czy na wet an ty ko Êciel nà
kru cja t´ (o ile to wła Êci we sło wo) Ja nu sza Pa li ko ta
i od nie sio ny dzi´ ki niej suk ces par tii je go imie nia. 

Po wiedz my so bie szcze rze: sam fun dusz to kwe -
stia za le d wie 100 mln zł, istot niej sza jest na to miast
pierw sza po 1989 ro ku pró ba po sta wie nia pod zna -
kiem za py ta nia za sad no Êci przy wi le jów (a przy naj -
mniej jed ne go) ko Êciel nych, co w od nie sie niu
do Ko Êcio ła ka to lic kie go jesz cze przed chwi là zda wa -
ło si´ zu chwa ło Êcià nie do wy obra ̋ e nia. 

Tym nie mniej pro po no wa na zmia na jest tyl ko nie -
wiel kim kro kiem w kie run ku ra cjo na li za cji fi nan so -
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wych sto sun ków po mi´ dzy Paƒ stwem a Ko Êcio ła mi,
zwłasz cza ka to lic kim, któ re go ka te che ci, a tak ̋ e ka -
pe la ni bez woj ska ob cià ̋ a jà bu d˝et na oko ło mi liard
zło tych rocz nie.

Zda niem Pra co daw ców RP
W pod su mo wa niu rzà do wej „stud niów ki” nie mo ̋e
oczy wi Êcie za brak nàç przy po mnie nia gło su Pra co -
daw ców Rze czy po spo li tej Pol skiej. 

– Pierw sze sto dni dru gie go rzà du Do nal da Tu -
ska mi n´ ło pod zna kiem spek ta ku lar nych wpa dek
i zbyt wi docz ne go cha osu w pra cach je go ga bi ne -
tu, ale tak ̋ e po trzeb nej Pol sce de ter mi na cji, by za -
czàç wa˝ ne re for my – stwier dził An drzej Ma li now -
ski, pre zy dent Pra co daw ców RP, w zwiàz ku ze
wspo mnia nà wy ̋ ej sa mo oce nà pre mie ra Tu ska.
Zda niem A. Ma li now skie go, ca sus ACTA ob na ̋ ył
je den z głów nych pro ble mów two rze nia pra wa
w Pol sce: brak wła Êci wie pro wa dzo nych kon sul ta cji
spo łecz nych, co do pro wa dzi ło do nie wi dzia nych
od daw na spo łecz nych pro te stów na ta kà ska l´. Do -
brze, ˝e pre mier umiał si´ wy co faç, ale bar dzo nie -
do brze, i˝ rzàd po tra fi w ta ki spo sób pra co waç
(a mo ̋e nie pra co waç?) nad umo wà mi´ dzy na ro -
do wà, ro dzà cà rów nie da le ko si´˝ ne skut ki. 

– Po ra˝ kà rzà du jest te˝ za mie sza nie wo kół
usta wy re fun da cyj nej. A wy star czy ło tyl ko uwa˝ nie
wsłu chaç si´ w na sze ar gu men ty prze ka zy wa ne rzà -
do wi w to ku prac nad usta wà – pod kre Êlił pre zy dent
Pra co daw ców RP. W je go (tym ra zem sar ka stycz -
nej) opi nii, na na gro d´ w ka te go rii ku rio zum ro ku
za słu gu je tłu ma cze nie to wa rzy szà ce pod nie sie niu
pra co daw com wy mia ru skład ki ren to wej: przed si´ -
bior cy ma jà du ̋o pie ni´ dzy na kon tach i ich nie in -
we stu jà, mo˝ na wi´c je za braç, aby pra co wa ły
w go spo dar ce. 

– Z ko lei na plus rzà do wi mo˝ na za pi saç przy -
spie sze nie re for my wy mia ru spra wie dli wo Êci i pra -
ce nad trze cià usta wà de re gu la cyj nà – mó wił An -
drzej Ma li now ski. 

Pra co daw cy RP pod kre Êla jà tak ̋ e bu rz´ wy wo -
ła nà tzw. po dat kiem mie dzio wym i oczy wi Êcie pro -
jek tem usta wy ma jà cej na ce lu pod nie sie nie wie ku
eme ry tal ne go. 

Zda niem na szej or ga ni za cji, pro po no wa ny wy -
miar no wej da ni ny po ka zu je, i˝ we dług pol skie go
rzà du na pra wa sy tu acji fi nan sów pu blicz nych mo ̋e
si´ udaç tyl ko i wy łàcz nie po przez zmia ny po stro -
nie przy cho do wej bu d˝e tu. Z ko lei pod nie sie nie
wie ku eme ry tal ne go jest ko niecz ne, ale po trzeb ne
sà pro gra my ak ty wi zu jà ce za wo do wo za rów no oso -
by mło de, jak i te w wie ku 50+ i 60+, zmia ny
w pra wie pra cy, a tak ̋ e de re gu la cja go spo dar ki. 

Zda niem Pra co daw ców RP, re for ma po wie dzie
si´ je dy nie wte dy, gdy two rzo ne b´ dà no we miej -
sca pra cy. Te zaÊ po wsta nà tyl ko wów czas, gdy
przed si´ bior stwa b´ dà funk cjo no wa ły w opty mal -
nym oto cze niu praw nym, do cze go wcià˝ nie jest
bli sko.

Pol ska, a spra wa Unii
Na are nie mi´ dzy na ro do wej rzàd za an ga ̋ o wał si´
w dzia ła nia na rzecz przy j´ cia przez Pol sk´ pak tu fi -
skal ne go, ale z za ło ̋ e niem, ˝e głów nà za sa dà dzia ła -
nia pak tu nie b´ dà spo tka nia tyl ko w gro nie kra jów
stre fy eu ro i ˝e pakt nie b´ dzie za gra ̋ ał wspól ne mu
po dej mo wa niu de cy zji w UE. Sze ro kim echem od bi -
ło si´ te˝ wy stà pie nie R. Si kor skie go w Ber li nie,
w któ rym szef MSZ skie ro wał do Nie miec moc ny apel
o obro n´ stre fy eu ro. I ge ne ral nie o bar dziej sta now -
cze włà cze nie si´ RFN w spra wy unij ne: „nie bo j´ si´
nie miec kich czoł gów, oba wiam si´ nie miec kiej bez -
czyn no Êci”. 

Po zo sta wia jàc otwar tà spra w´ czoł gów (14 Le -
opar dów z Bun de sweh ry uczest ni czy ło nie daw no we
wspól nych z pol skà bry ga dà zme cha ni zo wa nà ma -
new rach przy na szej za chod niej gra ni cy), trze ba
stwier dziç, ˝e w spra wach pak tu nie b´ dzie my jed nak
bez po Êred nio do pusz cza ni do sto łu pod czas przy -
szłych ne go cja cji. Cze mu skà di nàd trud no si´ dzi -
wiç, sko ro nie na le ̋ y my do stre fy eu ro. Na otar cie łez
do sta li Êmy obiet ni c´, z któ rej wy ni ka, ˝e – prze pra -
szam za prze wrot ny ko men tarz – o de cy zjach eu ro -
mo˝ no wład ców b´ dzie my po wia da mia ni nie po ich
(de cy zji) po wzi´ ciu, ale byç mo ̋e wcze Êniej.

I dla te go nie do koƒ ca mo˝ na si´ zgo dziç z pre -
mie rem Tu skiem, gdy mó wi, ˝e „spór, w któ rym Pol -
ska mia ła ak tyw ny i zna czà cy udział, spór o to, czy
roz dzie liç Eu ro p´ na dwie cz´ Êci – eu ro i nie eu -
ro – roz strzy gn´ li Êmy na ko rzyÊç sta no wi ska, któ re
po dzie la ła i pro mo wa ła Pol ska”. Na dal ist nie je Eu ro -
pa eu ro i Eu ro pa „nie eu ro”, a Pol ska jak po zo sta wa -
ła, tak po zo sta je po za tà pierw szà. I ˝ad ne za kl´ cia
nie po mo gà do pó ty, do pó ki nie do łà czy my do eu ro -
lan du.

Otwar tà po zo sta je kwe stia oce ny sku tecz no Êci
na szych ne go cja cji w kwe stii bu d˝e tu Unii na la -
ta 2014–2020, po nie wa˝ do pie ro si´ roz po cz´ ły
i trud no dziÊ mó wiç o ja kich kol wiek re zul ta tach
(na ten te mat ob szer nie – w ar ty ku le pt. Do kàd zmie -
rzasz Eu ro po?).

***

Ostat nio, w po rów na niu do okre su 100 dni, we
wszyst kich son da ̋ ach no to wa nia rzà du i sa me go Do -
nal da Tu ska wy raê nie spa dły.

Nie chce my ni cze go su ge ro waç. PT Czy tel ni cy
sa mi so bie od po wie dzà, czy snu jàc po rów na nia – to -
utes pro por tio nes gardées – do lo sów pew ne go in -
ne go wiel kie go bos sa, Do nald Tusk ze swym rzà dem
tra fił ju˝: na El b´, z szan sà na (1) bły sko tli wy acz
krót ko trwa ły (znów słyn ne 100 dni?) po wrót do brych
no to waƒ; (2) z szan sà na dłu go trwa ły wzrost i po wo -
dze nie w ko lej nych wy bo rach; (3) z szan sà na wy m´ -
czo ne trwa nie. 

A mo ̋e bli skie jest Wa ter loo, po któ rym ster
przej mie rzàd nie ko niecz nie lep szy, ale atrak cyj niej -
szy, bo no wy?

P. A.
Fot. KPRM

Gaz łup ko wy 
w wie lo stron nej 
oce nie UE

P
ierw szy ma oce niç wpływ uzy ski wa nia ga zu
łup ko we go na Êwia to we ryn ki ener gii. Do -
wie my si´ z nie go m.in., ja kie b´ dà kon se -

kwen cje kon trak tów z Gaz pro mem. Ko lej ny ra port,
szy ko wa ny jest na zle ce nie dy rek cji ge ne ral nej KE
do spraw Êro do wi ska. Ma od po wie dzieç na py ta nia
do ty czà ce wpły wu wy do by cia ga zu z łup ków
na Êro do wi sko. To nie wszyst ko w tej ma te rii, bo in -
na dy rek cja ge ne ral na – do spraw dzia łaƒ w dzie -
dzi nie kli ma tu – za mó wi ła ra port, któ ry ma oce niç,
co jest bar dziej dla Êro do wi ska szko dli we: wy do by -
cie ga zu z łup ków czy te˝ wy do by cie i zu ̋ y wa nie
w´ gla. Na pod sta wie wszyst kich pro ble mo wych ra -
por tów KE zle ci opra co wa nie ra por tu zbior cze go,
któ ry ma si´ staç pod sta wà dla po li ty ki unij nej
w naj bli˝ szych la tach w spra wie łup ków.

Uzu peł nie niem zle ca nych przez KE ra por tów
mo gà byç opra co wa nia w spra wie ga zu z łup ków
przy go to wy wa ne przez ko mi sje Eu ro par la men tu.
Ko mi sja ochro ny Êro do wi ska, zdro wia pu blicz ne go
i bez pie czeƒ stwa ˝yw no Êci po sta no wi ła spraw dziç,
na ile praw dzi we sà alar mi stycz ne wnio ski, na der
nie ko rzyst ne dla ga zu łup ko we go, opra co wa ne
w ub. ro ku przez nie miec kich eks per tów. W re zul ta -
cie szy ku je na ten te mat od r´b ne spra woz da nie.
Z ko lei ko mi sja prze my słu, ba daƒ na uko wych
i ener gii ba da, ja ki b´ dzie wpływ ga zu wy do by wa -
ne go z łup ków na ener ge tycz nà przy szłoÊç na sze go
kon ty nen tu.

Wszyst kie te ra por ty w du ̋ ym stop niu b´ dà
opar te na pro gno zach i oce nie teo re tycz nej. Bar -
dziej prak tycz ny cha rak ter, opar ty na kon kret nych
do Êwiad cze niach, mo ̋ e mieç opra co wy wa ny
od trzech lat ra port o ga zie z łup ków, zle co ny przez
ad mi ni stra cj´ USA. Mo ̋e mieç, je Êli do tych cza so -
we re zul ta ty, do ty czà ce za rów no ko rzy Êci ener ge -
tycz nych, jak i wpły wu na Êro do wi sko na tu ral ne,
zo sta nà przed sta wio ne w mia r´ obiek tyw nie. 5
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W tym ro ku Ko mi sja Eu ro pej ska opu -
bli ko wa ła ju˝ dwa ra por ty do ty czà ce
ga zu z łup ków. Z ra por tów wy ni ka, ˝e
nie ma po trze by wpro wa dza nia no -
wych prze pi sów unij nych w spra wie
po szu ki wa nia ga zu w łup kach, po nie -
wa˝ zna ko mi cie czy nià to re gu la cje
ju˝ ist nie jà ce. Ale to by naj mniej nie
ko niec unij nych ra por tów. Ko mi sja
Eu ro pej ska przy go tu je w tym ro ku
jesz cze czte ry.



POLSKA W UNII

T
a kà pro po zy cj´ przed sta wi ła paƒ stwom człon -
kow skim oraz eu ro po słom Ko mi sja Eu ro pej -
ska, jed no cze Ênie wy mie nia jàc kwo t´ 80 mld

eu ro, ja kà na in no wa cyj noÊç chcia ła by otrzy maç
w no wym, sied mio let nim bu d˝e cie (kwo ta ta jest
o 13 mld eu ro wi´k sza w po rów na niu z obec nie re ali -
zo wa nym bu d˝e tem). Je Êli pro po zy cja do ty czà ca
spo so bu roz dzia łu Êrod ków zo sta nie w za sa dzie przy -
j´ ta – a na ogół spo ty ka si´ z po par ciem w ne go cja -
cjach – za miast do tych cza so wych trzech ró˝ nych
pro gra mów na wspar cie ba daƒ, utwo rzo ny zo sta nie
je den: Ho ry zont 2020.

Je den pro gram – trzy prio ry te ty
Nie b´ dzie trzech pro gra mów, b´ dà trzy prio ry te ty,
ale pod po rzàd ko wa ne jed ne mu ce lo wi – przy spie -
sze niu dzia łaƒ in no wa cyj nych. Pierw szy prio ry tet ma
byç skie ro wa ny pod ad re sem na uki. 24 mld eu ro zo -
sta nà prze zna czo ne na fi nan so wa nie prac ba daw -
czych i kształ ce nie na ukow ców.

Dru gi prio ry tet na sta wio ny jest na prze mysł. Nie -
co mniej ni˝ na na uk´, bo 18 mld eu ro ma byç prze -
zna czo ne dla przed si´ biorstw, któ re chcà wpro wa dziç
na ry nek in no wa cyj ne pro duk ty lub pro wa dzà ba da nia
w nie któ rych klu czo wych dzie dzi nach, jak np. mi kro -
elek tro ni ka czy na no tech no lo gie. Trze ci prio ry tet:
szu ka nie roz wià zaƒ dla naj wi´k szych pro ble mów
współ cze sno Êci: zmian de mo gra ficz nych, ener gii,
su row ców mi ne ral nych. Na te ce le pla nu je si´ prze -
zna czyç po nad 30 mld eu ro.

W re ali za cji wszyst kich trzech
prio ry te tów pro jek to daw cy Ho ry zon -
tu 2020 li czà na za cie Ênie nie współ -
pra cy biz ne su z na ukà.

Pre fe ro wa ne ma jà byç ma łe
i Êred nie fir my, dla któ rych opra co wa -
no uprosz czo ny pro gram gran to wy.
Prze wi dzia no rów nie˝ za ch´ t´ dla tych
MSP, któ re zde cy du jà si´ na in no wa cje
w pro duk cji, usłu gach czy w or ga ni za -
cji przed si´ bior stwa. Dla ta kich firm
prze zna czo ne b´ dà po ̋ ycz ki i gwa ran -
cje na ogól nà su m´ 2,5 mld eu ro. Jak
ob li czo no, dzi´ ki tym dzia ła niom pra -
wie 40 tys. firm b´ dzie mo gło stwo -
rzyç ca 30 ty si´ cy no wych miejsc pra -

cy oraz wpro wa dziç na ry nek oko ło 900 no wych pro -
duk tów.

Ho ry zont 2020 ma za za da nie wspo ma gaç naj -
lep sze pro jek ty, nie za le˝ nie od te go, gdzie po wsta jà.
To za ło ̋ e nie sta wia w uprzy wi le jo wa nej sy tu acji paƒ -
stwa, któ re ma jà sil ne ze spo ły na uko we, do brze
współ pra cu jà ce z prze my słem, a w efek cie do bre wy -
ni ki w sfe rze ba daƒ i in no wa cji. Tak ̋ e wi´k sze szan -
se na uzy ski wa nie gran tów, po ̋ y czek i gwa ran cji b´ -
dà mia ły re gio ny bar dziej za awan so wa ne, je Êli idzie
o ba da nia i roz wój, w po rów na niu z re gio na mi słab -
szy mi. 

Pre fe ro wa nie sil nych w pro gra mie Ho ry zont 2020
gro zi po gł´ bia niem ist nie jà cych ju˝ dys pro por cji. Jak
wy ni ka z do tych cza so wych da nych, do ty czà cych
zdo by wa nia kon trak tów na ba da nia i roz wój w la -
tach 2007–2013, w czo łów ce znaj du jà si´ Fran cja,
Bel gia, Szwe cja i Luk sem burg, na to miast koƒ co we
po zy cje zaj mu jà Pol ska, Por tu ga lia, Wło chy, Li twa,
W´ gry, Sło we nia, Buł ga ria i Ru mu nia. 

Przy czy ny na sze go za co fa nia w tej dzie dzi nie sà
dwie. Po ziom pol skiej na uki, w po rów na niu z za chod -
nià Eu ro pà jest, nie ste ty, ni ski, o czym mo ̋e Êwiad -
czyç bar dzo od le gła po zy cja czo ło wych pol skich
uczel ni w ran kin gu Êwia to wym. Po dru gie, na dal sła -
be jest za in te re so wa nie dzia ła jà cych w Pol sce przed -
si´ bior ców sek to rem ba daƒ i roz wo ju. Wie lu z nich
wo li ko rzy staç z efek tów prac ba daw czych za gra nicz -
nych oÊrod ków na uko wych. 

Naj lep szym – gran ty
Czy sà za tem szan se, aby Pol ska zna czà co zwi´k szy -
ła w naj bli˝ szych la tach licz b´ zdo by wa nych kon trak -
tów na ba da nia i roz wój? Zmia nie ule ga kon cep cja fi -
nan so wa nia ba daƒ pod sta wo wych, a tak ̋ e wspie ra nie

ba daƒ tzw. sto so wa nych. Rok te mu otwar to w Kra ko -
wie Na ro do we Cen trum Na uki, któ re go za da niem jest
przy go to wy wa nie kon kur sów na fi nan so wa nie prac
ba daw czych w dzie dzi nie ba daƒ pod sta wo wych. Jed -
no cze Ênie dzia ła spe cjal na agen cja: Na ro do we Cen -
trum Ba daƒ i Roz wo ju, któ ra wspie ra ba da nia sto so -
wa ne. 

Wspól nym za da niem obu in sty tu cji jest wdro ̋e nie
no we go po dej Êcia do fi nan so wa nia na uki, po le ga jà ce -
go na zwi´k sza niu Êrod ków fi nan so wych roz dzie la nych
na za sa dzie kon kur so wej mi´ dzy na ukow ców i w kon -
se kwen cji na oÊrod ki na uko we, w któ rych ci na ukow cy
dzia ła jà. Jest to za tem odej Êcie od za sa dy fi nan so wa -
nia na uki me to dà przy dzie la nia Êrod ków sta tu to wych
in sty tu cjom za to, ˝e ist nie jà. Im wi´ cej gran tów
w kon kur sach zdo by wa jà pra cow ni cy in sty tu tu, tym
lep sza jest po zy cja pla ców ki. Na to miast pod zna kiem
za py ta nia mo ̋e sta nàç sens dal sze go ist nie nia in sty tu -
cji na uko wych, któ rych pra cow ni cy nie sà w sta nie
zdo by waç gran tów. Tym in sty tu cjom gro ̋à nie tyl ko
trud no Êci fi nan so we, ale na wet upa dłoÊç.

Mi nio ny rok przy niósł ju˝ pew ne do Êwiad cze nia.
Ra da Na ro do we go Cen trum Na uki, zło ̋ o na z 24 wy -
bit nych na ukow ców, re pre zen tu jà cych sze ro ki za kres
dys cy plin, przy go to wa ła szeÊç ty pów kon kur sów,
ogło si ła je de na Êcie kon kur sów i roz strzy gn´ ła pi´ç.
Wy ni ki by ły obie cu jà ce. Na ukow cy zgło si li bli sko 15
ty si´ cy wnio sków, z któ rych do fi nan so wa nia w po -
sta ci gran tów za kwa li fi ko wa no po nad 1900, na łàcz -
nà su m´ pół mi liar da zło tych.

W tych pierw szych pi´ ciu kon kur sach zde cy do -
wa nie prym wie dli na ukow cy z Uni wer sy te tu War -
szaw skie go (170 gran tów), Ja giel loƒ skie go (165)
oraz im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu (79). Do bre
wy ni ki uzy ska li tak ̋ e pra cow ni cy nie któ rych in sty tu -

tów Pol skiej Aka de mii Na uk: In sty tut
Bio lo gii Do Êwiad czal nej im. Nenc kie go
z War sza wy, In sty tut Roz ro du Zwie rzàt
i Ba daƒ ˚yw no Êci z Olsz ty na, In sty tut
Che mii Fi zycz nej z War sza wy. Sła biej
wy pa dły pla ców ki ba daw cze zwià za ne
z go spo dar kà, choç nie któ re z nich uzy -
ska ły do bre wy ni ki, jak np. In sty tut
Ochro ny Ro Êlin, a tak ̋ e Paƒ stwo wy Za -
kład Hi gie ny. 

Bra wa dla mło dych na ukow ców
Szcze gól nie po zy tyw nie na le ̋ y oce niç
fakt, ˝e mło dzi na ukow cy, roz po czy na -
jà cy do pie ro ka rie r´ za wo do wà, zdo by li
gran ty na łàcz nà su m´ po nad 170 mln
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Styk na uki z prze my słem

Ho ry zont 2020
Od 2014 ro ku ma jà obo wià zy waç no -
we za sa dy roz dzie la nia pie ni´ dzy unij -
nych na ba da nia i roz wój. 

˜

Udział innowacyjnych firm wÊród przedsi´biorstw z ponad 10 pracownikami w %
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zł, czy li po nad jed nà trze cià ca ło Êci. Do brze wró ̋ y to
te go rocz nym zma ga niom kon kur so wym i roz wo jo wi
pol skiej na uki.

Nie mo˝ na na to miast przy my kaç oczu na pró by
ne go wa nia za sad no Êci no we go sys te mu fi nan so wa -
nia na uki ze stro ny nie któ rych, za gro ̋ o nych w swo im
ist nie niu, pla có wek na uko wych. Re ak cje in sty tu tów
i uczel ni bo wiem sà ró˝ ne. Cz´Êç in sty tu tów, któ rych
pra cow ni cy prze gra li w kon kur sach, pla nu je wzmoc -
nie nie ka dry, Êcià ga do brych na ukow ców, w tym
mło dych, ro ku jà cych na dzie je na ba daw cze suk ce sy.
Sà wy˝ sze uczel nie, któ re ra cjo nal nie oce nia jàc wła -
sne mo˝ li wo Êci, re zy gnu jà z am bi cji ba daw czych
i kon cen tru jà swo jà dzia łal noÊç na dy dak ty ce. Nie
brak jed nak osób zaj mu jà cych eks po no wa ne sta no -
wi ska w pla ców kach na uko wych, któ re sta ra jà si´
zdys kre dy to waç no wy sys tem kon kur so we go fi nan -
so wa nia ba daƒ na uko wych, twier dzàc, ˝e spo wo du je
on li kwi da cj´ in sty tu tów nie zb´d nych ze wzgl´ dów
pre sti ̋ o wych i na uko wych oraz ogra ni cza za kres ba -
daƒ pod sta wo wych.

Czy uda si´ za tem w naj bli˝ szych la tach do pro -
wa dziç do sy tu acji, w któ rej ca łoÊç Êrod ków prze zna -
czo nych na roz wój ba daƒ na uko wych b´ dzie roz dzie -
la na dro gà kon kur sów na naj lep sze pro jek ty? O tym
za de cy du jà nie tyl ko efek ty no we go sys te mu, na któ -
re trze ba cier pli wie po cze kaç, ale sta no wi sko po li -
tycz nych de cy den tów.

Ko rzy Êci z no we go sys te mu fi nan so wa nia ba daƒ
od no szà, jak wi daç, i b´ dà od no si ły sil ne, pr´˝ ne
oÊrod ki na uko we, z re gu ły skon cen tro wa ne w du ̋ ych
me tro po liach, nie pro por cjo nal nie no ta be ne usy tu -
owa nych na te re nie kra ju. Mo ̋e si´ to od biç nie ko -
rzyst nie na roz wo ju go spo dar czym i spo łecz nym nie -
któ rych re gio nów, zwłasz cza na tak zwa nej Êcia nie
wschod niej. Nie bez pie czeƒ stwo do strze ̋ o no nie tyl -
ko w na szym re sor cie roz wo ju re gio nal ne go, ale
i w Bruk se li. An ti do tum b´ dzie si´ szu kaç w roz dzia -
le Êrod ków z pro gra mów fun du szu spój no Êci. Ale
z tym trze ba po cze kaç do za twier dze nia no we go unij -
ne go bu d˝e tu.

5

W
Unii, w Ko mi sji Eu ro pej skiej i w Par la men -
cie, a tak ̋ e w po szcze gól nych kra jach
człon kow skich trwa jà przy go to wa nia

do uchwa le nia no we go, sied mio let nie go bu d˝e tu.
Ja ki on b´ dzie? Cze go mo gà po nim spo dzie waç si´
kra je człon kow skie nad ra bia jà ce – z unij nà po mo -
cà – dy stans cy wi li za cyj ny, dzie là cy je od bo gat -
szych part ne rów? Pro jekt przed sta wio ny przez Ko mi -
sj´ Eu ro pej skà jest zna ny. Dys ku sje nad ty mi pro po -
zy cja mi, ne go cja cje (i tar gi!) – trwa jà. 

DziÊ, znacz nie trud niej ni˝ przed ro kiem, dwo ma,
prze wi dzieç, ja ki b´ dzie osta -
tecz ny kształt przy szłe go bu -
d˝e tu.

Sy tu acja skom pli ko wa ła
si´ przede wszyst kim z po wo -
du kry zy su fi nan so we go nie -
któ rych paƒstw człon kow -
skich. Na czo ło unij nych pro ble mów wy su n´ ły si´ pró -
by ra to wa nia upa da jà cych lub za gro ̋o nych upad kiem
go spo da rek Gre cji, Por tu ga lii, ale tak ̋ e Hisz pa nii
i Włoch oraz W´ gier. Tem pe ra tu r´ pod grze wa jà,

oprócz me diów wiesz czà cych ban kruc twa, pro gno zy
agen cji ra tin go wych, ob ni ̋ a jà cych po ziom wia ry god -
no Êci fi nan so wej ban ków, a na wet paƒstw. 

Al ter na ty wa upa dło Êci
W pe sy mi stycz nych na ogół roz wa ̋a niach umy ka jà
przy kła dy kil ku go spo da rek eu ro pej skich, któ re po tra fi -
ły prze zwy ci´ ̋ yç kry zys. Na pro stà z kry zy su za dłu ̋e -
nio we go wy cho dzà Is lan dia i Ło twa. Is lan dia przez trzy
la ta prze pro wa dzi ła grun tow ne re for my. Na Ło twie po -
tra fio no, przy spo łecz nej ak cep ta cji, w jed nym tyl ko

ro ku ob ni ̋ yç kon sump cj´
o 40%. Pła ce spa dły w spo -
sób dra koƒ ski, ale po pra wi ła
si´ kon ku ren cyj noÊç go spo -
dar ki. Ir lan dia, któ rej dług pu -
blicz ny prze kro czył 100% PKB
i któ ra, ja ko dru gi kraj stre fy

eu ro, po Gre cji, otrzy ma ła du ̋à, mi´ dzy na ro do wà po -
moc, sku tecz nie wdra ̋ a re for my struk tu ral ne. 

Wnio sek: ist nie je al ter na ty wa dla upa dło Êci po -
szcze gól nych kra jów, ist nie je mo˝ li woÊç za cho wa nia
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Do kàd zmie rzasz, 
Unio

Zbli ̋ a si´ prze łom 2013 i 2014 ro ku: da ta roz gra ni cza jà ca ko niec i po czà tek wie -
lo let nich okre sów nor mu jà cych fi nan so we, i nie tyl ko, funk cjo no wa nie Unii Eu ro -
pej skiej. Po wo li zmie rza jà ku koƒ co wi dzia ła nia wy ni ka jà ce z sied mio let nie go
okre su 2007–2013, choç wy ko rzy sta nie Êrod ków i roz li cze nia po trwa jà jesz cze
pa r´ lat.

Luk sem burg har mo nij nie łà czy hi sto ri´ z no wo cze sno Êcià. W gł´ bi od r´b ny kom pleks ban ko wo -ad mi ni stra cyj no -sà do -
wy. W Luk sem bur gu jest 166 ban ków, w tym Eu ro pej ski Bank In we sty cyj ny. A tak ̋e Try bu na łu Spra wie dli wo Êci UE.

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.
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Wskaê nik in no wa cyj no Êci kra jów UE mie rzo ny w ska li
od 0 do 1 na pod sta wie 29 ró˝ nych kry te riów
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spój no Êci stre fy eu ro. Wy ma ga to de ter mi na cji i po -
Êwi´ ceƒ spo łe czeƒstw, co za wsze jest pro ble mem,
o czym naj le piej mo gà Êwiad czyç straj ki i de mon stra -
cje prze ciw oszcz´d no Êciom i re for mom. Po mo cà
na przy szłoÊç dla za gro ̋o nych paƒstw, a tak ̋e dla
tych, któ re lek ce wa ̋à so bie prze strze ga nie dys cy pli ny
fi nan so wej, mo ̋e byç za ostrze nie kry te riów kon tro l -
nych w dzie dzi nie bu d˝e tu i fi nan sów oraz sys tem za -
ch´t do re form struk tu ral nych, po czàw szy od Pak tu
Sta bil no Êci i Wzro stu, po przez „Se mestr Eu ro pej ski”
(no wy ele ment sys te mu za rzà dza nia go spo dar kà),
dzia łal noÊç Eu ro pej skiej Ra dy Oce ny Ry zy ka Sys te mo -
we go, „sze Êcio pak” prze for so wa ny m.in. przez Pol sk´,
po Pakt Fi skal ny. Z tym, ˝e obo wià zu je on tyl ko w Eu -
ro lan dzie, i to te˝ z wy jàt ka mi.

Kry zys unij nej jed no Êci
I tu miej sce na za sy gna li zo wa nie dru gie go kry zy su, ja -
ki prze ̋ y wa Unia. Na zwij my go kry zy sem jed no Êci
(z uwzgl´d nie niem ró˝ no rod no Êci człon kow skich),
wzgl´d nie kry zy sem so li dar no Êci unij nej. Od lat Êcie -
ra jà si´ w Unii dwie kon cep cje: za cie Ênie nia współ pra -
cy bàdê w ra mach ca łej Wspól no ty, bàdê tyl ko wy bra -
nych kra jów. Ta dru ga kon cep cja, zwa na „Eu ro pà
dwóch pr´d ko Êci”, w ostat nich la tach przy bie ra ła ró˝ -
ne kształ ty. Naj cz´ Êciej do mi nu jà cà ro l´ w Unii mia ło
od gry waç kil ka paƒstw, sku pio nych wo kół Nie miec
i Fran cji. Ostat nio wy raê nie wy stà pił po dział na kra je
stre fy eu ro oraz po zo sta łe. Ta ki stan de fac to, wbrew
usi ło wa niom Pol ski, sank cjo nu je Pakt Fi skal ny i w tym
kie run ku zmie rza po li ty ka nie któ rych paƒstw, w szcze -
gól no Êci Fran cji. DziÊ w Eu ro pie prze sta ła byç mod -
na te za, do bit nie przed sta wio na przed kil ku mie sià ca -
mi przez Ra do sła wa Si kor skie -
go, o dà ̋e niu do za cie Ênia nia
współ dzia ła nia go spo dar cze go
i po li tycz ne go a˝ po koƒ co wy
cel: fe de ra cj´. 

Kry zys fi nan so wy, ko niecz -
noÊç wspo ma ga nia kra jów za -
gro ̋o nych upa dło Êcià, po wo -
du je na pi´ cia bu d˝e to we i ob cià ̋e nia pie ni´˝ ne tych
kra jów, któ re po moc w ró˝ nej for mie fi nan su jà. Wy wo -
łu je to nie za do wo le nie ich spo łe czeƒstw, co jest istot -
ne zwłasz cza w okre sie przed wy bor czym, jak np. ostat -
nio w Niem czech. Ma te˝ – co gor sza – ujem ny wpływ
na sto sun ki mi´ dzy paƒ stwa mi człon kow ski mi, a tak ̋e,
nie ukry waj my, mi´ dzy płat ni ka mi net to i ty mi, któ rzy
z unij ne go bu d˝e tu uzy sku jà wspar cie. Co raz cz´ Êciej
sły chaç opi nie w nie któ rych kra jach, ˝e przy czy nà
trud no Êci sta ło si´ roz sze rze nie Unii.

No wy bu d˝et pa pier kiem lak mu so wym
W ja kim stop niu te opi nie i na stro je b´ dà od dzia ły wa -
ły na przy szłoÊç Eu ro py? Czy umoc ni si´ kurs
na wzmac nia nie ca łe go or ga ni zmu unij ne go? Czy te˝
gó r´ we zmà an ta go ni zmy, na ro do wy ego izm i prze wa -
˝à we wnàtrz u nij ny po dzia ły na trzon moc niej szych,
bo gat szych – i na pe ry fe rie? Za pew ne pa pier kiem lak -
mu so wym, po ka zu jà cym, w ja kim kie run ku zmie rzaç
b´ dzie ju˝ w naj bli˝ szym cza sie Unia, sta nie si´ osta -

tecz ny kształt no we go, sied mio -
let nie go bu d˝e tu. 

Pod czas wst´p nej dys ku sji
nad za ło ̋e nia mi przy szłe go bu -
d˝e tu w Par la men cie Eu ro pej -
skim pa dło zda nie tra fia jà ce
w sed no za ło ̋eƒ dal sze go roz wo -
ju Unii. Na po czàt ku obec ne go
stu le cia UE, jesz cze w skła dzie
„15”, uzgod ni ła tak zwa nà stra te -
gi´ li zboƒ skà. Jej pod sta wo wym
ce lem mia ło byç uzy ska nie
w 2010 ro ku po zy cji naj bar dziej
kon ku ren cyj nej go spo dar ki Êwia -
ta. Da le ko do re ali za cji te go ce lu,
ale jest on na dal wÊród unij nych
prio ry te tów. 

Gdy sta ło si´ oczy wi ste, ˝e
w zmie nia jà cej si´ sy tu acji go -
spo dar czej i fi nan so wej Êwia ta
ko niecz ne jest spre cy zo wa nie
no wych za ło ̋ eƒ, opra co wa no
no wà stra te gi´: Eu ro pa 2020. Jej
prio ry te ty:

4 in no wa cje, któ re ma jà za -
pew niç wyj Êcie z re ce sji i szyb ki
roz wój go spo dar czy oraz Êwia to -
wà kon ku ren cyj noÊç go spo dar ki
unij nej, a tak ̋e ogra ni cze nie bez -
ro bo cia,

4 wal ka z wy klu cze niem spo łecz nym, w czym za -
wie ra si´ pa kiet dzia łaƒ w ra mach po li ty ki so cjal nej
i za in te re so wa nie sta tu sem ˝y cia,

4 zie lo na go spo dar ka, czy li
po go dze nie roz wo ju go spo dar -
cze go z dba ło Êcià o Êro do wi -
sko.

To wszyst ko trze ba do -
strzec i po mie Êciç w bu d˝e cie
unij nym. Ce le sà am bit ne, bu -
d˝et po wi nien im od po wia daç.

Byç am bit ny, czy li wi´k szy od obec ne go, i to przy nie -
ko rzyst nych uwa run ko wa niach: kry zy su za dłu ̋e nio we -
go wie lu paƒstw człon kow skich, per tur ba cji w stre fie
eu ro i re ce sji. Trud no si´ wi´c
dzi wiç, ˝e sta no wi sko Par la -
men tu Eu ro pej skie go, i˝ przy -
szły bu d˝et po wi nien byç
wi´k szy od obec ne go o 5%,
ma wie lu zde cy do wa nych
prze ciw ni ków i to po wa˝ -
nych – wÊród paƒstw, któ re
do bu d˝e tu wi´ cej wno szà,
ni˝ z nie go otrzy mu jà.

Ko lej ne kon tro wer sje, któ rych ko rzyst nym roz wià -
za niem je ste Êmy ˝y wo za in te re so wa ni, do ty czà Êrod -
ków na po li ty k´ re gio nal nà (spój noÊç) oraz na po li ty -
k´ rol nà; do tej po ry łàcz nie na te ce le prze zna czo no
ok. 80% ca łe go bu d˝e tu). We wst´p nym sta no wi sku
Par la ment uznał, ˝e Êrod ków na te dzia ły wy dat ków nie
na le ̋ y ob ci naç, co ju˝ na wst´ pie ne go cja cji nie spo -

tka ło si´ z peł nym po par ciem. Trwa dys ku sja
nad zmia na mi w roz dzia le Êrod ków; do ty czy to zwłasz -
cza po li ty ki rol nej, w któ rej ak cent ma byç po ło ̋o ny
na „rol ni czà ak tyw noÊç”, co kol wiek mia ło by to ozna -
czaç.

Nie za le˝ nie od kształ tu kom pro mi su, ja ki zo sta nie
osta tecz nie osià gni´ ty, z gó ry mo˝ na przy jàç, ˝e no wy
bu d˝et b´ dzie dla Pol ski fi nan so wo mniej ko rzyst ny
od obec nie re ali zo wa ne go. Wy˝ szy b´ dzie nasz wkład
do bu d˝e tu Unii, czy li zmniej szy si´ wiel koÊç otrzy my -
wa nych Êrod ków net to. Przy b´ dzie kon ku ren tów
do Êrod ków z po li ty ki spój no Êci.

Jak by jed nak nie pa trzeç, tak ̋e no wy bu d˝et stwo -
rzy nam mo˝ li wo Êci kon ty nu owa nia pro ce su mo der ni -

za cji i roz wo ju, w tem pie
osza ła mia jà cym w per spek ty -
wie dzie si´ cio le ci. Ale nie tyl -
ko z te go po wo du w na szym
in te re sie le ̋ y umac nia nie
jed no Êci ca łej Wspól no ty,
prze zwy ci´ ̋e nia kry zy sów za -
dłu ̋eƒ i przy spie sze nia roz -
wo ju go spo dar cze go oraz po -

li tycz ne go. Sa mi, Êred niej wiel ko Êci i Êred nio roz wi -
ni´ ty kraj eu ro pej ski, nie wie le lub pra wie nic nie zna -
czy li by Êmy w roz wi ja jà cym si´ Êwie cie. Nie ma al ter -
na ty wy dla Unii. Do ty czy to zresz tà wi´k szo Êci paƒstw
człon kow skich. 

5

Fot. Ewa Am bro zie wicz
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Bruk sel ska sie dzi ba UE. Uj´ cie nie mal sym bo licz ne dla dzi siej szej Unii: zwy ci´ ̋ y
ja sna czy ciem na stro na mo cy (eu ro)?

Zapewne papierkiem lakmusowym,
pokazujàcym, w jakim kierunku

zmierzaç b´dzie ju˝ w najbli˝szym
czasie Unia, stanie si´ ostateczny
kształt nowego, siedmioletniego

bud˝etu. 

DziÊ w Europie przestała byç
modna teza o dà˝eniu

do zacieÊniania współdziałania
gospodarczego i politycznego a˝

po koƒcowy cel: federacj´. 



PO GODZINACH

O
d pierw szych dni ma ja a˝ do wcze snej je -
sie ni w na szych mia stach, mia stecz kach
i wsiach od by wa si´ kil ka dzie siàt ta kich

smacz nych wy da rzeƒ. Nie któ re z nich sà ty po wo lo -
kal ne, skie ro wa ne do miesz kaƒ ców gmi ny i or ga ni -
zo wa ne si ła mi Lo kal nych Grup Dzia ła nia czy Kół Go -
spo dyƒ Wiej skich. In ne przy cià ga jà dzie siàt ki ty si´ -
cy miesz kaƒ ców i tu ry stów, a to wa rzy szà im kon cer -
ty, kon kur sy, po ka zy ku li nar ne, warsz ta ty, sym po zja
i nie rzad ko – ogól no pol ska pro mo cja. 

W pierw szy week end (2-3) czerw ca war to od -
wie dziç ma low ni czy Ry nek we Wro cła wiu i wziàç
udział w bie sia dzie „Eu ro pa na Wi del cu”. Go spo da -
rza mi od by wa jà cej si´ w tym ro ku po raz czwar ty
im pre zy sà: pre zy dent Wro cła wia Ra fał Dut kie -
wicz, Ro bert Ma kło wicz oraz Piotr Bi kont. Naj -
wi´k szà atrak cjà – jak co ro ku – b´ dzie wiel ki eu ro -
pej ski stół bie siad ny. Sze fo wie kuch ni wro cław skich
re stau ra cji przy go tu jà kil ka dzie siàt ty si´ cy por cji
daƒ re pre zen tu jà cych kuch nie wszyst kich kra jów
Eu ro py. W cià gu kil ku go dzin uczest ni cy mo gà od -
byç ku li nar nà po dró˝ z Por tu ga lii do Ro sji czy te˝
z Ir lan dii przez Szwe cj´ do Włoch. Sce n´ wy peł nià
po ka zy ku li nar ne w wy ko na niu Ro ber ta Ma kło wi cza
i kon cer ty. Im pre zie to wa rzy szy jar mark te˝ pod na -
zwà „Eu ro pa na Wi del cu”. Na kil ku dzie si´ ciu sto -
iskach b´ dzie mo˝ na si´ za opa trzyç w oli wy, se ry,
wi na, w´ dli ny i prze two ry z ca łej eu ro py oraz wie lu
re gio nów Pol ski.

Ogól no pol ski Fe sti wal Do bre go Sma ku w Po -
zna niu, któ ry od sze Êciu lat od by wa si´ w po ło wie
sierp nia na po znaƒ skim Sta rym Ryn ku, to jed -
na z naj wi´k szych im prez ku li nar nych w Pol sce. Te -
go rocz na edy cja od b´ dzie si´ w dniach 9-12 sierp -
nia. Jak co ro ku or ga ni za to rzy prze wi du jà moc atrak -
cji. Naj młod si uczest ni cy b´ dà mo gli wziàç udział
w Dzie ci´ cych Warsz ta tach Sma ku, przy go to wu jàc
pro ste spe cja ły z se zo no wych pro duk tów oraz
w warsz ta tach ro bie nia kró wek (ma ło kto wie, ˝e wy -
na lazł je w la tach dwu dzie stych XX w. po znaƒ ski cu -
kier nik Fe liks Po mor ski). Na sce nie mu zycz nej
rów nie˝ nie za brak nie do bre go sma ku – jazz, blu es
i mu zy ka fol ko wa to wa rzy szyç b´ dzie od wie dza jà -
cym pe łen spe cja łów jar mark. Ko ne se rzy z pew no -
Êcià ch´t nie we zmà udział w La bo ra to riach Sma -
ku – pro wa dzo nych w ma łych gru pach wy kła dach
po łà czo nych z de gu sta cja mi win z pol skich win nic,
se rów pa ster skich czy mio dów pit nych. Po znaƒ ski

Fe sti wal to rów nie˝ licz ne kon kur sy, w tym pre sti ̋o wy
tur niej o ty tuł „Pol skiej Na lew ki Ro ku”, w któ re go szran -
ki sta jà twór cy te go ar cy pol skie go trun ku. 

Ty dzieƒ póê niej prze mie rza jà cych Pol sk´ sma ko szy
cze ka im pre za nie zwy kła. Fe sti wal Sma ku w Grucz nie to
ju˝ le gen da. Do ma lut kiej, ma low ni czo po ło ̋o nej w Za -
ko lu Dol nej Wi sły wio ski raz w ro ku przy by wa jà tłum nie
go Êcie z ca łej Pol ski. Na nad wi Êlaƒ skiej łà ce skosz to waç
mo˝ na nie zli czo nych ga tun ków mio dów, ku jaw skich
spe cja łów jak pół g´ ski czy Êliw ko we po wi dła, se rów za -
gro do wych z ca łej pol ski czy do sko na łych na le wek. Przy -
zna wa ny tu co ro ku ty tuł „Smak Ro ku” to jed no z naj bar -

dziej pre sti ̋o wych wy ró˝ nieƒ dla ma łych pro du cen -
tów ˝yw no Êci „praw dzi wej”. W Grucz nie obej rzeç
mo˝ na te˝ po kaz za ga nia nia owiec lub po pro stu po -
pi jaç Êwiet ne go w´ grzy na, sie dzàc na tra wie w to wa -
rzy stwie przy ja ciół. Dla wie lu tu tej sza at mos fe ra nie
ma so bie rów nych. 

Po czà tek wrze Ênia to Eu ro pej ski Fe sti wal Sma ku
w Lu bli nie (13-15 wrze Ênia). Ma low ni cza Lu belsz czy -
zna, z jej zio ła mi, tło czo ny mi na zim no ole ja mi i win -
ni ca mi to – jak mó wià or ga ni za to rzy Fe sti wa lu – „Pro -
wan sja Wscho du”. Na lu bel skiej Sta rów ce obok stra -
ga nów z re gio nal ny mi spe cja ła mi nie bra ku je sto isk
z przy sma ka mi z Ukra iny, Bia ło ru si i Li twy. 

Tam mo˝ na te˝ po sma ko waç spe cja łów kuch ni
˝y dow skiej, ta tar skiej, or miaƒ skiej, ro syj skiej czy
w´ gier skiej. Fe sti wal lu bel ski to rów nie˝ oka zja
przy wo ły wa nia sma ków kuch ni Ja giel lo nów. Po nad -
to od wie dza jà cy b´ dà mo gli wziàç udział w pre zen -
ta cji lo kal nych win nic, ki bi co waç star tu jà cym w ku -
li nar nym kon kur sie szko łom ga stro no micz nym i po -
słu chaç do sko na łych kon cer tów na ma gicz nym Pla -
cu Po Fa rze. 

Se zon koƒ czy Fe sti wal Pasz te ci ków i Po traw
z G´ si od by wa jà cy si´ na po łu dniu Wiel ko pol ski
w Ostrze szo wie (21-22 wrze Ênia). 

Tam w spo sób szcze gól ny go spo dy nie z Kół Go -
spo dyƒ Wiej skich, go spo darstw agro tu ry stycz nych
i licz ni sze fo wie kuch ni pre zen tu jà praw dzi wie fan ta -
zyj ne kom po zy cje pasz te tów. Do kon kur su sta jà te˝
wy myÊl ne, ale i bar dzo tra dy cyj ne po tra wy z od kry -
wa nej na no wo pol skiej mło dej g´ si owsia nej. Ju ry
ma peł ne r´ ce i peł ne usta ro bo ty.

To tyl ko kil ka z nie zli czo nej liczby wi´k szych
i mniej szych ku li nar nych im prez we wszyst kich za -
kàt kach kra ju. Z ro ku na rok jest ich co raz wi´ cej. Fe -
sti wal Nie skoƒ czo nych Form Mle ka w San do mie rzu,
Âwi´ to Ka szub skiej Tru skaw ki w Zło tej Gó rze, kra -
kow skie La to Le niw ców, Dol no Êlà ski Fe sti wal Zu py
i dzie siàt ki in nych. War to daç si´ za pro siç i sma ko -
wi cie sp´ dziç nie je den wa ka cyj ny week end.

Ka len darz tych im prez, a tak ̋ e szcze gó ło we
wska zów ki jak do trzeç do tych nie zwy kłych
miejsc do st´p ny jest na stro nie Pol skiej Aka de -
mii Sma ku, któ ra naj smacz niej szym im pre zom
w kra ju udzie la swo je go wspar cia i pa tro na tu:
www.pol ska aka de mia sma ku.pl.

Jan Babczyszyn, Wojciech Lewandowski
Fot. Natalia  Pietruszko, archiwum PAS
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Czas do bre go 
sma ku!

Fe sti wa le sma ku, dni lo kal nej kuch ni i ku li nar ne fe sty ny jesz cze nie daw no ko ja rzy -
ły nam si´ z po dró ̋ a mi po Hisz pa nii, Wło szech czy po łu dnio wej Fran cji. Od kil ku
lat for mu ła ku li nar nych fe sti wa li i jar mar ków pod bi ja Pol sk´. Dla jed nych to in te re -
su jà cy i smacz ny po mysł na wa ka cje czy week en do we wy pa dy, dla in nych – Êwiet -
ny spo sób na do tar cie do klien tów ze swo jà ofer tà i na pro mo cj´ mar ki.

Pa ra da ku cha rzy na Ryn ku we Wro cła wiu

Na „Sto le Ja giel lo nów” w Lu bli nie

Ju ro rzy tur nie ju na le wek, Hie ro nim Bła ̋e jak (z le wej) i Jan Bab czy -
szyn, pre zes Pol skiej Aka de mii Sma ku, de gu stu jà trun ki

Chle by, se ry, wi na, w´ dli ny i wie le in nych sma ko wi to Êci mo˝ na zna -
leêç pod czas fe sti wa lu na po znaƒ skiej Sta rów ce
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